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É HORA DE ESCOLHER OS PARLAMENTARES - Mário Mello, fundador do Poder do Voto, aplicativo que tem como objetivo proporcionar ao eleitor
brasileiro maior clareza da representação política, discorreu sobre a escolha dos candidatos a deputado e senadores, cargos que integram o Congresso Nacional. Se você ainda não conhece o aplicativo, conheça, pois ele auxilia na construção do debate político saudável e do acompanhamento
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voto a voto dos parlamentares que formarão o novo Congresso Nacional, a partir de janeiro de 2019.
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Construtora Materiais para Construção
realiza campanha “Criança Feliz”
A Construtora - Materiais
para Construção está realizando a campanha “Criança
Feliz”. O objetivo é arrecadar
brinquedos novos e/ou usados
em bom estado, para serem
doados a crianças carentes na
semana do Dia das Crianças.
As doações serão recebidas na própria loja, A Construtora Materiais para Construção, na esquina da rua 30
com a avenida 39, até na próxima segunda-feira, dia 8. O
horário de atendimento no local é de segunda a sexta-feira,

das 7h30 às 18 horas e, aos sábados, das 7h30 às 13 horas.
“A pessoa que quiser colaborar com nossa campanha
pode telefonar que iremos
buscar a doação em sua residência ou comércio”, destacou a arquiteta e responsável
comercial da loja, Suzana
Moraes da Silva, também coordenadora da campanha.
O telefone para contato é
3322-6533, que atende nos
mesmos horários de funcionamento da loja. “O barretense
é muito solidário, por isso te-

mos certeza que grande parte
da população vai nos ajudar
a fazer uma criança carente
feliz no dia dedicado a ela”,
completou a coordenadora.
CAFÉ DA MANHÃ
Neste sábado (6), entre 9 e
13 horas, o empresário Milton
Aparecido da Silva e a coordenadora da campanha, Suzana Moraes da Silva (foto),
recepcionam os barretenses
que desejarem fazer doações
para a campanha, na sede da
empresa, na avenida 39 esquina da rua 30.

Barretos participa de Exposição
Internacional de Turismo

Kits para “Caminhada
Passos que Salvam” começam
a ser vendidos em Barretos
No dia 25 de novembro,
mais de 600 cidades brasileiras irão participar da “Caminhada Passos Que Salvam”,
que terá saída do Hospital
Infantojuvenil no Hospital de
Câncer de Barretos, com destino ao shopping.
“Temos o intuito de despertar a população para o
diagnóstico precoce do câncer
infantojuvenil e de divulgar
a toda sociedade quais são
os sinais e sintomas da doença, já que eles são facilmente
confundidos com os de outras
enfermidades menos graves”,
explica Naima Khatib (foto),
coordenadora da campanha.
Para participar da caminhada é preciso adquirir o kit

com a camiseta, boné e uma
mochila, no valor de R$ 35,00
no quiosque montado defronte a Renner no shopping de
Barretos. Dessa forma, cada
participante colabora para
arrecadar fundos para o tratamento de pacientes no Hospital de Câncer Infantojuvenil.
(Foto Márcio Oliveira)

Barretos representou a Região Turística Águas Sertanejas, na 46ª ABAV - Exposição Internacional de Turismo, a maior referência no setor no país. A solenidade de abertura do evento contou com
a presença do Ministro do Turismo, Vinícius Lummertz; do presidente da Embratur, Teté Bezerra; e
do secretário estadual de Turismo de São Paulo, Júnior Aprillanti. O secretário municipal de Turismo
de Barretos, Adriano Santos, presenteou o ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, com uma fivela
de Barretos e o convidou para conhecer um pouco mais do turismo na região.
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Orquestra Sinfônica Municipal faz concerto
“Clássicos Sertanejos” no Rio das Pedras

Reunião inicia preparativos para BEC 2019

Uma reunião realizada na tarde desta quinta-feira (4), iniciou os preparativos para a formação da equipe do Barretos
EC, para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 no
próximo ano. Em destaque, o anúncio oficial da dupla Paulinho
McLaren e Luisão, técnico e gerente de futebol, respectivamente, para atuarem da comissão técnica. Coordenada pelo presidente de honra do clube, Milton Aparecido da Silva, Miltão, a
reunião teve as presenças dos diretores Zé Reinaldo, Cássio,
Sérginho, Paulo Célio e dr Alícia Simões.
Página 8

A música sertaneja integra as
raízes culturais de Barretos e é a
força dessa tradição que inspirou
a Orquestra Sinfônica Municipal
de Barretos a realizar o primeiro
concerto “Clássicos Sertanejos”,
nesta sexta-feira (5), às 20h30,
na sede de campo do Rio das Pedras, com entrada gratuita.
Com regência do maestro
Paulo de Tarso, a orquestra
mantida pela secretaria municipal de Cultura preparou uma
seleção de músicas que retratam a origem do que se convencionou chamar de música

sertaneja ou moda raiz.
Além dos 40 músicos que
integram a orquestra, o concerto contará com a participação
especial de duas duplas. Nuvem Branca & Céu Azul e Léo
Bruto & Rafael são os convidados para dar um toque mais popular na apresentação musical.
Mazinho Sartori é o responsável pela maioria dos arranjos e Cesar Juliani está na
produção do evento. A coordenação geral é do secretário
municipal de Cultura de Barretos, João Batista Chicalé.

Data, horário,
ordem de votação
e cola eleitoral
No primeiro turno das Eleições
2018, neste domingo, 7 de outubro,
o eleitor terá que digitar o número
de seis candidatos na urna eletrônica. Um dos pontos que podem causar estranheza é a necessidade de
votar em dois senadores, pois, em
2018, ocorre a renovação de 2/3 do
Senado. Se o eleitor votar duas vezes no mesmo candidato, o segundo voto será anulado. E lembre-se:
você só pode escolher candidatos a
senador do seu estado. Outro ponto
que pode gerar confusão é a ordem
de votação. Neste ano, o eleitor votará primeiramente no deputado
federal e depois no deputado estadual ou distrital, diferentemente do
que ocorreu em 2014.
DATA E HORÁRIO DA VOTAÇÃO:
1º turno: 7 de outubro de 2018,
das 8 às 17 horas
2º turno: 28 de outubro de 2018,
das 8 às 17 horas
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Documento oficial com foto,
como carteira de habilitação ou
carteira de trabalho. Obs.: Quem
fez o recadastramento biométrico pode apresentar somente o
E-título, aplicativo no celular.
ORDEM DE VOTAÇÃO
No 1º turno das Eleições
2018, o eleitor terá que votar
em seis candidatos diferentes na
urna eletrônica, nesta ordem:
Deputado federal
Deputado estadual ou distrital
Senador 1
Senador 2
Governador
Presidente
POSSO USAR UMA
“COLA” PARA VOTAR?
Sim. A Justiça Eleitoral incentiva o uso de “colas”, em papel,
com o nome e número dos candidatos escolhidos previamente
anotados. RECORTE NOSSA COLA
E ANOTE OS NÚMEROS DE SEUS
CANDIDATOS ELEVE ATÉ A URNA
DE VOTAÇÃO. O uso de celular não
é permitido na cabine de votação.
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Editorial

É hora de escolher os parlamentares

Mário Mello, fundador do Poder do Voto, aplicativo que tem como objetivo proporcionar ao eleitor brasileiro maior clareza
da representação política, discorreu sobre a escolha dos candidatos a deputado e senadores, cargos que integram o Congresso Nacional. Se você ainda não conhece o aplicativo, conheça, pois ele auxilia na construção do debate político saudável e
do acompanhamento voto a voto dos parlamentares que formarão o novo Congresso Nacional, a partir de janeiro de 2019.
Estamos a dois dias das eleições e é notório que muitas pessoas já escolheram em quem
votar para presidente; mas e
para deputados federais e senadores? Que tal gastar um pouco
dessa energia, de debates políticos para presidenciáveis, nos
demais cargos políticos?
Já passou da hora de tirar
um tempo para pesquisar propostas de deputados e senadores, porque um país não é
governado somente pelo presidente. É preciso colocar esforços também nos outros cargos.
O senador é um agente político eleito para um mandato
de 8 anos por meio de eleições
diretas. Um senador representa um estado da federação – ou
unidade federativa – e compõe
o parlamento. O deputado federal, a princípio, é um representante eleito pelo povo para
ocupar a Câmara, tendo como
atribuições legislar e fiscalizar.
As informações estão disponíveis, a internet está cheia

de informações, existem vários
aplicativos que ajudam na hora
da escolha. Existe até aplicativos que auxiliam no acompanhamento do trabalho desses
políticos, como o Poder do Voto,
que tem como objetivo proporcionar ao eleitor brasileiro
maior clareza da representação
política e auxiliar na construção
do debate político saudável e do
acompanhamento voto a voto
dos parlamentares.
É diante dessas ferramentas
que é possível ver com mais
clareza quais candidatos são
competentes e melhor preparados para liderar a nação. Existem muitos políticos honestos e
capacitados à disposição da escolha do eleitor, basta enxergá-los e dar um voto de confiança.
Nesses dois dias, não tem
desculpa. O que os eleitores
precisam fazer é priorizar seu
tempo e conseguir estudar a
melhor forma de construir um
país melhor. O Brasil tem cura
e só depende de você.

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

» UM GRÃO DE AREIA NA PRAIA
Para o vereador Carlão do Basquete (PROS), o relatório
da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Santa Casa é
um grão de areia na praia do oceano. Ele garantiu que toda a
documentação reunida deverá ser encaminhada ao Ministério Público Federal.
» AUDIÊNCIA PARA ANALISAR ORÇAMENTO 2019
Na segunda quinzena de outubro, a Câmara Municipal
deve realizar audiência pública para analisar o orçamento de
Barretos para 2019.
» NÃO É PAPAI NOEL, MAS É BOM VELHINHO
O vereador Dutra (PSDB) carinhosamente chama o seu colega parlamentar Wilson Aparecido (PSDB), de “bom velhinho”.
» EDUCAÇÃO MUNICIPAL É REFERÊNCIA
Ao elogiar o trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, o vereador Almir Neves (PSDB) lembrou
que Barretos é referência no setor em todo Estado de São Paulo.
» DE RAPHAEL PARA RAPHAEL
O vereador Raphael Oliveira (PRP) parabenizou o colega Dutra (PSDB) e classificou como excelente o projeto do
tucano sobre lista de espera nas escolas municipais. A transparência na administração pública praticamente retira o “jeitinho brasileiro”, observou.
» ASSIM DIZ O FILÓSOFO EURIPINHO
Segundo o misto de filósofo e vereador Euripinho (PDT),
quando a coisa não tá legal, ela se expande.
» MULATA DEFENDE REFORMA GERAL
O vereador João Mulata (PSDB) defende a reformulação total do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais.

Opinião

30 anos da Constituição Federal de 1988

» AS DESPESAS COM O ESPORTE NA CIDADE
De acordo com o vereador Aparecido Cipriano (PP), a
prefeitura já gastou R$ 5 milhões com o esporte em Barretos.
“Eu não vi nada ainda”, ressaltou.
» COTADOS PARA ASSUMIR PASTA DA SAÚDE
Estadão publica que o barretense Henrique Prata e o deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM) estão cotados para
chefiar pasta de Saúde no eventual governo Bolsonaro.
» CAMPANHA NO NINHO DOS TUCANOS
Os vereadores tucanos Almir Neves, Wilson Aparecido e
João Mulata, e o prefeito Guilherme Ávila (PSDB), participaram de reunião política na noite de quarta-feira (3), na ASPUM. Foi um encontro de apoio à candidatura do deputado
estadual Marco Vinholi (PSDB).
» VAZOU ANTES DA HORA
O presidente do diretório municipal do PSD, Munir Daher, foi no encontro político dos tucanos em apoio à candidatura do deputado Marco Vinholi. Porém, o médico vazou
antes de terminar os discursos.

EXPEDIENTE

Neste dia 05 de outubro de
2018, a Constituição da República Federativa do Brasil
completa 30 anos de sua promulgação. Quando elaborada,
por meio de uma Assembleia
Nacional Constituinte, a Constituição Cidadã inovou em
diversos aspectos, fazendo os
olhos do povo, brilharem ante
o fim dos 20 anos de Regime
Militar no comando nacional.
Com a nova Constituição e
a redemocratização do Brasil,
o país voltou a ter esperança,
com possibilidades de limitação do poder político e garantia dos direitos fundamentais,
tão caros ao povo brasileiro. E
agora, no ano em que se “comemora” os seus 30 anos, há
de fato o que comemorar?
No preâmbulo da Constituição Federativa de 88, constituiu-se um novo Brasil: democrático, destinado a assegurar
os direitos fundamentais e garantir uma sociedade livre, justa e solidária, sempre pautada
no desenvolvimento nacional.
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Além disso, estabeleceu em
diversos dispositivos constitucionais, dentre eles, como um
dos fundamentos da República (art. 1º, III, CF), o valor da
dignidade humana, reforçando
o caráter nuclear do ser humano dentro do Estado brasileiro.
A constituinte de fato inovou, mas suas intenções demonstradas no preâmbulo até
hoje não foram alcançadas.
Vemos uma sociedade que não
é livre nem solidária e o desenvolvimento nacional cresce a
passos muito lentos. Além disso, quando se fala em direitos
fundamentais, o problema aumenta e toca em uma das principais feridas da nação brasileira: o descaso do poder público.
A Constituição de 88 mantém um rol extenso desses direitos e ainda permite que outros,
decorrentes de tratados internacionais, possam ser incorporados à ordem jurídica brasileira.
Mas o problema surge
quando da concretização desses direitos. Só para se ter uma
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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idéia, depois das duas Guerras
Mundiais, surge um novo olhar
para as Constituições, e o Brasil
acompanha esse movimento.
A Constituição de 88 garante um extenso rol de direitos
individuais, coletivos e sociais,
uma ordem econômica muito
bem estruturada, mas quando
tudo isso vai ser colocado em
prática, visando dar efetividade
ao texto constitucional, como
pretendeu a teoria neoconstitucionalista do pós-guerra, os
problemas aumentam.
Basta olhar para a situação
da segurança nacional, educação, moradia, saúde, dentre
tantos outros “direitos-problemas” que permeiam a socieda-

de brasileira. Dizer que a Constituição não os garante é faltar
com a verdade; mas colocá-los
em prática, aí, mais uma vez, o
Estado tem falhado.
Então o que pensar de tudo
isso? Sim, devemos comemorar os 30 anos da Constituição, com seus 250 artigos e
99 emendas, lembrando que
de todas as Constituições da
República, desde 1891, ela é
a que completa o mais longínquo aniversário, representando
o maior período de estabilidade constitucional brasileiro.

» EDUARDO TÁ DE ZÓIO NO LEGISLATIVO
Eduardo do Mercado, presidente do diretório municipal
do Patriota, tem acompanhado com atenção as sessões do
Legislativo barretense. Ele é um dos cotados para disputar a
prefeitura em 2020.
» NÃO CONFUNDA BURACO COM COVA
Vereador Betim da Comunidade (PSDB) pediu para a
prefeitura tapar buracos defronte ao cemitério municipal.
Dizem que ele teme que algum desavisado confunda buraco
com cova, aumentando a capacidade de armazenamento dos
extintos.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Criminalização. Análise
econômica da proibição das drogas”, de Mark Thornton, publicado pela editora LVM.

Pedro Vitor Melo Costa
Professor de Direito da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie Campinas
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PENSAMENTO DA SEMANA: “O sol nasce para todos, mas as oportunidades são para quem vai buscar.” (Yla Fernandes)

Flash em Fabíola
Correia, excelente
profissional e mãe
dedicada, que marca
na folhinha mais um
aniversário segunda-feira (8), onde
o carinho especial
ficará por conta
dos filhos, Caique e
Rodrigo, dos pais e
irmãos, e as felicitações dos amigos e
demais familiares.
Felicidades!!!

A segunda-feira (1) foi dia de muita festa
em torno de Maria das Graças Alves Rosendo, que celebrou mais um ano de vida,
onde as comemorações tiveram início na
sexta-feira e se estendeu até o domingo. O carinho ficou por conta dos filhos,
Paulo Henrique e Drielly Cristina, netos,
amigos e familiares. Parabéns!!!

Parabéns para Vanessa Silva que brindou
mais um aniversário segunda-feira (1), e passou o dia recebendo as felicitações dos pais,
irmão, amigos e familiares, e o carinho do
amado Wesley Oliveira (foto). Tudo de bom!!!

Giuliane, Douglas e Renata curtindo os eventos sociais da cidade

O barretense Bruno Tozzi (dir.), que atualmente
reside em Cuiabá/MT, esteve dias desses em sua
terra natal, onde em sua passagem pela cidade,
aproveitou para rever os amigos e matar um pouco
da saudade, com direito a foto ao lado de Rafael
Oliveira (esq.), um de seus vários friends. Sucesso!!!

Giovana e Carlos Caloche confirmaram presença
nos eventos do Rio das Pedras neste final de semana

A programação de sábado, dia 13, do Barretos Muar do Sertão está
cheia de atrações! A partir das 9h tem o Desfile de Muladeiros em prol
do Hospital de Amor. Meio-dia acontece o concurso Queima do Alho,
com adesão de R$ 30,00 para comer à vontade. Na sequência, às 15h,
será realizado o Concurso de “Traia” e das 17h às 22h serão as disputas
de Team Penning para Muares e Provas de Marcha. Encerrando a noite
tem muita música raiz com shows ao vivo na Feira Comercial. Barretenses não pagam ingressos nem estacionamentos para acompanhar o
evento que acontece de 11 a 14 de outubro. (foto: Fábio Carvalho)

BARRETOS NAS ELEIÇÕES 2018
Candidatos de Barretos participam de debate na Vale TV
No debate dos candidatos a deputado federal, dois não compareceram. O debate com os candidatos estaduais registrou a ausência de um dos candidatos
A Vale TV de Barretos
realizou, durante a semana,
debates com os candidatos
de Barretos aos cargos de deputado estadual e federal. Na
terça-feira (2), foi realizado
debate com os candidatos a
deputado estadual e na quarta-feira (3) com os candidatos a deputado federal.
DEPUTADO ESTADUAL
Seis dos sete candidatos a
deputado estadual por Barretos compareceram ao debate:
Carlão do Basquete (PROS),
Major Mauro (PR), Sebastião
Santos (PRB), Patrícia Consuelo (PRP), Angela Gouveia
(PRP) e Eduardo Petrov (PP).
DEPUTADO FEDERAL
O debate teve a ausên-

cia das candidatas Luciana Costa (PR) e Professora
Cristiane (PRP). Participaram os candidatos Raphael Oliveira (PRP), Vagner
Chiapetti (PRB), Cacá dos
Rurais (PT) e Professor Vítor Rocca (DC).
PROPOSTAS
A conquista do título de
Estância Turística para Barretos, recuperação de rodovias
que circundam o município,
saúde, infraestrutura, captação de recursos para diversas
obras e entidades, melhorias
nos projetos educacionais e
investimentos na agricultura,
além de capacitar melhor as
polícias para melhorar a segurança pública, foram temas

apontados pelos candidatos a
deputado estadual, na tentativa de conquistar votos dos
barretenses.
Já os candidatos de Barretos a deputado federal apresentaram propostas como a
geração de emprego de fomento do turismo municipal
e regional, além da implantação da Universidade Federal
de Medicina, de um hospital
móvel e de um hospital público, diferenciado da Santa
Casa. Os quatro candidatos
fizeram questão de frisar
a quantidade de votos que
precisam para serem eleitos
(acima de 20 mil), além da
importância do eleitor não
anular e não votar em branco.
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FecomercioSP orienta empresários sobre
escala de trabalho em dias de eleição
A federação lembra que o funcionário convocado para prestar serviços nas
eleições está dispensado do trabalho, sem qualquer desconto em sua remuneração

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que as
atividades do comércio podem
ser mantidas normalmente nos
dias de votação, agendadas
para 7 e 28 de outubro, respectivamente, desde que sejam
cumpridas a legislação trabalhista e a convenção coletiva.
Pensando nisso, a Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado

de São Paulo (FecomercioSP)
orienta os empresários sobre o
trabalho nestes dias.
A federação entende que as
datas não são feriados e tem
como base o artigo 380 do Código Eleitoral. Pela legislação
só seria feriado se a Constituição definisse um dia do mês
para a realização da votação,
como foi, por muito tempo, o
dia 15 de novembro. Como fo-

ram fixados o primeiro e último
domingos de outubro, os dias
de votação não são feriados.
A federação destaca, ainda,
que devido à obrigatoriedade
do voto, o empregador precisa
garantir ao funcionário a possibilidade de ele comparecer
ao local de votação. O tempo
que o trabalhador irá utilizar
para ir até sua zona eleitoral
deverá ser combinado com a
empresa. Os eleitores chamados de facultativos (maiores de
70 anos e os que têm entre 16 e
18 anos) têm o mesmo direito.
Além disso, o funcionário
convocado ou que se ofereceu
como voluntário para prestar
serviços nas eleições, deve ser
dispensado do trabalho, sem
qualquer desconto em sua remuneração, e terá direito a um
dia de folga para cada dia que
estiver à disposição da Justiça
Eleitoral. Isso inclui a convoca-

ção para treinamentos e de preparação dos locais de votação.
A mesma regra vale para
estagiários e trabalhadores que
estiverem em férias e forem
convocados pela Justiça Eleitoral. A legislação considera
injusto que o funcionário perca
dois de seus dias de férias porque foi convocado para colaborar com o processo eleitoral.
No caso daqueles que atuarão como mesários, a folga será
de dois dias para cada dia de
convocação da Justiça Eleitoral.
A federação ressalta que é
recomendável que as folgas
sejam dadas logo após o dia
de votação, mas nada impede
um acordo entre empregado
e empregador para que a ausência no trabalho seja em um
dia mais conveniente para os
dois. A única restrição é de
que a folga seja convertida em
remuneração.

Votos brancos e nulos
não interferem no
resultado da eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou orientação aos eleitores, reafirmando
que votos nulos não anulam a
eleição. O voto nulo é aquele em que o eleitor digita um
número que não possui partido ou candidato registrados.
Algumas pessoas acreditam que, caso os votos nulos
alcancem a maioria absoluta dos votos, isto é, 51%, a
eleição será cancelada. Isso
é incorreto. Essa informação não é verdadeira, pois o
entendimento da lei diz que

são considerados exclusivamente os votos válidos.
Sobre votos brancos, o
TSE alerta que não vão para
as legendas por não serem
computados e, portanto, inválidos. A única diferença entre
voto branco e nulo, além da
questão estatística, já que são
computados separadamente, é
a forma de como o voto é registrado na urna pelo eleitor.
De toda maneira, ambos
são considerados não válidos e não interferem no resultado da eleição.

É proibido celular na cabine de votação
O TRE alertou novamente que, na hora da votação, o
eleitor não pode entrar na cabine com o aparelho celular
em mãos. O registro do voto
ou a realização de selfie são
proibidos. Tudo para garantir
a regra constitucional de garantia do sigilo do voto.
Caso o mesário verifique
que o eleitor desobedeceu à
regra, irá anotar em ata e o
fato será reportado ao juiz
eleitoral para encaminhamento ao Ministério Público Elei-

toral. Se o órgão entrar com
uma representação na Justiça
Eleitoral, o eleitor poderá enfrentar um processo judicial.
Mesmo aquele que utilizar
o equipamento para se valer
do e-Título, versão digital do
documento, não poderá entrar
na cabine com o celular. Nessa hipótese, terá que deixar o
aparelho sob os cuidados da
mesa receptora de votos.
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Manobras radicais, equipes de rebaixados, competições e as maiores carretas
equipadas com som do país marcam a programação do 5º Insane Sound
Tribo da Periferia é atração musical do encontro que acontece
nos dias 20 e 21 de outubro, no Parque do Peão, em Barretos

São milhares de apaixonados por som e carros que se
preparam para participar de
um dos principais encontros
de som automotivo, tuning e
rebaixados do país: o Insane
Sound. O evento chega à sua
quinta edição e acontecerá nos
dias 20 e 21 de outubro, no
Parque do Peão, em Barretos.
No dia 20, sábado, as bilheterias estarão abertas a partir
das 9 horas, mesmo horário
em que os estandes da Feira
Comercial também começam
a receber o público. Grandes
marcas confirmaram presença,
trazendo para o Insane Sound
novidades e lançamentos do
setor, distribuição de brindes e
ações com o público.

A partir das 13 horas do
primeiro dia do evento, na
pista de acrobacias, tem apresentações de drift e manobras
radicais com diferentes tipos
de veículos. Durante o dia
todo, os maiores caminhões
e carretas do Brasil, além de
pick-ups, vans e carretas hidráulicas mostram toda potência colocando suas toneladas de equipamentos de som
no último volume.
Também no período da
tarde será realizado o encontro das principais equipes de
rebaixados da região, com a
participação do youtuber Netinho Maia.
A programação musical é
a estrela da noite. A abertura

acontece às 20h30, com show
Lucky Poesia Gangster e, a
partir das 21 horas, a atração
principal: Tribo da Periferia.
No domingo, a partir das
9 horas, tem apresentações de
Hair Trick, feira de alimentação com food trucks e, ainda,
competição de som, rebaixados e tuning, promovida pela
101% Eventos. A premiação
será entregue às 17 horas.
No período da tarde as
equipes de drift e manobras
voltam a se apresentar na pista e também terá a continuidade do encontro de rebaixados.
O encerramento está previsto
para as 18 horas.
Os ingressos serão vendidos
somente nas bilheterias do Par-

que do Peão. Os motoristas que
levarão seu carro para as competições ou para participar do
encontro pagam R$ 50,00 sábado e domingo e R$ 30,00 somente no domingo. Passageiros
pagam R$ 40,00 para os dois
dias e R$ 20,00 no domingo.
Já para o público que deixará seu veículo no estacionamento do evento os ingressos
custam R$ 30,00 no sábado e
R$ 20,00 no domingo. A área
de camping terá acesso gratuito sendo proibida somente
a entrada de bebidas.
O Insane Sound é uma
realização da empresa 101%
Eventos Esportivos em parceria com a Associação Os Independentes.

Insane Soud acontece nos dias 20 e 21 de
outubro no Parque do Peão (Foto: Fábio Carvalho)
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Barretos marcou presença na ABAV 2018
Município de Interesse Turístico, a cidade de Barretos
representou a Região Turística
Águas Sertanejas, na 46ª ABAV
- Exposição Internacional de
Turismo, a maior referência no
setor no país. O evento aconteceu de 26 a 28 de setembro, no
Anhembi, em São Paulo.
A exposição é realizada
pela Associação Brasileira de Agências de Viagens
(ABAV), entidade que está
presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal,
com cerca de 2,4 mil associadas, entre agências de via-

ALUGA-SE

gens, operadoras e consolidadoras que respondem pela
movimentação de 80% das
vendas do mercado.
Durante o encontro em
São Paulo na última semana,
expositores nacionais e internacionais se reuniram possibilitando networking, negócios
e novas propostas e ações de
desenvolvimento do turismo.
Barretos estava no stand
da Secretaria Estadual de
Turismo, onde distribuiu material de divulgação do destino turístico, fomentando e
trazendo mais turistas o ano

inteiro para Barretos e região.
A solenidade de abertura
do evento contou com a presença do Ministro do Turismo, Vinícius Lummertz; do
presidente da Embratur, Teté
Bezerra; e do secretário estadual de Turismo de São Paulo, Júnior Aprillanti.
O secretário municipal de
Turismo de Barretos, Adriano Santos, presenteou o ministro do Turismo, Vinícius
Lummertz, com uma fivela
de Barretos e o convidou para
conhecer um pouco mais do
turismo na região.

Empresa de Barretos vai construir casas
para a CDHU em São Joaquim da Barra

Galpão com 270m , pé direito com 4,50m2, localizado na rua 30, nº 0229
(entre avenidas 49 x 51) - Ótima localização - CEL (17) 99714-6300
2

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) assinou na última
terça-feira (2), contrato com a
empresa Prisma Barretos Engenharia e Construções Ltda. para
a execução de obras e serviços
de engenharia, na construção
de 164 novas casas do Conjun-

to Habitacional São Joaquim
da Barra D, em São Joaquim
da Barra. O investimento da
CDHU para a viabilização das
moradias, infraestrutura e urbanização é de R$ 10,5 milhões.
TRABALHO
DESDE 2015
Na região administrativa

de Ribeirão Preto, foram 1.868
Habitações de Interesse Social
(HIS) entregues. Outras 1.265
estão em obras. Essas unidades
representam R$ 153,2 milhões
em investimentos pelos dois
braços operacionais da Secretaria de Estado da Habitação –
CDHU e Agência Casa Paulista.
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Começaram as matrículas de
novos alunos em todas as escolas
públicas da região de Barretos

Pré-cadastro segue até 31 de
outubro e é aberto a estudantes
que estão fora da rede ou querem retornar os estudos em 2019
Na última segunda-feira
(1º), as escolas públicas – municipais e estaduais – da região de Barretos iniciaram a
etapa de recebimento das inscrições de novos alunos para
2019. Crianças, jovens e adultos que hoje estão fora da rede
devem fazer o pré-cadastro
presencial até 31 de outubro.
Os sistemas são integrados

e nas unidades da secretaria do
Estado há vagas em classes do
Ensino Fundamental (1º ao 9º
ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) do regular, integral e EJA.
Para menores de 18 anos,
o pré-cadastro é realizado por
pais ou responsáveis. Os interessados precisam informar
nome completo do estudante,
data de nascimento, endereço
residencial e telefone para contato. A secretaria de Estado da
Educação também recomenda
a apresentação dos documen-

tos de certidão de nascimento
e comprovante de residência.
A confirmação será divulgada em dezembro na mesma unidade onde foi feito o
cadastramento. Atualmente,
cerca de 3,6 milhões de alunos estudam na rede estadual
paulista. Para eles a inscrição
para o próximo ano é automática e também, mediante
consulta prévia dos pais, para
crianças com idade mínima de
seis anos completos que estão
na pré-escola pública.

MEGA-SENA pode pagar
R$ 19 milhões neste sábado
Concurso 2.085 será realizado às 20h na cidade de Itapiranga (SC)
Neste sábado (6), a Mega-Sena sorteia o prêmio de R$
19 milhões do concurso 2.085,
que será realizado a partir das
20 horas (horário de Brasília)
no Caminhão da Sorte da CAIXA, estacionado em Itapiranga,
interior de Santa Catarina.
Caso apenas um ganhador
leve o prêmio e aplique todo
o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 70
mil em rendimentos mensais.
O valor também é suficiente
para adquirir um iate com 22
metros de comprimento.
COMO APOSTAR

As apostas podem ser feitas até às 19 horas (horário de
Brasília) em qualquer lotérica
do país e também no Portal
Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).
Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem
fazer suas apostas na Mega-Sena pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para
isso, basta ter conta corrente no
banco e ser maior de 18 anos.
O serviço funciona das 8
às 22 horas (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quarta e sábado), quan-

do as apostas se encerram às
19 horas, retornando às 21 horas para o concurso seguinte.
Para jogar pela internet, no
Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos
e efetuar um pequeno cadastro.
O cliente escolhe seus palpites,
insere no carrinho e paga todas
as suas apostas de uma só vez,
utilizando o cartão de crédito.
O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter
apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é
de R$ 30,00 e máximo de R$
500,00 por dia.

BRUNO SOARES DA SILVA 34000239813
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Barretos
de forma concomitante a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação - SILIS
Nº 01.026.2018 para serviços de Lanternagem ou Funilaria e Pintura de Veículos Automotores,
localizado(a) Avenida Nove de Julho, nº 461, Alto Sumare, Barretos/SP.

Juros do cartão de crédito
batem 274% ao ano

Conheça 5 orientações para não se endividar

Dados divulgados nesta
semana pelo Banco Central
apontam um aumento dos
juros do cartão de crédito rotativo, após 4 meses consecutivos de queda. A taxa sofreu
alta de 2,6 pontos percentuais
em relação a julho, batendo os
274% ao ano em agosto.
Já os juros do cheque especial fecharam o mesmo mês
em 303,2% ao ano, sendo hoje
a modalidade de crédito mais
cara do mercado financeiro.
Os números assustam e,
por isso, as duas ferramentas
são consideradas os maiores
vilões do bolso dos consumidores brasileiros. Mas será
que é possível utilizá-los a
nosso favor?
Para o educador financeiro do canal Dinheiro à Vista,
Reinaldo Domingos, essa é
uma questão comportamental e, em certos casos, podem
trazer vantagens. Confira 5
orientações preparadas pelo

especialista para não se endividar no cartão de crédito.
1 - Cuidado com a quantidade de cartões
Caso tenha apenas um ganho mensal, o ideal é ter um
cartão de crédito; caso ganhe
semanalmente, poderá ter até
três cartões, para os dias 10, 20
e 30. Com isso, poderá comprar
seis dias antes do vencimento
de cada um deles, ganhando 36
dias para pagamento.
2 - Parcelamento pode ser
um aliado
Em alguns casos parcelar
sem juros pode ser mais vantajoso do que pagar à vista,
desde que esses valores caibam no orçamento mensal, é
claro. Atualmente há cartões
de crédito que oferecem descontos quando o cliente adianta o pagamento das parcelas,
outra forma de economizar.
3 - Defina a melhor data de
pagamento
Organize para que a data

de pagamento seja posterior
e próxima à entrada da renda,
evitando correr o risco de atrasar o pagamento. É válido que
o limite do cartão de crédito
não ultrapasse 30% do salário
ou ganho mensal, assim evita-se gastar mais do que ganha
usando o cartão de crédito.
4 - Negocie a anuidade
Para ter mais força para
conquistar seus sonhos, evite
pagar a anuidade do cartão de
crédito. Hoje é possível encontrar cartões que não cobram
taxa de manutenção. É válido
negociar com a operadora ao
menos a redução dessas taxas.
5- Aproveite os pontos e milhas
Saiba aproveitar os benefícios que o cartão de crédito
pode oferecer, como prêmios
e milhas que se acumulam de
acordo com os pagamentos.
Lembre-se que os benefícios
expiram, por isso, é preciso
se organizar para não perder a
data de utilização.
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Diretoria reúne comissão
técnica para preparar
equipe do BEC 2019
A diretoria do Barretos
Esporte Clube realizou reunião com o técnico, Paulinho
McLaren, e com o gerente de
futebol, Luisão Cortillazi, na
tarde desta quinta-feira (4).
Na oportunidade, os esportistas discutiram o acerto
dos dois profissionais para comandarem a equipe do Barretos EC para a disputa do campeonato paulista da Série A3
no ano que vem.
Também foi discutido o
planejamento geral de diretores e comissão técnica para a
próxima temporada. A reunião
foi coordenada pelo presidente de honra do BEC, Milton
Aparecido da Silva, Miltão.
Além de McLaren e Luisão, mais dois profissionais
devem ser integrados à comissão técnica: Cesar de Cillo,
preparador físico, e Thiago
Ramiro, fisioterapeuta, faltando apenas alguns detalhes
para apresentação da comissão completa.
“Fui chamado a participar não só da comissão, mas
também da gestão do clube.
Acho isso importante. Temos
que pensar e planejar juntos
o Barretos EC a longo prazo,
não só do ano que vem”, comentou Paulinho McLaren.
“Agora vamos conciliar o

tempo que temos com as contratações dos jogadores, os preparativos para a pré-temporada

e planejar com carinho a equipe para a estréia na temporada
2019”, finalizou o técnico.
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