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AS ONDAS ELEITORAIS - “O campo eleitoral costuma ser movimentado por ondas. Que circulam de cima para baixo e
de baixo para cima, absorvendo climas, circunstâncias, discursos e canalizando esse conjunto de inputs na direção de
potenciais perfis, principalmente, candidatos a pleitos presidenciais.”
EDITORIAL - Leia na página 2
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Consolidado como o Restaurante
Popular de Barretos, Bom Prato terá
almoço especial de Dia das Mães
A comemoração será nesta sexta-feira com preparação para servir até 1,5 mil almoços

Nesta sexta-feira, dia 11 de
maio, a unidade do Bom Prato
de Barretos vai comemorar o Dia
das Mães com almoço especial.
O cardápio será diferente,
mas oferecerá todos os compostos de arroz, feijão, pãozinho, farinha de mandioca,
prato principal (Carne à espanhola), guarnição (batata
gratinada), salada (colorida),
guaraná e bombom de sobremesa. Tudo por R$ 1,00 e
crianças de até seis anos não
pagam pela refeição.
O almoço começa a ser servido às 10h30 para o público
prioritário (crianças, idosos e
pessoas com deficiência) e às
11 horas para o público geral.
SOBRE O BOM PRATO
A rede de restaurantes populares oferta alimentação balanceada e de qualidade (almo-

ço e café da manhã) com foco
na população de baixa renda,
idosos e pessoas em situação de
vulnerabilidade social. O café
da manhã é oferecido leite com
café, achocolatado ou iogurte,
pão com margarina, requeijão
ou frios e uma fruta da estação.
A refeição, de 400 calorias em
média, custa R$ 0,50 ao usuário. O almoço tem custo de R$
1,00, com alimentação balanceada de 1.200 calorias.
O Bom Prato de Barretos
foi inaugurado no dia 27 de
fevereiro e fica situado junto à
Praça Nossa Senhora de Guadalupe, próximo ao Hospital do
Amor (Hospital do Câncer de
Barretos). O Bom Prato de Barretos esta preparado para servir
cerca de 300 cafés da manhã e
1,5 mil almoços, num total de
1,8 mil refeições a cada dia.

Prefeito Guilherme Ávila, o então governador Geraldo Alckmin e autoridades, almoçaram juntos
com a população na inauguração do Bom Prato e aprovaram a qualidade das refeições servidas

O cinema não dá bola para crise

XX Semana Jurídica do
Unifeb termina nesta sexta-feira
Márcio Eli, do Centerplex Cinemas, ao
lado de Isaias Bernardes, presidente da
Chiquinho Sorvetes (Foto: Márcio Oliveira)

A indústria que diz respeito às produções para
cinema, TV e outras plataformas de exibição de
filmes, séries e afins flui em ventos contrários e
é, hoje, uma potência que resiste sólida aos altos
e baixos da economia. Para Márcio Eli, CEO do
Centerplex Cinemas, enquanto o Brasil está em
crise o cinema fatura. Ele participou da terceira
edição do “Empreendedorismo sem crise”, evento
promovido pelo Rotary na terça-feira (8) no North
Shopping Barretos. Contou que os crescimento das
salas de cinema dependem dos shoppings centers
por conta da segurança e que o cinema de rua tem
um investimento muito alto.
Página 5

Câmara entrega Diplomas
de Escoteiro do Ano 2018

Acontece na próxima quarta-feira, 16 de maio, às 20 horas, na Câmara Municipal, a sessão solene
para entrega dos Diplomas de Escoteiro do Ano. Seis jovens escoteiros serão homenageados em 2018.
Destaques da XX Semana Jurídica do Unifeb, Cláudia Zani,
Rogério Greco, Olga Auad e Renato Marcão

O clima de comemoração
pelos 20 anos de evento tomou
conta da Semana Jurídica do
curso de Direito do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Umifeb).
O tradicional evento da instituição de ensino teve início na
última segunda-feira (7) e termina nesta sexta-feira (11).
Segundo a professora Olga
Auad, coordenadora, o evento atraiu centenas de pessoas,
diariamente, entre profissionais e estudantes, que acompanharam advogados, juris-

tas e especialistas de renome
nacional e internacional, na
discussão sobre temáticas relevantes no atual cenário do
país, como sistema prisional
e Direitos Humanos. O evento também apresentou temas
como a reforma trabalhista e
o mercado de trabalho.
Para encerrar o evento,
os organizadores apresentam
nesta sexta-feira, palestra com
o Luiz Flávio Borges D’Urso,
que abordará o tema “Desafios da advocacia criminal em
tempos de Lava Jato”.

Pelo grupo de
escoteiro Chão
Preto, os homenageados são:
C AT E G O R I A
ESCOTEIRO:
Gabriel Silveira
Garcia Silvestre
(13 anos). Está
no grupo desde
2015. Ajuda os
outros escoteiros de forma
honesta e sensata. CATEGORIA LOBINHO:
Henrique Matias Pacheco de Oliveira (10 anos). Está
no grupo desde 2015. É um Lobinho esforçado e que
segue as leis da Alcatéia e, principalmente, gosta de
ajudar o próximo. CATEGORIA SÊNIOR: Gabriel Hiro
Sato Ribeiro (15 anos). Ajudou os seus membros de
forma honesta e sensata e teve várias conquistas enquanto esteve no ramo Escoteiro.

Pelo grupo
de escoteiro
do Ar Rosa
dos Ventos,
os homenageados são:
CATEGORIA
ESCOTEIRO: Cecília
dos Passos Craveiro (11 anos). Está no grupo desde 2016. Astuta, líder e disciplinada, uma pessoa
que quando do inicio de suas atividades no movimento escoteiro foi se destacando e batalhando
por seu espaço e de toda sua patrulha. CATEGORIA LOBINHO: Maria Eduarda Lemes Soares (10
anos). Desde que entrou no movimento escoteiro
em 2017, vêm se destacando e progredindo nos
ensinamentos e nas atividades. CATEGORIA SÊNIOR: Matheus Afonso de Oliveira Mendes (15
anos). Jovem com visão futurista, usa o aprendizado como ferramenta para o progresso o seu desenvolvimento humano. Participa de várias ações
solidárias em seu convívio social.

FESTA DO PEÃO 2018

Clube mantém
acordo para venda
de ingressos
e pacotes da
Festa do Peão
para servidores
municipais

O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Barretos, João
Roberto dos Santos, João
Mulata, reafirmou nesta semana, o acordo firmado entre o sindicato e a diretoria
do clube Os Independentes,
para a venda de ingressos
e pacotes para a Festa do
Peão deste ano, por meio do
sindicato, aos servidores interessados. “Me reuni novamente com o presidente de
Os Independentes e o acordo firmado para a venda dos
ingressos e pacotes para a
Festa do Peão de 2018, será
mantido e cumprido. Assim
os servidores interessados,
busquem os sindicato para
adquirirem seus pacotes”,
afirmou João Mulata. Com
relação à liminar concedida
pela Justiça na ADIN (Ação
Direta de Inconstitucionalidade), proposta por Os Independentes contra a Lei
da Meia Entrada, que beneficiaria também aos servidores públicos municipais de
Barretos, João Mulata reafirmou a atuação da defesa no
processo. “Entraremos com
todos os recursos cabíveis
para derrubar a liminar. Da
mesma forma, o sindicato
estará ingressando no pólo
do processo, para defender
a constitucionalidade da Lei
da Meia Entrada”, ressaltou.

Artesanato para
o Dia das Mães
Acontece até amanhã, sábado, 12 maio, na Estação Cultural
, na Praça Conselheiro Antônio
Prado, na avenida 3 entre ruas
16 e 18, a Feira de Artesanato e
Presente para o Dia das Mães,
organizada pelo grupo de Artesanato Barretos, ligado ao
Projetur. A feira acontece nesta
sexta e sábado, das 9 às 12 horas, com entrada gratuita. Serão
comercializados artesanatos em
tecido, madeira, artes sacras,
cabaças, patchwork bordados e
crochê. Com seleção de peças
preparadas especialmente para
venda na Estação Cultural, a feira tem como objetivo proporcionar uma oportunidade de aquisição de presentes acessíveis e
belos para o Dia das Mães.
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PITA FOGO

As ondas eleitorais

O campo eleitoral costuma
ser movimentado por ondas. Que
circulam de cima para baixo e
de baixo para cima, absorvendo
climas, circunstâncias, discursos
e canalizando esse conjunto de
inputs na direção de potenciais
perfis, principalmente, candidatos a pleitos presidenciais.
Em face da competitividade alcançada pela eleição deste ano, a atenção maior se volta para aqueles que pleiteiam
o assento no Palácio do Planalto, razão porque figurantes
estaduais há poucos meses
antes do pleito, não ganham
tanta projeção quanto os protagonistas presidenciais.
As ondas ganham o empuxo do momento, empurrando
para cima perfis que parecem
responder às demandas imediatas da sociedade. As demandas,
por sua vez, reúnem anseios,
expectativas, frustrações do
povo para com governantes e
suas políticas, e contextos que
levam em conta heranças do
passado e esperanças do eleitor
em relação ao futuro.
No caso do Brasil, a leitura
do momento exibe um país que
afundou na maior recessão econômica da história; a ascensão
de um novo governante sob a

decisão congressual de afastar
a presidente; reformas – teto de
gastos, trabalho, educação, terceirização etc., não suficientemente explicadas e entendidas
pela sociedade; o maior processo de investigação da corrupção em todos os tempos, com
envolvimento de altos empresários, políticos e governantes;
prisão do líder mais populista
do país; tentativa de um partido
de tornar vítima seu líder maior
e, dessa forma, retornar ao centro do poder, depois de 13 anos
de comando do país; indignação social contra a classe política; volta de uma polarização
do discurso que tem como lema
“nós e eles”; dispersão do campo político; situação falimentar
de Estados e Municípios; extrema violência que assola os
quatro cantos do país; e precarização dos serviços públicos.
Essa é a moldura que está
por trás dos agentes que se
apresentam como pré-candidatos em outubro próximo à
presidência da República.
Sob a influência de alguns
traços do cenário, o eleitor faz
suas primeiras escolhas. De um
lado, um partido organizado,
com militância aguerrida, que
proclama todo tempo ter sido

responsável pelo “melhor governo que o Brasil já teve em todos os tempos”, sem abrir ouvidos ao maior rombo do Tesouro
por eles provocado no governo
da presidente impichada.
O “Salvador da Pátria”,
mesmo preso, continua sendo
elevado aos píncaros da glória,
graças ao carisma que ainda detém. O que explica a margem
histórica de 30% que lhe dão
pesquisas de intenção de voto.
De outro lado, emerge a figura que faz o papel de contraponto, um perfil de extrema direita,
ex-militar que sustenta o discurso da ordem contra a bagunça,
sob os lemas de “bandido bom é
bandido morto”, “soldado bom
é aquele que mata”.
Jair Bolsonaro, pois, é empurrado para o alto pela temperatura ambiental, enquanto Luiz
Inácio está, como esteve antes,
sendo impulsionado pela onda
petista, muito forte mesmo contra ventos que levam o petismo
para a profundeza oceânica.
Será que ambos sustentariam
seus índices até outubro?
Lula está praticamente fora
do jogo, eis que, mesmo sendo
solto, deverá entrar na lama
do ficha-suja. Tudo indica que
será impedido pelo TSE e seu

substituto não levaria seus
votos. Bolsonaro representa
a sociedade indignada, mas
não o voto mais consciente e
racional das maiores parcelas
das classes médias. Terá poucos segundos de TV para fazer sua campanha.
Estamos divisando outras
ondas carregando Marina Silva
e Ciro Gomes, [agora sem Joaquim Barbosa na parada]. Ondas revoltas. Quando o mar estiver menos agitado, será razoável
supor que outros perfis poderão
ascender na escada eleitoral.
A decisão do eleitor muda
segundo as circunstâncias.
Por enquanto, os ventos do
outono puxam os perfis.
Aguardemos a ventania do inverno e o sopro do verão.

Gaudêncio Torquato
Jornalista, consultor
político e de comunicação
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» EMANOEL: O CAMERAMAN
O médico, boleiro e ex-prefeito Emanoel Carvalho já operou como um improvisado cameraman. O fato aconteceu no
estádio Fortaleza, durante a premiação do campeonato varzeano. Era dezembro de 2009. Entre os homenageados, estava
o documentarista Nazim Chubacci. O professor recebeu uma
medalha de reconhecimento pelos serviços prestados ao futebol amador. Como não podia registrar o momento de sua própria condecoração, ele passou a filmadora para o então chefe
do executivo, que captou as imagens para a posteridade.
» PREFEITO ENXUGOU GELO, DIZ DUTRA
De acordo com o vereador Dutra (PSDB) o prefeito Guilherme Ávila “só enxugou gelo” na região do bairro América. Tampou buraco e não resolveu nada, acrescentou. Ele
frisou que é preciso investir em recapeamento.
» ORÇAMENTO EM DEBATE
Audiência Pública para a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Barretos está agendada para segunda-feira (21), às 18h00, na Câmara Municipal.
» TERRA ACABRUNHADA
Na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) a cidade
está num clima de desânimo.
» TUCANO MIRA PRECATÓRIOS
O tucano Wilson Aparecido solicitou que o Executivo encaminhe à Câmara Municipal a relação de precatórios ativos
emitidos pela Prefeitura, com informações sobre quem são
os credores, a data da emissão do documento e os valores.

Opinião
Um dos principais problemas estruturais do Brasil é o
gigantismo da máquina pública, mantido pela arrecadação
tributária. Porque é tão difícil
reduzir despesas?
Responder essa pergunta é
uma dificuldade, uma vez que
não há controle. Além disso, os
nossos parlamentares, deputados federais e senadores eleitos
pelo povo, e constitucionalmente legisladores, são os que aprovam o orçamento da União.
Nunca se vê redução de gastos. Deputado julgado, condenado e preso, continua recebendo
seu gordo salário mesmo estando afastado de suas obrigações.
O número de assessores parlamentares ou cargos de confiança ninguém sabe quantos são e
pior, ninguém sabe o que fazem
nem para que servem.
O custo do parlamento
brasileiro é estimado em R$
6.5 bilhões por ano, 4 vezes
mais caro que o da França e
quase 8 vezes mais caro que o
da Argentina, para efeitos de
comparação.
Há mordomias sem fim:
auxílio paletó, auxílio para
correio (em plena era da internet) auxílio para gasolina,
garçons, engraxates, segurança, viagens em aviões da FAB,
plano de saúde sem limites,
a lista é extensa. Mas isso é
apenas a ponta do iceberg.
Devemos somar a essa fábula o custo do legislativo e
do executivo de 26 estados e
DF, de 5570 municípios, do
judiciário, das autarquias e
empresas estatais. Existem
146 empresas estatais federais ativas, cujos diretores e

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» ASFALTO NO CAIÇARA
O vereador Euripinho (PDT) pediu que a atual administração asfalte as vias públicas do Jardim Caiçara.
» MAGRELAS NA REGRA
A implantação de projeto de orientação de regras de trânsito para os ciclistas de Barretos foi reivindicada pelo vereador Almir Neves (PSDB) à Prefeitura.
» LUPA CURIOSO
O vereador Lupa (DEM) deseja saber da Prefeitura quando serão construídos UBS (Unidade Básica de Saúde), CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) e escola no
Residencial Vida Nova.
» MONITORAMENTO ADIADO
A vereadora Paula Lemos (PSB) pediu adiamento por 30
dias para o projeto de autoria do edil João Mulata (PSDB)
que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento
de segurança nas escolas públicas do município.
» LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS
O vereador Otávio Garcia (DEM) perguntou se há empresa contratada pela atual administração municipal para executar a limpeza de terrenos baldios. Indagou também sobre
o valor cobrado do proprietário que não realiza a limpeza de
seu terreno e tem o serviço executado pela Prefeitura.
» DÁ-LHE A ENXADA
A limpeza, capina de mato e tapa buracos no passeio público do
campo do Rochão foi requerido pelo vereador Elson Santos (PRB).

gerentes são indicados pelos seus padrinhos políticos.
Quantas mais existem nos estados e municípios? O desperdício com o dinheiro público
é infindável e crescente.
O Brasil, entre trinta países
pesquisados, é o que, todos os
anos, mostra o pior resultado
em relação aos benefícios para
a população por imposto arrecadado. Não é apenas uma questão financeira, mas sobretudo
humanitária. O dinheiro não vai
para quem precisa, principalmente para os mais de 50 milhões de brasileiros que vivem
abaixo da linha da pobreza.
Mas prepare-se: o rombo
das contas públicas federais
está estimado em torno de R$
150 bi. Nossos representantes
certamente irão sugerir mais
aumento de impostos, apesar
de aprovarem isenções e anistias aos poderosos entes ecoRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

nômicos: grandes empresários,
países “amigos” devedores,
sistema financeiro e outros.
São “bondosos” com os
poderosos, mas severos com
quem trabalha e vive de salário: a tabela de isenção do Imposto de Renda, está há anos
defasada, deveria ser ajustada
em, no mínimo, 90%.
Nós, população, podemos
mudar isso com o voto. Vamos limpar o Congresso de
uma só vez, não reelegendo
quem está lá. Será que teremos maturidade e coragem na
hora do voto?

» REPARA AS CANALETAS
Reparos nas canaletas de escoamento de água no bairro
Marília foi cobrado da municipalidade pelo vereador Betim
da Comunidade (PSDB).
» TAMPA PARA BUEIRO
Uma tampa para o bueiro localizado na esquina da avenida Aparecido Francisco Alves com a rua 2, foi reclamada
pelo vereador Fabrício Lemos (PSL)
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Fátima: milagre ou
construção?” de Patrícia Carvalho, publicado pela editora
Bertrand Brasil.
Celso Luiz Tracco
Economista e autor do livro
“Às Margens do Ipiranga - a
esperança em sobreviver numa
sociedade desigual”
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Nem sempre podemos dar o que o outro precisa, mas podemos ser na vida do próximo, a presença que ele necessita. É tão bom ser uma boa presença na vida de alguém.” (Adeilson Salles)

O casal Jonathan Venâncio e Jarine Aguiar comemoraram
segunda-feira (7), em uma churrascaria da cidade, 6 anos
juntos, entre namoro e noivado, com o mesmo companheirismo e cumplicidade de sempre. Felicidades!!!
Anderson Lavanini ficou bastante agradecido com a homenagem póstuma ao seu pai, na última segunda-feira (7) na Câmara Municipal. A rotatória na
via das comitivas, em frente a nova escola SESI receberá O nome de “DINIZ LAVANINI “. Ele agradece a todos os vereadores, pelas palavras de conforto e
carinho com sua família, principalmente ao amigo e vereador Euripinho pela iniciativa desta homenagem. Parabéns!!!

Parabéns para Daniel Andrade que celebrou mais um ano
de vida terça-feira (8) recebendo o carinho de sua esposa
Flávia Falcão (foto) e do filho Gustavo. Tudo de bom!!!

Quarta-feira (9) foi dia de Márcio Martins festejar mais um
aniversário e comemorar ao lado dos seus, mais um ano de
vida, regado de muitas felicitações e cumprimentos de amigos
e familiares, e claro, o carinho da amada Luciana Gomes (foto).
Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

Pessoa do bem e com uma energia
fantástica, essa é Monise Andrade,
e nessa vibe maravilhosa brindou
mais um ano de vida quarta-feira (9)
recebendo o carinho e as felicitações
dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Toda simpática e extrovertida, essa é Caroline Andrade, que celebrou mais um ano de vida quarta-feira (9), onde recebeu as felicitações da família
e dos amigos, em especial, os mimos do filhinho
Miguel. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)
Flash no
casal, Thainá
Pains e
Rodrigo
Falchi, que
estiveram
dia desses
em Rifaina/
SP curtindo aquele
descanso
merecido,
onde juntinhos tiveram
aquele momento Love.
Maravilha!!!

Destaque para os amigos Felipe Marreto e Gustavo Megda que anteciparão e vão festejar seus aniversários amanhã (12) com festa temática, em uma chácara da cidade.
Marreto que é do dia 13/05 e Megda 15/05 estão bastante empolgados com a festa, e pretendem amanhecer com
seus convidados e friends ao som de muita música boa.
Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

Dez candidatas participam do Concurso Rainha e Princesa Os Independentes
que acontece no dia 19 de maio, a partir das 20h, na praça de alimentação do
North Shopping Barretos. Vestindo a tradição dos trajes típicos produzidos
pelo estilista Marcelo Ortale, e também traje social, elas desfilarão para um
corpo de jurados formado por convidados. O concurso é aberto ao público
com entrada gratuita. (foto: Márcio Oliveira)

O barretense Fabrício Carvalho, que é prefeito de Onda Verde/SP, curtiu
merecidas férias no Uruguai, com a mãe Glória Ferreira Pires de Carvalho.
Mas o prefeito já está de volta no Brasil, e o destino certo deste domingo
(13), será a terra do peão, para celebrar o dia das mães ao da matriarca.
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POLÍTICA

João Mulata quer cadastro de
Barretos para população ter
acesso ao Cartão Reforma
O vereador João Mulata
apresentou requerimento ao
prefeito Guilherme Ávila, solicitando que o município de
Barretos apresente proposta
de cadastramento junto ao
Ministério das Cidades, buscando a concessão do Cartão
Reforma do Governo Federal
para a população barretense.
O programa Cartão Reforma do Governo Federal busca
melhorar as condições de moradias das famílias com renda
bruta de até R$ 2.811,00, por
meio da concessão de subsídio para compra de materiais
de construção. O programa
possibilita a reforma, ampliação ou conclusão de unidades
habitacionais.
O ponto mais importante
apontou João Mulata, é que
o valor liberado no Cartão
Reforma, é totalmente subsidiado, ou seja, não configura
financiamento e nem prestação. O Cartão Reforma pretende elevar a qualidade de
vida por meio da qualificação de moradias, proporcionando condições desejáveis
de habitação às famílias de
baixa renda e famílias beneficiadas pelo Programa
Minha Casa Minha Vida, em
imóveis novos e usados.
“Espero o atendimento
pelo prefeito Guilherme do
nosso pedido, com o cadastramento de Barretos. Acredito que milhares de famílias
serão beneficiadas e poderão,
gratuitamente, ampliar e reformar seus imóveis”, salientou o vereador.

ABERTURA DA RUA 20
João Mulata também solicitou ao prefeito que a prefeitura viabilize um projeto de
modernização do Calçadão,
inclusive com a abertura da
rua 20, para a passagem de um
veículo por vez. “Estive reunido com alguns comerciantes
do calçadão e nos foi passado
esse projeto, sobre o argumento de necessidade de modernização do nosso calçadão.
Inclusive, na ultima reunião

da ACIB com os comerciante e empresários do calçadão,
todos concordam que a abertura da rua 20 para a passagem
de um veiculo por vez, se faz
necessária”, argumentou o vereador. “Nosso requerimento
vai de encontro a esse anseio
e visa reforçar o projeto de
modernização do calçadão,
levando o apoio desse vereador ao pedido dos comerciantes do calçadão e da ACIB”,
finalizou João Mulata.

Dutra atua para evitar demolição
de ranchos junto ao Rio Grande
Vereador barretense integra articulação política em favor dos
ribeirinhos na divisa entre São Paulo e Minas Gerais

Na última sexta-feira (4), o
prefeito Hugo César Lourenço
(PPS/Rifaina) e os vereadores
Raphael Dutra (PSDB/Barretos), Antônio Carlos Marcelino
dos Santos (PMDB/Rifaina) e
Adérmis Marini (PSDB/Franca), reuniram-se com o senador Airton Sandoval Santana
(MDB), que atuará politicamente, para encontrar uma solução legal no que se refere às
ocupações das áreas públicas
da União junto ao Rio Grande.
O trabalho de bastidores
ocorre para que os ranchos à
beira do Rio Grande, em 10
municípios da região, não sejam
demolidos por ordem judicial.
A atuação dos parlamentares
será no sentido de que as cidades abrangidas pelo Rio Grande
e nas demais cidades brasileiras
que usam as águas de domínio
da União para a exploração
turística, cumpram a Portaria
Interministerial nº 113 de 4 de
maio de 2017, dos Ministérios
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e de Turismo.
A portaria permite que sejam usadas propriedades da
União em áreas como aquelas
em que estão construídos os
ranchos de centenas de outras
cidades brasileiras.
De acordo com o prefeito
Hugo César Lourenço, que lidera o movimento, há dois problemas que envolvem os ranchos:
um de caráter ambiental e o de
caráter possessório (que são
ações judiciais da CEMIG), que
é aquele que pode ser resolvida
com a aplicação da Portaria Interministerial nº 113/2017.
“Essas ações nos preocupam
muito, pois as matérias de defesa são muito restritas, pois a
área pública não comporta usucapião, não dá direito à indenização e não dá direito à retenção
por benfeitoria e, portanto, há

uma certa intranqüilidade por
parte dos rancheiros, pois se as
ações são acatadas pela Justiça,
as demolições ocorreriam, porque não têm a ver com questões
ambientais”, alerta César Lourenço, prefeito de Rifaina.
O vereador barretense Raphael Dutra lembra que faltava um interlocutor de peso
no cenário federal e que a
reunião abriu a perspectiva de
se aplicar a Portaria Interministerial, devido à ligação do
senador com o presidente Michel Temer (MDB).
Na reunião, ficou acertado
que será tentada a aplicação da
portaria que permite a ocupação de áreas públicas em locais
de interesse turístico, como é o
caso de Rifaina e que se aplica
ao país inteiro. O movimento já
manteve uma reunião no Minis-

tério do Turismo, em 2017, mas
a decisão não evoluiu por causa
da situação política no país.
“O senador demonstrou
muito interesse em ajudar e,
nesta semana, já tentará agendar nova reunião, tanto no
Ministério do Turismo, mas
também junto ao Ministério de
Minas e Energia, que é responsável pelas geradoras de energia”, antecipou Raphael Dutra.
O prefeito de Rifaina, Hugo
César Lourenço, informou que
foi feito um documento que
baliza a atuação do senador
Airton Sandoval em sua atuação, para a marcação das audiências em Brasília, e que tão
logo as datas sejam definidas,
os prefeitos das 10 cidades
que participam do movimento
serão convidados a participar
dos encontros nos ministérios.

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 11 de maio de 2018

5

COTIDIANO

Para CEO do Centerplex, enquanto o Brasil está em crise o cinema fatura

A maioria dos brasileiros lembrará dos últimos três
anos como o tempo de crise
política e recessão econômica, que há tempos o país não
vivia. Mas os que procurarem
ângulos alternativos vão olhar
para ele e poder dizer: o Brasil
se consolidou no audiovisual.
A indústria que diz respeito
às produções para cinema, e
outras plataformas de exibição
de filmes e séries, flui em ventos contrários e é, hoje, uma
potência que resiste sólida aos
altos e baixos da economia.
Para Márcio Eli, CEO do
Centerplex Cinemas, enquanto

o Brasil está em crise o cinema
fatura. Ele participou da terceira edição do “Empreendedorismo sem crise”, evento promovido pelo Rotary na última
terça-feira (8), em Barretos.
Em 2017 o audiovisual celebrou cifras de crescimento.
O ano que passou aponta para
158 filmes brasileiros lançados (contra 140 em 2016 e
129 em 2015) e um aumento
significativo no número de
ingressos vendidos (181 milhões em 2017, 176 milhões
em 2016 – e 90 milhões em
2002). Os profissionais da
área celebram as políticas pú-

blicas dos últimos 15 anos.
No entanto, “apesar deste incentivo ao audiovisual,
a produção nacional é muito fraca e o país não possui
um único Oscar, diferente de
França, Itália, Argentina, Argélia, dentre outros”, destacou Márcio Eli.
“Há poucos dias me reuni
com o presidente da Ancine,
que anunciou uma força-tarefa que fará a lição de casa
deles. Nos últimos anos, o
número de ingressos vendidos
aumentou por conta da escassez de salas”, frisou.
A reportagem apurou que

o Brasil possui 3.160 salas,
sendo que 1/3 estão do Estado
de São Paulo e o Acre possui
apenas cinco salas. Diferente
dos Estados Unidos que possui mais de 40 mil.
Segundo Márcio Eli, o Brasil está muito abaixo do número de salas disponíveis. “Há
pouco tempo fechamos um
contrato numa cidade da Bahia
com 400 mil habitantes, com
uma população no entorno de
quase 1 milhão que ainda não
possui salas de cinema. É inacreditável”, ressaltou.
Eli finalizou dizendo que
as salas de cinema brasileiras
têm bom faturamento nos primeiros seis meses do ano com
os lançamentos de Hollywood.
Depois o faturamento cai quase
20%. Márcio Eli ainda frisou
que os filmes nacionais não fazem diferença nas salas de exibição. (Foto: Márcio Oliveira)
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Passaportes para barretenses continuam
à venda com pagamento parcelado
Estão à venda na loja oficial de Os Independentes
(avenida 43, esquina com a
rua 38) os passaportes da 63ª
Festa do Peão de Barretos
destinados aos barretenses.
O passaporte garante acesso
para os 11 dias do maior rodeio da América Latina incluindo o show da estrela internacional Shania Twain.
O valor de R$ 400,00 pode
ser parcelado em 6 vezes no
cartão de crédito e o barretense pode aproveitar os rodeios,
Rancho do Peãozinho, shows
de todos os palcos do Parque do
Peão e do Estádio de Rodeio.
Na loja também está disponível o passaporte para a
Área VIP, setor do Estádio
de Rodeio que funciona, inclusive, após o termino das
atrações do palco principal,
com apresentações de DJs. O
preço é de R$ 1.100 que também podem ser parcelados em
6 pagamentos no cartão.
SOBRE A FESTA DO
PEÃO DE BARRETOS
A 63ª Festa do Peão de
Barretos acontece de 16 a 26
de agosto reunindo os maio-

Com objetivo de oferecer
mais tempo para as empresas se adequarem às novas
regras sobre o sistema de
segurança para a circulação
de veículos e implementos
rodoviários do tipo carroceria basculante, o Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) decidiu suspender pelo
período de um ano a Resolução nº 563/2015.
A resolução estabelece
regras sobre o sistema de segurança para a circulação de
veículos e implementos rodoviários, do tipo carroceria
basculante. A resolução, também, pretende garantir que os
caminhões circulem com segurança nas vias públicas, de
res competidores do rodeio
nacional e internacional, os
principais campeonatos e
também grandes nomes da
música sertaneja no Brasil.
Entre os shows já confirmados pela organização está
a estrela internacional Shania
Twain, que sobe ao palco do
evento no dia 18 de agosto,
mesma data da Rainha da So-

frência, Marília Mendonça,
dupla Fernando & Sorocaba e
do cantor Léo Santana. Anitta,
Cleber & Cauan e Jefferson
Moraes estão na programação
do dia 16, quinta-feira. Simone & Simária, Jorge & Mateus,
Zé Ricardo & Thiago e Jonas
Esticado se apresentam no dia
17 e, no dia 19, estão Marcos
& Belutti e Mano Walter.

Receita municipal informa sobre
prazo para negociação de débitos
Negociação é possível no caso de débitos inscritos ou não na dívida ativa
A chefe do departamento da
Receita da prefeitura, Jaqueline Ladário, confirmou nesta quinta-feira, dia 10, que as
empresas optantes do Simples
têm até 30 de maio para aderir
ao programa de anistia oferecido pelo município, efetuando
o pagamento à vista. Segundo

ela, a negociação é possível no
caso de débitos inscritos ou não
na dívida ativa, referentes aos
exercícios 2016 e 2017.
Jaqueline Ladário também
confirmou que as microempresas e empresas de pequeno porte
que não regularizarem o débito,
perderão o direito ao regime

especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições,
como estabelece a legislação.
“A empresa tem a oportunidade de se regularizar, tendo o benefício da anistia e evitando uma futura exclusão”,
afirmou chefe do departamento da Receita da prefeitura.

Sindicato investe na área de saúde
para atender associados e dependentes
O Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Barretos
realizou no mês de abril, 1322
atendimentos médicos e 452
atendimentos odontológicos.
Em seu Instituto de Métodos Diagnósticos, o sindicato realizou no mesmo
período, 104 eletrocardiogramas, 40 ecocardiogramas, 13
M.A.P.A.s, 25 Hoters, 205
ultrassonografias e a coleta de
2685 exames laboratoriais.
Investimento nos melhores
profissionais e equipamentos é
a grande preocupação do sindicato no que diz respeito a
área de saúde. “Buscamos oferecer sempre o melhor a nos-

Contran amplia prazo para
novas normas de segurança
em caminhões basculantes

sos associados e dependentes
na área de saúde, porque todos
necessitam e merecem cuida-

dos especiais e saúde é fundamental”, destacou o presidente
do sindicato, João Mulata.

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
Geral - Terraplanagem e pavimentação
17

(

98123-4581

BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(

3322-5522

forma a evitar acidentes.
Os itens de segurança que
serão exigidos: a inclusão de
um dispositivo de segurança
primário, que impede o acionamento de tomada de força
involuntária; um aparelho
secundário, que é composto
por avisos visuais e sonoros que alertam o motorista
sobre o acionamento da tomada de força; e um equipamento eletrônico de segurança terciário, que garante
que o caminhão não passe
dos 10 km/h com a tomada
de força ligada. Além disso,
será exigida a apresentação
do Certificado de Segurança
Veicular (CSV) anualmente
no licenciamento do veículo.
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Semana do MEI reúne
Jornada Farmacêutica traz
atividades na região de Barretos atualizações sobre o mercado de

De 14 a 19 de maio, microempreendedores individuais
e interessados poderão ter orientações do Sebrae-SP; escritório
vai funcionar das 9 às 20 horas
durante a semana e das 9 às 15
horas no sábado (19).
O Microempreendedor Individual (MEI) é a porta de
entrada para quem quer empreender no país. Atualmente,
são mais de 6,7 milhões de
MEIs no Brasil – cerca de 1,5
milhões deles apenas no Estado de São Paulo.
São profissionais de mais
de 500 atividades que podem
ter renda anual de até R$ 81
mil e contar com um funcionário. Para atender a esse público e também àquelas pessoas que sonham em abrir um
negócio próprio, o Sebrae-SP
realiza a 6ª edição da Semana
do MEI, na próxima semana,
de 14 a 19 de maio.
Na região, a programação
inclui curso de inovação em
Guaíra, no dia 15. No mesmo
dia, em Barretos, será realizada a oficina de fluxo de caixa.
No dia 17, também em Barretos, será realizada a oficina
sobre inovação.
Os técnicos do Sebrae-SP
também vão tirar dúvidas sobre o funcionamento da modalidade e orientar sobre as
vantagens da formalização,
apresentar ideias de negócios
e dar orientação financeira,
além de permitir que o empreendedor já registre um
CNPJ para sua atividade.
Outros serviços gratuitos,
como a elaboração da Declaração Anual, impressão de DAS
e consulta de débitos também
estarão disponíveis. Durante a
semana do MEI, o atendimento no Sebrae Barretos será feito das 9 às 20 horas e, no sábado (19), das 9 às 15 horas.
A Caravana do Sebrae
Móvel, com duas vans para
atendimento, estará em Bebedouro (em frente à prefeitura)
no dia 16 e em Barretos (calçadão na Rua 20), no dia 17.
PALESTRAS
Uma novidade desse ano
serão as palestras realizadas
na sede do Sebrae-SP em São
Paulo, e que serão transmitidas para todos os escritórios
regionais do Estado, com expectativa de alcance de mais
de 35 mil participantes durante a semana. Para assistir,
basta procurar o escritório
regional de Barretos, na rua
14 entre avenidas 15 e 17, ao
lado dos Correios.
Os temas serão os seguin-

trabalho e atuação profissional

tes: dia 14, segunda-feira:
Tendências para o mercado de
beleza; dia 15, terça-feira: Tendências em alimentação fora
do lar; dia 16, quarta-feira:
Educação financeira e acesso
a crédito; dia 17, quinta-feira:
Comércio eletrônico; dia 18,
sexta-feira: Tendências para o
varejo – Vestuário; e dia 19,
sábado: Modelagem de negócios – Ideias de negócios.

Na internet também haverá uma programação diária
de apresentações ao vivo de
30 minutos, com espaço para
perguntas via chat, abordando
temas do dia a dia do MEI.
Para conferir toda a programação nas unidades e saber
como participar das atividades
online, acesse semanadomei.
sebraesp.com.br, ligue 0800
570 0800 ou (17) 3321-6470.

PROGRAMAÇÃO

15 de maio
19h: Oficina SEI Inovar no Sebrae Aqui Guaíra
19h: Oficina Fluxo de Caixa - Sebrae Barretos
17 de maio
19h: SEI Inovar - Sebrae Barretos
Sebrae Móvel
16 de maio - Bebedouro - em frente à Prefeitura
17 de maio - Calçadão da Rua 20, em Barretos, em frente à ACIB

MBL realiza
panfletagem

O coordenador do MBL (Movimento Brasil Livre) de
Barretos, Renato Guedes (foto) confirmou para este sábado, dia 12, uma “ação social” tipo panfletagem, no centro
da cidade. A ação será realizada na esquina da rua 20 com a
avenida 21, a partir das 10 horas, com a entrega de panfletos
em apoio ao PACOTE ANTI-CRIME e ao PROGRAMA
VIZINHANÇA SOLIDÁRIA.

Teve início na última segunda-feira (7) e encerrou nesta quinta-feira (10), a 21ª edição da
Jornada Farmacêutica do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (Unifeb).
Segundo Gilmárcio Zimmermann Martins, coordenador do curso de Farmácia, o evento teve o
intuito de atualizar os futuros profissionais sobre as áreas de atuação do Farmacêutico e, por isso,
apresentou grandes nomes que atuam na área. O dr. Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Júnior,
vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, abriu a jornada
falando sobre o campo de atuação com vacina para cerca de 70 estudantes. Outros temas como
abertura e atendimento em um consultório farmacêutico, a manipulação de medicamentos para
pets e a área de perícia criminal também foram abordados durante o evento.

Inscrições do Enem terminam
na próxima sexta-feira
O período de inscrições
para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) prossegue até a próxima sexta-feira, 18 de maio. As inscrições
devem ser feitas no endereço
eletrônico enem.inep.gov.br.
O pagamento da taxa, no valor de R$ 82, pode ser feito
até 23 de maio nas agências
bancárias, casas lotéricas e
agências dos Correios.
O participante deverá
apresentar o número do CPF e
do documento de identidade e
criar uma senha. O candidato
deverá informar um endereço
de e-mail válido e um número de telefone fixo ou celular,
que serão usados para enviar
informações sobre o exame.
Também deve ser indicado
o município onde quer realizar o exame e a língua na qual
quer fazer a prova de língua
estrangeira (inglês ou espanhol). Mesmo os que pediram
isenção da taxa do Enem devem fazer a inscrição.
As provas do Enem serão
realizadas em dois domingos,
nos dias 4 e 11 de novembro.
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Grêmio movimenta praça de esportes com diversas atividades para associados

O Grêmio Literário e Recreativo de Barretos incrementa, cada vez mais, suas
atividades oferecidas aos associados na sede da rua 34,
mais diretamente ligada às
atividades esportivas.
Durante as comemorações
do 108º aniversário, no dia 26
de abril, o presidente Hugo Resende Filho informou que a reforma da quadra de basquete e
voleibol estava concluída, inclusive com a troca de iluminação,
também efetuada na quadra de
futebol de salão. Outra novidade
é a obra para transformação da
antiga quadra de bocha em área
de crossfit para complemento da

academia. As obras estão em andamento e na reta de finalização,
para entrega aos associados.
Ainda na praça de esportes, o presidente gremista
apontou a troca de iluminação
no conjunto de piscinas. “A
meta é que a partir de maio
possamos iniciar também a
reforma da quadra de futebol
salão”, disse na oportunidade.
A lista de atividades oferecidas pela diretoria aos associados na praça de esportes da
rua 34, apresenta Hidroginástica, Natação, Ginástica Localizada, Ballet Infantil, Dança
do Ventre, Zumba Fitness,
Step, Jump e Futebol, além

de Yoga, Jiu-Jitsu e aulas de
Treinamento Funcional, Abdômen e Alongamento.
A Praça de Esportes do
Grêmio Literário e Recreativo
oferece, ainda, aos associados, Academia e os Balneários Masculino e Feminino,
com a possibilidade de descanso e descontração no Restaurante O Casarão.
“Estamos investindo e manteremos nosso trabalho de continuar investindo na infraestrutura, tanto da sede central como na
Praça de Esportes, para atender,
cada vez melhor, nossos associados”, reafirmou o presidente
Hugo Resende Filho.

AGENDA ESPORTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER PARA O FINAL DE SEMANA
FUTSAL
Data: sábado, 5 de maio
Competição: Taça Gospel
Local: CEMEPE “Junino Soares”, no Bairro Pimenta
1º jogo, às 14h30: Verdade em Christo x Tempo de Vencer
2º jogo, às 15h10: Segunda Igreja x Iamir Sede
Local: CEMEPE “Salim Abdala Tomé”:
1º jogo, às 14h30: O Brasil para Christo x SUD
2º jogo, às 15h30: Missão x Jovens Livres
FESTIVAL DE ATLETISMO
Data: sábado, 12 de maio, às 8h
Local: pista de atletismo da FECIB, em Bebedouro
Competição: Festival de Atletismo de Bebedouro
Equipe de Barretos: 16 atletas comandados pelo técnico Carlinhos Bento

FUTEBOL
Data: sábado, 12 de maio, às 9h
Local: Catanduva
Competição: Campeonato Paulista Sub 15
Jogo: Catanduva x Barretos
JUDÔ CLASSE SUB 18 MASCULINO E FEMININO
Data: sábado, 2 de maio, às 7h
Local: Centro de Especialidades em Artes Marciais
“Eliel Gomes”, em Hortolândia/SP
Competição: Campeonato Paulista – fase final
Participação: equipe de Barretos comandada pelo técnico Tiago Leal

VÔLEI ADAPTADO TERCEIRA IDADE
Data: sábado, 12 de maio, às 9h
Local: Nova Granada
Competição: 7ª Copa Regional – Liga de Monte Azul
Jogo: Nova Granada x Barretos

