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LIBERAR A POSSE DE ARMA VAI PIORAR A VIOLÊNCIA? - “Ao prever as hipóteses de “efetiva necessidade” para facilitar a posse de armas, o 
Decreto 9.685 assinado na terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) cita como parâmetro o índice de violência medido pelo Atlas da Violência 
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O Barretos EC estréia no Campeo-
nato Paulista da Série A3 neste domin-
go, dia 20, às 10 horas, enfrentando o 
Monte Azul, em Monte Azul Paulista. 
O treinador da equipe, Paulinho Ma-
claren, afirmou estar bastante confian-
te na equipe e no trabalho que foi reali-

zado neste período de pré-temporada.
“Tem sempre uma tensão, mas 

estamos confiantes. Agora é pensar 
bem o jogo e a estratégia, e espe-
ramos que todos os jogadores es-
tejam em um bom dia, para fazer 
um grande jogo em Monte Azul”, 

afirmou o treinador.
Mesmo com todo otimismo dos 

jogadores e comissão técnica, o Tou-
ro do Vale teve seu primeiro revés na 
última segunda-feira (14). Em visita 
a Federação Paulista de Futebol, o 
presidente do honra do BEC, em-

presário Milton Aparecido da Silva, 
Miltão, foi informado pelo Departa-
mento Jurídico da FPF (Federação 
Paulista de Futebol), que havia um 
bloqueio judicial nas contas do clube 
no valor de 160 mil reais.

Barretos EC estreia na Série A3 com 
parte da verba bloqueada pela FPF

Tereos anuncia doação de R$ 400 
mil a dois hospitais da região

A Tereos, segunda maior 
produtora mundial de açúcar, 
anunciou na última quarta-
-feira (16), a doação de R$ 
400 mil a duas instituições de 
saúde da região: a Santa Casa 
de Tanabi e o Hospital Muni-
cipal de Bebedouro.

A Santa Casa de Tanabi re-
ceberá repasse de R$ 150 mil e a 
verba será utilizada para reformas. 
O repasse de R$ 250 mil para o 
Hospital Municipal será usado na 
reforma de salas do Ambulatório 

de Especialidades (ARE), que 
atende Bebedouro e mais sete ci-
dades da microrregião.

 “Em um momento em que a 
população brasileira vem enve-
lhecendo, é de suma importân-
cia apoiar instituições de saúde 
que ofereçam atendimento pú-
blico e de qualidade. Esta inicia-
tiva vem reforçar o compromis-
so social da Tereos na região”, 
declarou Jacyr Costa Filho, di-
retor da Região Brasil da Tereos.

Começa a venda de passaportes para Festa do Peão 2019
A partir desta sexta-feira, dia 

18, os barretenses já poderão ad-
quirir o passaporte válido para os 
11 dias da 64ª Festa do Peão de 
Barretos. A festa acontece de 15 a 
25 de agosto e as vendas aconte-
cem, exclusivamente, na loja Os 
Independentes, localizada na ave-
nida 43, esquina com a rua 38.

O valor do Passaporte Parque | 
Rodeio | Show é de R$ 350 e pode 
ser parcelado sem juros. Neste 
mês de janeiro é possível dividir 
em até 10 vezes no cartão de cré-
dito. Também é possível dividir 
este valor no carnê, em 1 entrada 
mais 4 parcelas, com pagamento 
na loja. Nesta modalidade, a ven-
da ocorrerá exclusivamente até o 
dia 10 de março. Vale lembrar que 
este passaporte permite acesso a 
todos os dias da festa, incluindo 
a entrada no Estádio de Rodeios.

Outra opção também já disponí-
vel para venda é o Passaporte Área 
Vip, nas mesmas condições de par-
celamento do Passaporte Parque | 
Rodeio | Show. O valor é de R$ 1 mil 
e dá acesso a todos os dias do evento 
e ainda à Área Vip nos dias de seu 
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DVD EM BARRETOS COM RENDA 
PARA O HOSPITAL DO AMOR - 
Atualmente realizando o seu show 
“Do inteiro para o mundo”, no estilo 
stand up, por todo o Brasil, Marcus 
Cirillo escolheu a arena de rodeios 
do Parque do Peão para a gravação 
de seu primeiro DVD. Os ingressos 
para as duas sessões começam a ser 
vendidos no dia 7 de fevereiro, pelo 
site www.sympla.com.br e no Sa-
maúma American Bar, na rua 22 nº 
0267. A gravação está marcada para 
acontecer no dia 13 de abril, em duas sessões, às 20 horas e às 22 horas. Toda 
renda obtida com a venda de ingressos será doada, integralmente, ao Hos-
pital de Amor de Barretos e parte da renda do bar montado para o público 
será doada à Santa Casa de Misericórdia de Barretos.

Férias escolares também é momento de aprendizado, com isso, a escola de tecnologia do Unifeb 
está com inscrições abertas para os cursos de programação de jogos; Minecraft, Roblox e Youtuber 
Júnior; este que trabalha com a criação de conteúdo por meio da plataforma do Youtube. Os cursos tem 
a duração de 6 horas, sendo divididos em três aulas de duas horas cada. Podem participar estudantes 
da faixa etária de 6 a 14 anos. As aulas vão até 1º de fevereiro e as inscrições das matrículas podem 
ser feitas pelo: (17) 3612 1188 ou no WhatsApp: (17) 98230 7322.

Centrais sindicais se preparam 
para combater a “nova” 
reforma da Previdência

O projeto de “reforma” da 
Previdência ainda não saiu, mas 
as centrais sindicais já se prepa-
ram para resistir ao que avaliam 
ser a principal investida do novo 
governo no campo social.

Reunidos na última terça-
-feira, dia 15, na sede do Diee-
se, em São Paulo, dirigentes de 
oito centrais “reafirmaram sua 
posição contrária a qualquer pro-
posta de reforma que fragilize, 
desmonte ou reduza o papel da 
Previdência Social pública”.

As entidades marcaram 
uma plenária nacional para 20 
de fevereiro e pretendem moni-
torar de perto o andamento dos 
planos do governo.

“Não temos até o momento 
nenhuma proposta oficial, são 
muitas sondagens”, lembrou o di-
retor técnico do Dieese, Clemente 
Ganz Lúcio. Ele acredita que uma 
primeira versão pode ser apresen-
tada na semana que vem, mas a 
tramitação de fato começará após 
a instalação do novo Congresso, 
no mês que vem.

Um dos principais itens do 
projeto, provavelmente, deverá 
ser a capitalização do sistema, 
à semelhança do modelo im-
plementado no Chile em 1981, 
durante a ditadura Pinochet. Um 
modelo que os sindicalistas con-

Inscrições abertas para cursos de férias 
da Escola de Tecnologia “HappyCode”

sideram desastroso e que naque-
le país se revelou negativo para 
os trabalhadores, porque pressu-
põe uma capacidade de poupan-
ça que nem todos têm.

O resultado é que a maior 
parte dos aposentados recebe 
abaixo do salário mínimo e mais 
de 40% estão abaixo da linha 
de pobreza, conforme dados do 
professor e economista chileno, 
Andras Uthoff, que esteve recen-
temente no Brasil.

funcionamento (15 a 18 e de 22 a 
25). Os dois tipos de passaportes 
são pessoais e intransferíveis, sendo 
emitidos no nome do comprador.

“Mais uma vez, queremos 
valorizar o barretense na festa, 
oferecendo essa opção de com-
pra antecipada, de um produto 
exclusivo, com um preço verda-
deiramente atraente e ainda com a 
possibilidade de parcelar”, expli-
ca Ricardo Rocha, presidente de 
Os Independentes.

Ele destacou, também, que o 
número de parcelas para adquirir 
os passaportes é decrescente, ou 
seja, conforme muda o mês, di-
minui o número de vezes que o 
valor pode ser dividido. “Quanto 
antes o barretense comprar, maior 

a vantagem”, frisou Rocha.
PROMOÇÃO

Para quem adquirir neste mês 
o Passaporte (tanto Área Vip quan-
to Parque | Rodeio | Show), há ain-

da outra vantagem: serão concedi-
dos 10% de desconto nas compras 
de quaisquer produtos da loja Os 
Independentes. Mais informações 
pelo telefone (17) 3322 9022.
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Opinião

» ESPARRAMANDO O SAMBA PRESERVA CORSO
O jornalista Patrício Augusto está contando os dias no 

calendário 2019. Ele está ansioso pela tarde de 2 de mar-
ço, sábado, quando acontece o desfile do tradicional corso 
do Cordão Carnavalesco Espalha Samba.

» PREFEITURA GARANTE CARNAVAL POPULAR
A prefeitura confirmou a realização do Carnaval 

Guaíra Folia, de 1º a 5 de março. Muita gente daqui 
promete ir prá lá.

» UM DEUS NA VALE TV
O empresário Luiz Henrique de Deus Silva assumiu a 

presidência da Fundação de Educação e Telecomunicação 
de Barretos, que detém a Vale TV e a emissora de Rádio 
FM. Ele substituiu o advogado Edson Flausino Silva Jr.

» CARLÃO PEDE CPI
O vereador Carlão do Basquete (PROS) está empenha-

do na instauração de uma CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) para apurar possíveis irregularidades na presta-
ção de contas à prefeitura pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais, liderado pelo presidente da Câmara 
Municipal, João Mulata (PSDB).

» TUCANO É ARTISTA NA PAIXÃO
Vereador Dutra (PSDB) participa dos ensaios da peça 

Paixão de Cristo, que deverá ser encenada na próxima Se-
mana Santa. O político interpreta Mateus. O elenco está 
com vagas abertas.

» VIVA OS TRÊS REIS SANTOS!
Neste sábado (19), às 18 horas, na capela da Lagoinha, 

tem chegada de Santos Reis da Companhia do Brejinho, 
comandada pelo mestre Lediomar Borges.

» O SOL E A SOMBRA SEGUNDO OTÁVIO GARCIA
“O sol nasceu para todos e a sombra para alguns”, co-

mentou o vereador Otávio Garcia (DEM).

» A ABERTURA DE CALÇADÃO NA OPINIÃO DE UEBE
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) classificou 

como “insensibilidade tremenda” a intenção de abrir 
o calçadão de Barretos para o trânsito de veículos na 
avenida 17 e na rua 20. Em sua opinião, a cidade tem 
outras prioridades, como falta de água, ruas esburaca-
das, dengue, entre outros.

» EDUARDO MERCADO ESTÁ EM SINTONIA
Aos sábados, Eduardo do Mercado tem acompanha-

do com atenção o programa do ex-prefeito Uebe Re-
zeck (MDB) transmitido pelas emissoras de rádio da 
família e Facebook.

» GOSTO NÃO SE DISCUTE
Leitor (a) está gostando do governo Jair Bolsonaro 

(PSL)? Do governo João Dória (PSDB)? Da administra-
ção Guilherme Ávila (PSDB)? Do seu líder sindical? Do 
pastor? Do padre? Da vizinhança?

» CORREA NÃO SE CONFORMA COM PERDA
Vereador Paulo Correa (PR) demonstrou inconfor-

mismo com a perda de R$ 3 milhões para o município. 
Segundo ele, o setor de planejamento da prefeitura não 
encaminhou documentos necessários para a liberação do 
recurso para Barretos.

» QUANTAS LÁGRIMAS TENHO DERRAMADO
Você se programou para pagar o IPTU 2019? Aguarde 

que o carnê vem aí! E a choradeira também.

» UM DESAFIO LARGO E PROFUNDO
Quantos buracos você 

consegue contar nas ruas e 
avenidas por onde passa? 
Travessas e vielas não valem.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da 

semana é “Ironias do Tem-
po”, de Luis Fernando Ve-
ríssimo, publicado pela edi-
tora Objetiva.

Ricardo HirakiMaila
Administrador, pós-graduado 

em gestão financeira pela FGV 
e pós-graduado em gestão de 

negócios pelo Mackenzie.

Liberar a posse de arma 
vai piorar a violência?

Ao prever as hipóteses de 
“efetiva necessidade” para 
facilitar a posse de armas, o 
Decreto 9.685 assinado na ter-
ça-feira pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) cita como 
parâmetro o índice de violên-
cia medido pelo Atlas da Vio-
lência 2018, produzido pelo 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública e pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada.

“Trata-se de uma aposta na 
violência, uma vez que exis-
tem evidências bastante ro-
bustas dentro do debate sobre 
segurança pública que, quan-
to mais armas, mais crimes”, 
afirmou a entidade, em nota. 
O fórum também vê “burla” 
ao Estatuto do Desarmamen-
to. “Um decreto nunca pode-
ria ser superior a uma lei. E a 
lei estipula que é necessário 
haver um critério”.

Segundo o decreto, todos 
que morem na área rural ou em 
cidades localizadas em estados 
com mais de dez homicídios a 
cada 100 mil habitantes no ano 
de 2016, conforme os dados 
do Atlas da Violência publi-
cado em 2018, terão direito a 
adquirir armas e munições.

Na prática, libera a posse 
no país todo, já que todas as 
unidades da federação têm ín-
dices superiores ao previsto.

Além de mapear a taxa de 
homicídios em todo o país, o 
relatório mostra que 71,1% 

dos homicídios em 2016 fo-
ram praticados com armas de 
fogo. Entre suas conclusões, o 
Atlas da Violência lembra que 
a difusão de armas de fogo 
“apenas jogou mais lenha na 
fogueira da violência letal”.

O estudo menciona que, 
desde 1980, o crescimento 
dos homicídios foi basica-
mente devido às mortes com 
o uso de armas, uma vez que 
os assassinatos causados por 
outros meios permaneceram 
constantes desde o começo da 
década de 90.

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio 
Moro, tem seus argumentos. 
Ele afirmou em entrevista à 
GloboNews, que o decreto 
que facilita a posse de armas 
trouxe critérios objetivos à 

concessão e deu valor à pa-
lavra do cidadão.

“Existe uma parcela da 
população que manifesta o 
desejo de ter uma arma. Nin-
guém é obrigado a ter uma 
arma em casa, mas é preciso 
respeitar a opinião de quem 
acha que precisa ter uma para 
se sentir mais seguro”.

Para ele a principal ideia 
do decreto é ter situações ob-
jetivas para justificar a posse 
de arma. Também explicou 
que os três critérios para se ter 
uma arma são os mesmos que 
já existiam, ou seja, não pos-
suir antecedentes criminais, 
ter aptidão psicológica e pre-
paro técnico.

“Não estamos autorizan-
do as pessoas a guardar ar-
mas automáticas ou sair na 

rua armados”, disse o ex-juiz 
federal, destacando também 
que não há nenhum estudo ou 
movimento sobre a ampliação 
do porte de arma.

“É uma situação diferen-
te, que precisa de uma análi-
se mais profunda”. Lembrou 
ainda que existe punição para 
quem se descuidar ao ter uma 
arma em casa, o crime de omis-
são de cautela, que é deixar 
uma arma de fogo ao alcance 
de uma criança ou adolescente.

Por essas e outras, vamos 
aguardar as estatísticas futu-
ras sobre a criminalidade no 
país. Será que nos boletins de 
ocorrências policiais consta-
rão informações do tipo: “a 
arma usada no crime foi ad-
quirida depois do decreto de 
15 de janeiro de 2019”?

Tesouro direto rende 14 vezes mais do 
que a poupança e possui menor risco

Algumas pessoas conse-
guem guardar dinheiro e o di-
recionam para a poupança. En-
tretanto, mesmo aqueles que já 
tiveram experiência positiva 
em outros produtos de inves-
timentos (Títulos públicos, 
CDBs, LCAs, etc), preferem 
a opção mais tradicional e até 
menos rentável, por acharem 
os demais muito confusos.

Mas trago um ótimo incen-
tivo para quem tem preguiça 
para pesquisar e se informar 
melhor sobre esse tema, por-

que a diferença entre investir 
no Tesouro Direto ou na pou-
pança pode resultar em uma 
aposentadoria com algumas 
restrições ou com conforto. E 
aí? Se interessou?

A primeira coisa que preci-
samos saber é que a poupan-
ça tem uma rentabilidade de 
70% da Taxa Selic, que hoje é 
6,5% a.a., logo temos 4,55% 
a.a. na famosa caderneta. Não 
tem Imposto de Renda e nem 
taxa de administração.

Em uma das três moda-

lidades do Tesouro Direto, o 
IPCA+, temos hoje uma ren-
tabilidade de 4,9% a.a mais 
a inflação do período medida 
pelo IPCA. Mas no Tesouro 
Direto temos IR de 15% sobre 
a rentabilidade após dois anos 
e taxa de administração do go-
verno (através do órgão B3) de 
0,25% a.a. sobre o total.

Abaixo, simulei R$ 10 mil 
aplicados hoje na Poupança e 
no Tesouro IPCA+ por 30 anos, 
considerando inflação de 4% a.a 
(média da meta do governo).

Poupança:
Valor Aplicado hoje: R$ 10.000,00
IR: 0% = R$0,00 
Taxa de administração: R$ 0,00 
Valor líquido resgatado em 2049: R$ 37.994,53
Tesouro IPCA+:
Valor Aplicado hoje: R$ 10.000,00 
IR: 15% = R$ 17.778,92
Taxa de administração: R$ 6.529,91 
Valor líquido resgatado em 2049: R$ 110,747,20
Considerando somente os ganhos, o Tesouro seria quase 3,6 me-
lhores, ou 360% mais eficiente que a poupança. Se tirarmos a 
inflação do período prevista em 4%, teríamos uma situação muito 
mais gritante. Observem:
Poupança:
Valor líquido resgatado em 2049: R$11.788,60 (rentabilidade de 
R$1.788,60)
Tesouro IPCA+
Valor líquido resgatado em 2049: R$35.050,06.
Considerando somente os ganhos reais (acima da Inflação), tería-
mos Poupança com R$ 1,788,60 contra Tesouro IPCA+ com R$ 
25.050,06. Seria 14 vezes mais eficiente quando tiramos a infla-
ção do período.
Agora, imagine chegar em sua aposentadoria tendo muitas vezes 
mais conforto, simplesmente porque optou por investir no Tesouro 
Direto que é mais seguro que a Poupança, dedicando poucas ho-
ras para aprender sobre.
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A última quarta-feira (16), foi de festa para Júnior Adhemar 
Dias Nogueira. O empresário do ramo de cargas foi muito 
cumprimentado por amigos e familiares e principalmente 

pelos pais, Adhemar e Eliana, os irmãos Fabrício e Hernane e 
as sobrinhas Gabrielli e Giovanna. Parabéns!!!

Flash em Kenedy Rodrigues Cotrim, um dos filhos de Mauro 
Aparecido Cotrim Silva e Olga Jesuína Rodrigues Silva (foto), 

que se graduou no curso de Educação Física. Sucesso!!!

Parabéns para 
Lucas Rocha 
que celebrou 
mais um ano 
de vida quinta-
-feira (17), e 
passou o dia 
recebendo as 
felicitações e 
carinho dos 
pais, irmãos e 
em especial, 
da namorada 
Brenda Caro-
lina. Tudo de 
bom!!!

CAMPORI DESBRAVADORES MOVIMENTA ECONOMIA DE BARRETOS
O Parque do Peão se transformou em uma cidade de barracas para receber o mega acampamento do V 
Sul-americano de Desbravadores. Adolescentes de oito países participam do evento. E toda essa movimen-
tação afeta também a cidade de maneira positiva para a economia. Setores como hotelaria, serviços, postos 
de combustível e comércio estão entre os mais impactados. Nesta terça-feira, teve início a segunda etapa 
do acampamento que vai até domingo, dia 20, totalizando cerca de 100 mil pessoas. (foto: Ellen Lopes)

Destaque para as férias da família de Kelvin Loureiro, os filhos, 
Bernardo Levy e Laura Helena e a esposa Brena Lee, que foram 

curtir maravilhosos dias em Balneário Camboriú/SC. Maravilha!!!

O empresário 
do segmento 

de tecnologia 
e saúde, Daniel 

Lewis, recarrega 
as energias e 

tem merecidos 
dias de des-

canso. O local 
escolhido foi a 

Praia Domingas 
Dias em Ubatu-

ba/SP. Aproveita 
Daniel!!!

Flávio Borges Pires está de 
férias, e depois de passar 
vários dias nas praias do 

litoral paulista, dessa vez o 
advogado resolveu curtir e 
descansar em thermas da 

cidade vizinha!

Domingo (20) é dia de festa para Jhonathan 
Gonçalves, que comemora mais um aniversá-
rio, e a data especial será festejada ao lado dos 
pais, irmãos, familiares, amigos, e da namorada 
Gabriela Silva (foto). Parabéns!!!

O mês de janeiro é sinônimo de férias 
e praia. E Katia Dornelles e a filhota não 

perderam tempo, foram curtir as belas 
praias de Ubatuba SP. Sucesso!!!
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Dutra quer soluções para 
Instituto de Previdência e pede 
abertura de comissão especial

O vereador Raphael Dutra 
(PSDB) protocolou na Câmara 
Municipal de Barretos um pe-
dido de abertura de Comissão 
Especial, para debater e analisar 
os problemas e as soluções do 
IPMB (Instituto de Previdência 
do Município de Barretos).

“Este é um tema que está 
há décadas com problemas 
e nunca tocaram no assunto 
como deveria. Propus montar 
a comissão e verificar o cami-
nho e a solução para garan-
tir o pagamento dos servido-
res municipais aposentados”, 
destacou Dutra.

O vereador apontou que 
um levantamento publicado 
pelo Jornal de Barretos, de 
15 de janeiro de 2019, apon-
ta que a prefeitura deve R$ 
150,3 milhões para o IPMB. 

Vereador Euripinho cobra implantação 
do Programa Vila Dignidade

O vereador Olímpio Jorge 
Naben (Euripinho) solicitou à 
administração municipal, in-
formações sobre o andamento 
da implantação do Programa 
Vila Dignidade no município.

Euripinho quer saber por que 
ainda não houve o início da cons-
trução das unidades habitacio-
nais do programa e quando efeti-
vamente as obras terão início.

O vereador ainda solicitou 
informações sobre quais fato-
res ainda impedem a liberação 
da construção das casas por 
parte da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
Urbano (CDHU), bem como, 
quais medidas estão sendo 
tomadas pela Administração 
para solucionar a questão.

O Programa Vila Dignida-
de tem como objetivo a cons-
trução de equipamento públi-
co constituído de moradias 
assistidas em pequenas vilas 
ao atendimento a idosos inde-
pendentes, de baixa renda.

Segundo Euripinho, “o 
executivo municipal já acenou 

positivamente ao programa, 
alegando apenas alguns ajus-
tes de natureza administrativa, 
como a liberação, por parte da 
CDHU, para a efetiva implan-
tação deste importante progra-
ma, porém, até a presente data, 
as obras não foram iniciadas”.

De acordo com o vereador, 
serão construídas 24 unidades 
habitacionais no Residencial 
Jockey Club.

RESPOSTA
Em resposta ao requeri-

mento do vereador, a Secre-
taria Municipal de Habitação 
informou que “o município 
de Barretos cumpriu todas as 
etapas de implementação do 
Programa Vila Dignidade e, 
agora, aguarda liberação de re-
cursos orçamentários pela pas-
ta da Secretaria Estadual de 
Habitação para assinatura do 
convênio. Somente após a as-
sinatura do convênio, a CDHU 
licitará e contratará a execução 
das obras e serviços”.

“É uma situação muito preo-
cupante, que acarretará pro-
blemas para todos os servido-
res municipais que poderão 
aposentar, mas não recebe-
rão”, ressaltou o vereador.

Segundo Dutra, a situação 
do IPMB tem gerado insegu-

rança e intranquilidade aos 
aposentados e pensionistas, 
assim como a todos os ser-
vidores municipais da ativa, 
cujas contribuições são des-
contadas e devem ser reco-
lhidas na expectativa de uma 
aposentadoria digna.

Dutra ainda lembra o de-
sequilíbrio entre receita e des-
pesa, gerando “déficits” que 
aumentam assustadoramente, 
inviabilizando a situação de 
auto sustentabilidade. 

O INSTITUTO
O IPMB é uma autarquia 

com personalidade jurídica 
de direito público interno, que 
possui autonomia financeira e 
administrativa, prestando servi-
ço social autônomo vinculado 
ao município de Barretos. Re-
estruturado pela Lei Municipal 
nº 3.705/2004, sua finalidade 
essencial é gestão do Regime 
Próprio de Previdência Social 
do Município de Barretos, vi-
sando a garantia de benefícios 
previdenciários aos segurados e 
dependentes do Sistema de Pre-
vidência Municipal.
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Lançado recentemente, o 
livro “Do Feto ao Afeto – His-
tórias de Nossas Vidas” está 
sendo distribuído gratuitamen-
te pela Prefeitura na sede da 
Secretaria Municipal de As-
sistência Social localizada na 
rua 28 nº 450) e na Biblioteca 
Municipal (localizada na ave-
nida 15 esquina com a rua 18 
– antigo Fórum), além de con-
tar com alguns exemplares na 
sede da ABAVIN (na rua 20 nº 
1140, entre avenidas 11 e 13).

Escrito pelo assistente so-
cial, Jeverson Mauro Zanutto, o 
livro é fruto de um projeto idea-
lizado pela secretaria municipal 
de Assistência Social e Desen-
volvimento Humano de Barre-
tos, desenvolvido em parceria 
pela prefeitura de Barretos com 
a ABAVIN (Associação Barre-

tense Vida Nova).
O livro traz textos baseados 

em depoimentos de cegos aten-
didos pela ABAVIN, que par-
ticipam de diversas atividades 
culturais, artísticas, educacio-
nais, sociais e de fortalecimen-
to da autoestima, desenvolvi-
das nos projetos da entidade, 
com recursos públicos.

Segundo a secretária Car-
mem Bordalho, o livro tem o 
objetivo de dar visibilidade a 
pessoas que representam um 
segmento da sociedade que 
tem pouco espaço.

“Quando atingimos o ob-
jetivo de mostrar que pessoas 
com sentimentos e que tem al-
gum tipo de deficiência podem 
ser felizes vivendo em nosso 
meio, que cada dia mais exige 
um padrão, tenho a certeza de 

que fomos certeiros em uma 
forma rica, objetiva, sincera e 
transparente, em contar a his-
tória de superação e vivencia 
de algumas dessas pessoas lin-
das”, disse a secretária.

O autor realizou, por um 
ano, entrevistas com os aten-
didos pela entidade e traduziu 
as conversas em textos que 
estão no livro, com prefácio 
assinado pelo prefeito Gui-
lherme Ávila, direção do pro-
jeto da secretária municipal 
Carmem Bordalho e do pró-
prio autor.

A coordenação editorial é 
de Reinaldo Costa, a revisão 
de Elisandra Cristina Pinheiro 
de Souza, a ilustração da capa 
é de Lucas Antônio Rosa Be-
nevides e as fotos foram cedi-
das pela ABAVIN.

Livro “Do feto ao afeto” é distribuído gratuitamente pela prefeitura de Barretos
Projeto que resultou no livro de Jeverson Zanutto 

foi idealizado pela secretaria municipal de 
Assistência Social e Desenvolvimento Humano

Representantes das centrais 
sindicais e de sindicatos de 
diversas categorias estiveram 
reunidos na última terça-feira 
(15), na sede do Dieese, em São 
Paulo, para traçar ações contra 
a reforma da Previdência.

Em documento, as centrais 
sindicais decidiram entre outras 
ações a Realização da “Plená-
ria Unitária das Centrais em de-
fesa da Previdência e contra o 
fim da aposentadoria”, marcada 
para o dia 20 fevereiro.

“Reafirmamos nossa posi-
ção contrária a qualquer pro-
posta de reforma que fragilize, 
desmonte ou reduza o papel da 
Previdência Social Pública”, 
dizem no texto os presidentes 
das centrais sindicais. Veja a 

seguir o documento unitário
CENTRAIS ORIENTAM 

LUTA EM 2019
Reunidas nesta terça (15), 

as centrais sindicais (CSB, 
CTB, CUT, Força Sindical, 
Nova Central, CSP/Conlutas, 
Intersindical e CGTB) reafir-
maram sua posição contrária 
a qualquer proposta de refor-
ma que fragilize, desmonte ou 
reduza o papel da Previdência 
Social Pública. As Centrais 
Sindicais Brasileiras decidem:

– Realização de “Plenária Uni-
tária das Centrais em defesa da 
Previdência e contra o fim da apo-
sentadoria” no dia 20 fevereiro;

– Orientar a realização de 
plenárias estaduais e assembleias 
de trabalhadores para construir a 

mobilização, decidirem formas 
de luta, greves e paralisações, 
para enfrentar as propostas do 
governo e alertar os trabalhado-
res sobre a nefasta proposta de 
reforma da Previdência e ataques 
à aposentadoria.

(FONTE: Rádio Peão Brasil)

Centrais sindicais reafirmam luta por 
aposentadoria digna e sem privilégios

São Paulo, 15 de janeiro de 2019

Vagner Freitas, Presidente da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT)

Miguel Torres, Presidente da Força Sindical
Adilson Araújo, Presidente da

 Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

José Avelino (Chinelo), Presidente da 
Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)

José Calixto Ramos, Presidente 
da Nova Central Sindical dos 

Trabalhadores (NCST)
Edson Índio, Secretário Geral da Intersindical
Atnagoras Lopes, da Secretaria Executi-

va Nacional da CSP-CONLUTAS
Ubiraci Dantas, Presidente da CGTB
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A Tereos, segunda maior 
produtora mundial de açúcar, 
anunciou na última quarta-
-feira (16), a doação de R$ 
400 mil a duas instituições de 
saúde da região: a Santa Casa 
de Tanabi e o Hospital Muni-
cipal de Bebedouro.

No evento em Tanabi estive-
ram presentes o diretor da Região 
Brasil da Tereos, Jacyr Costa Fi-
lho; o prefeito Norair Cassiano 
da Silveira; o presidente da Santa 
Casa, Edmilson Bezerra Souza 
da Costa; e a diretora-administra-
tiva da instituição, Lilian Sábio 
Alexandre Rodrigues, entre ou-
tras autoridades.

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE DA REGIÃO
l Hospital de Base de Rio Preto - R$ 1 milhão
l Hospital de Amor (antigo Hospital de Câncer), de Barre-
tos - R$ 500 mil
l Santa Casa de Barretos - R$ 150 mil
l Santa Casa de Pitangueiras - R$ 150 mil
l Santa Casa de Olímpia - R$ 150 mil
l Santa Casa de Guaíra - R$ 150 mil
l Santa Casa de Tanabi - R$ 150 mil
l Hospital Municipal de Bebedouro - R$ 250 mil
TOTAL – R$ 2,5 milhões

EXTRA
Prefeitura de Olímpia - R$ 200 mil
(para estudo de pavimentação da vicinal Natal Breda)

A Polícia Militar divulgou 
os números registrados em 
todo o Estado de São Paulo, 
durante a Operação São Paulo 
Mais Seguro. Em quase 24 ho-
ras de trabalho policial, (entre 
as 5 horas do dia 15 até às 4 
horas da quarta, dia16), a For-
ça Tática e do Serviço Opera-
cional empregou na área do 
Batalhão de Barretos, 127 po-
liciais militares e 51 viaturas.

A operação terminou com a 
apreensão de 0,049 kg de subs-
tância entorpecente, uma pes-
soa presa em flagrante delito, 
um condenado capturado, um 
adolescente apreendido por ato 

infracional, uma arma de fogo 
apreendida, 274 pessoas abor-
dadas e 423 veículos fiscaliza-
dos em 33 pontos de bloqueios.

Em nota, o comando da 
operação ressaltou que “a Po-
lícia Militar do Estado de São 
Paulo atua diuturnamente na 
busca incessante da maximi-
zação dos resultados operacio-
nais e na consequente redução 
dos indicadores criminais, vi-
sando aumentar a percepção 
de segurança da população”.

Ter contato com a realidade 
que vão encontrar no mercado 
de trabalho, em que a indústria 
vive sua quarta revolução com 
a robotização de todos os pro-
cessos produtivos, é o objetivo 
da inclusão do curso extracur-
ricular de Robótica Industrial 
para os cursos de engenharia 
Mecânica, Civil, de Produção, 
Elétrica, Ambiental, de Ali-

mentos e Química, do Unifeb.
O curso é ministrado gra-

tuitamente para os ingressantes 
dentro do próprio Polo Robóti-
co Industrial do centro univer-
sitário e possui vários módulos, 
sendo cada um com a carga 
horária de 40 horas, aulas duas 
horas, uma vez por semana.

Dentro do espaço há equi-
pamentos de ponta da ‘Yasha-

waMotomanRobotics’, para 
testes e simulações no âmbito 
produtivo industrial e atuação 
no desenvolvimento de proje-
tos e pesquisas.

Segundo o centro universi-
tário, “é uma forma de fazer 
com que os alunos desenvol-
vam suas competências para 
lidar com os novos ambientes 
propostos pela Indústria 4”.

Tereos anuncia doação de R$ 400 mil a dois hospitais da região
“É uma grande ajuda, que re-

flete em bom atendimento para 
nossa população. Agradecemos 
de coração”, afirmou o prefeito 
de Tanabi. A Santa Casa recebe-
rá repasse de R$ 150 mil.

A instituição existe há 80 
anos e 85% do atendimento é 
voltado para o SUS. Atualmente 
o hospital conta com 52 leitos 
clínicos e 20 leitos psiquiátricos. 
Segundo a prefeitura, a verba 
será utilizada para reformas.

O anúncio de Bebedouro 
contou com a participação do 
diretor da Região Brasil do 
Grupo Tereos, Jacyr Costa Fi-
lho; e do diretor-presidente da 

Tereos Açúcar & Energia Bra-
sil, Pierre Santoul, além do 
prefeito da cidade, Fernando 
Galvão Moura; e da diretora 
do Departamento Municipal 
de Saúde, Sônia Junqueira, 
entre outras autoridades.

O repasse de R$ 250 mil 
para o Hospital Municipal 
será usado na reforma de salas 
do Ambulatório de Especiali-
dades (ARE), que atende Be-
bedouro e mais sete cidades 
da microrregião.

“Nosso hospital recebe 
uma média de 700 pacientes 
por dia. Essa doação servi-
rá para melhorar a estrutura 
de duas alas importantes do 
complexo hospitalar. Nossa 
profunda gratidão à Tereos”, 
disse o prefeito de Bebedou-
ro, Fernando Galvão.

Os repasses para Tanabi e 
Bebedouro somam-se a uma 
série de doações realizadas pela 
Tereos nos últimos dois meses 
ao Hospital de Base de Rio Pre-
to, Hospital de Amor de Barretos 
e às Santas Casas de Barretos, 
Pitangueiras, Olímpia e Guaí-
ra. A Tereos destinou R$ 2,5 
milhões a instituições de saúde 

da região onde estão instaladas 
suas unidades industriais. 

“Em um momento em que 
a população brasileira vem 
envelhecendo, é de suma im-
portância apoiar instituições 
de saúde que ofereçam atendi-
mento público e de qualidade. 
Esta iniciativa vem reforçar o 
compromisso social da Tereos 
na região”, declarou Jacyr 
Costa Filho.

PM divulga resultado da Operação São 
Paulo Mais Seguro em Barretos e região

Alunos iniciantes das 
engenharias ganharão curso de 
Robótica Industrial no Unifeb
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Começou a ser pago nesta 
quinta-feira (17) o sétimo lote 
do abono salarial do PIS/Pasep 
para quem trabalhou em 2017. 
Desde então, poderão sacar o 
dinheiro do PIS os trabalhado-
res da iniciativa privada nasci-
dos em janeiro e fevereiro. O 
próximo lote está previsto para 
21 de fevereiro.

O valor varia de R$ 84 a R$ 
998 de acordo com o tempo de 
trabalho em 2017. Quem nas-
ceu entre julho e dezembro já 
teve o saque liberado e continua 
podendo retirar o dinheiro.

Para os servidores públicos, 
também foi liberado o paga-
mento para quem tem número 
de inscrição terminado em “5”. 
Continua podendo sacar o di-
nheiro quem tem o número de 
inscrição no Pasep terminado 
entre “0” e “4”.

Os recursos do abono libe-
rados nesta quinta ficarão dis-
poníveis para saque até 28 de 
junho. Quem perde o prazo de 
saque do abono salarial fica sem 
o dinheiro, que vai para o FAT 
(Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor). Porém, já houve casos de 
trabalhadores que conseguiram 
na Justiça o direito de receber o 
dinheiro após o fim do prazo.

Calendário de pagamento
O saque do abono sala-

rial está sendo liberado aos 
poucos, conforme a data de 
nascimento (trabalhadores de 
empresas privadas) ou pelo 
número de inscrição no Pasep 
(servidores públicos).

Próximo a completar 8 anos 
de carreira, atualmente reali-
zando o seu show “Do inteiro 
para o mundo”, no estilo stand 
up, por todo o Brasil, Marcus 
Cirillo escolheu Barretos, mais 
especificamente a arena de ro-
deios do Parque do Peão, para a 
gravação de seu primeiro DVD.

A gravação está marcada 
para acontecer no dia 13 de 
abril, com a primeira sessão 
começando às 20 horas e a se-
gunda sessão começando às 22 
horas. Toda renda obtida com 
a venda de ingressos será doa-
da, integralmente, ao Hospital 
de Amor de Barretos e parte da 
renda do bar montado para o pú-
blico será doada à Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos.

Formado em Artes Cêni-
cas, Marcus Cirillo tem rodado 
Brasil afora, com um tipo de 
humor que explora o universo 
sertanejo e o “jeitão do homem 
bruto, rústico, sistemático e 
cheio de personalidade do inte-
rior”, como ele mesmo diz.

No ano passado, ele esteve 
presente na Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos e por 
mostrar em suas redes sociais, 
muitas vezes ao vivo, como é 
a diversão dos apaixonados 
pelo evento, acabou subindo 

Marcus Cirillo grava primeiro 
DVD de stand up em Barretos e 

dedica renda a Hospital do Amor

o número de seguidores.
“Falo muito no meu show 

dos costumes do interior, ro-
deio, sertanejo, tudo desse 
universo do qual faço parte, 
e não existe lugar melhor que 
represente tudo isso que não 
Barretos”, explica Cirillo, so-
bre o motivo da escolha do lo-
cal da gravação do DVD.

Neste mês de janeiro Cirillo 
contabiliza mais de 650 mil segui-
dores no Facebook, mais de 120 
mil no Instagran e quase 200 mil 

no YouTube, onde seus vídeos fa-
zem o sucesso que o fez ser con-
vidado para programas televisivos 
de grande audiência, como Pro-
grama do Porchat (Record TV), 
The Noite com Gentilli (SBT) e 
Conversa com Bial (Globo).

Os ingressos para as duas 
sessões do show de gravação do 
DVD de Marcus Cirillo come-
çam a ser vendidos no dia 7 de 
fevereiro, pelo site www.sym-
pla.com.br e no Samaúma Ame-
rican Bar, na rua 22 nº 0267.

Lote do PIS começa a ser pago e é de até R$ 998
lário mínimo (R$ 998 em 2019) 
e varia de acordo com o tempo 
que a pessoa trabalhou. Se ela 
trabalhou o ano todo, recebe 
um salário mínimo. Se a pessoa 
trabalhou um mês, ganha pro-
porcionalmente: 1/12 do salário 
mínimo. Segundo o Ministério 
do Trabalho, os valores são arre-
dondados para cima. Quem tra-
balhou por um mês, por exem-
plo, teria direito a R$ 83,17 de 
abono. Com o arredondamento, 
o trabalhador recebe R$ 84.

Quem tem direito 
a sacar o abono?

- quem trabalhou com cartei-
ra assinada por pelo menos 30 
dias em 2017.
- ganhou, no máximo, dois salá-
rios mínimos, em média, por mês.
- está inscrito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos.
- é preciso que a empresa onde 
trabalhava tenha informado os 
dados corretamente ao governo.

Quanto é pago?
O valor pago é de até um sa-
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Maclaren está confiante para estreia na Série A3
Com estréia marcada para 

este domingo, dia 20, às 10 
horas, no Campeonato Pau-
lista da Série A3, o treinador 
do Barretos EC, Paulinho Ma-
claren, afirmou estar bastante 
confiante na equipe e no tra-
balho que foi realizado neste 
período de pré-temporada. O 
BEC enfrenta o Monte Azul, 
em Monte Azul Paulista.

Segundo ele, a equipe es-
tréia com praticamente todos os 
atletas à sua disposição. “Tem 
sempre uma tensão, mas esta-
mos confiantes. Agora é pensar 
bem o jogo e a estratégia, e es-
peramos que todos os jogadores 
estejam em um bom dia, para 
fazer um grande jogo em Monte 
Azul”, afirmou o treinador.

De acordo com Maclaren, 
mesmo que faça bons jogos 
treinos, “não conseguimos 
enxergar com exatidão,  como 
a competição vai se mostrar. 
“Falo isso com relação à ex-
periência que temos em com-
petições anteriores. A gente 
espera que com esse grupo 

Parte da verba do BEC foi bloqueada
Em visita a Federação Paulis-

ta de Futebol, na última segunda-
-feira, dia 14, o presidente do 
honra do Barretos EC, empresá-
rio Milton Aparecido da Silva, 
Miltão, apresentando as condi-
ções atuais do Estádio Fortaleza 
e também recebeu o primeiro 
repasse da verba de R$ 300 mil 
destinados a equipe. por partici-
par do Paulistão da Série A3.

Contudo, para a surpresa 
do dirigente, ele foi infor-
mado pelo Departamento Ju-
rídico da FPF, que havia um 
bloqueio judicial nas contas 
do clube no valor de 160 mil 
reais. “No ano de 2016 já ha-
via sido paga a quantia de 120 
mil reais e agora esse novo 
débito. Voltei desanimado e 
vamos contratar um advogado 

para rever essa situação”, res-
saltou Miltão.

“Eu voltei muito desanima-
do, porque o futebol é difícil, 
com reforma no estádio, sa-
lários de jogadores, comissão 
técnica, inscrição de atletas 
e despesas de alimentação”, 
frisou Miltão, destacando al-
gumas das despesas que são 
custeadas pela diretoria.

possamos fazer um grande 
campeonato”, destacou.

O treinador do BEC afir-
mou que o modelo de jogo está 
assimilado por todos os joga-
dores, “e como temos o banco 
todo a disposição, iremos pen-
sar os 90 minutos, para trazer 
um bom resultado”.

Sobre o adversário, Paulinho 
Maclaren afirmou ser uma boa 
equipe, tendo jovens jogadores 
e, como qualquer outro adversá-
rio, tem que ser respeitado.

JOGOS
Na próxima quarta-feira, 

dia 23, O BEC estreia em casa 
jogando contra o Olímpia, às 
20 horas, no Estádio Fortale-
za. No sábado, 26, a equipe 
joga contra o Capivariano, 
às 17 horas, em Capivari. Na 
quarta-feira, dia 30 de janeiro, 
o Barretos EC recebe o Audax 
com jogo marcado para 20 
horas. No dia 3 de fevereiro, 
a tabela da FPF registra o en-
contro entre Noroeste e Bar-
retos EC, a partir de 11 horas 
e, no dia 8 de fevereiro, às 20 
horas, o BEC recebe o Velo 
Clube, em Barretos.




