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MAIS QUE FATURAMENTO, EVENTOS E CULTURA É UMA NECESSIDADE PÚBLICA - “Com a colaboração de Hugo Bernardo, Country Manager da Eventbrite Brasil, plataforma líder global em tecnologia para eventos, vamos expor nossa visão sobre o tema, como um estímulo aos
organizadores de eventos populares de Barretos, cidade festeira, com população sempre pronta a se movimentar e apoiar dezenas de eventos
artísticos e culturais durante o ano todo.”
EDITORIAL - Leia na página 2

Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Prefeito confirma recolocação de
varredeiras no mercado de trabalho
Devotos realizam procissão de
Santos Reis nesta sexta-feira

O prefeito Guilherme Ávila confirmou na tarde desta
quinta-feira (11), a recolocação
no mercado de trabalho das 32
varredeiras demitidas após o
anúncio de cortes de gastos e do
final do contrato com a empresa. A confirmação foi feita após
reunião com o presidente do sindicato da categoria e as trabalhadoras, na sede da prefeitura.
De acordo com informações do prefeito, do total de
varredeiras, 12 serão contratadas pela empresa Seleta, 10

serão contratadas pela Fundação Pio XII para serviços
de limpeza e outras 10 serão
contratadas por outras empresas de Barretos.
“Entrei em contato com
as empresas para que nenhuma delas fique desempregada.
A oposição falou um número muito maior, mas esse é
o verdadeiro e até o final do
mês vamos finalizar, para que
nenhuma fique sem carteira
assinada”, disse o prefeito em
entrevista ao jornal O Diário.

Comércio sorteou prêmios
da promoção de Natal

Companhia de Reis durante procissão em Barretos (Foto: Aquino José)

Procissão em louvor a
Santos Reis acontece nesta
sexta-feira (12) em Barretos. O
cortejo religioso deve sair por
volta das 18 horas, da Catedral
do Divino Espírito Santo, com
destino à capela de Santos Reis,
localizada no início da avenida
9. Os devotos, acompanhados

de Companhias de Reis, conduzirão a imagem do Menino
Jesus. Após a caminhada, haverá quermesse ao lado da igreja.
Neste sábado (13), às 18
horas, na ASPUM (Associação
dos Servidores Públicos Municipais) acontece a festa de encerramento da jornada da Com-

panhia de Reis Santa Joaquina.
A Companhia de Reis do
Brejinho, do Mestre Lediomar Batista, realiza festa na
Capela da Lagoinha, no sábado (20), em torno das 18 horas. No mesmo horário, mas
no dia 27, a peregrinação termina no Distrito do Ibitu.

Advogada recebe prêmio de
“Ação Entre Amigos” Espalha Samba
A advogada Elisa Maria Rocha recebeu na última terça-feira (10), o prêmio referente à “Ação
Entre Amigos” em prol do carnaval do Cordão
Carnavalesco Espalha Samba. O prêmio foi entregue pela musa Tatiana Thomaz e pela assessora
de imprensa, Luciana Gomes (foto). O desfile do
Espalha Samba vai percorrer três bairros: Celina,
Bela Vista e Primavera, culminando com chegada
na Praça Primavera.
Página 6

Saúde e AME realizam Mutirão
de Endocrinologia em Barretos

A Associação Comercial e Industrial de Barretos e o Sincomércio realizaram na última quarta-feira (10) o sorteio dos
prêmios referentes à promoção de Natal. Os ganhadores foram os seguintes: Carro: Irene Aparecida Gouveia, que retirou seu cupom na COMAP Materiais para Construção. Moto:
Eliane Fernandes, que retirou seu cupom no Supermercado
Barretense loja 2. Vale Compra: Priscila, funcionária da Organização Alfa. Mídia: Linguiçaria Dumont.

A secretaria municipal de
Saúde e o AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) de
Barretos, realizam no próximo dia 19, das 7 às 17 horas,
o Mutirão de Endocrinologia,
destinado à pacientes com alteração na glândula tireóide e
diabetes, que aguardavam na
fila de espera da rede municipal de saúde. O atendimento

será feito no AME de Barretos.
Serão atendidos cerca de 100
pacientes, que foram previamente contatados e já realizaram alguns exames, e que passarão pela
consulta durante o mutirão. De
acordo com o secretário municipal de Saúde, Alexander Stafy
Franco, o objetivo desta ação é
minimizar a demanda e proporcionar mais agilidade e eficiência

no tratamento da especialidade.
Esta ação contará com a participação dos médicos da rede
municipal, Rodrigo Andrade de
Menezes, Angélica Guimarães
Andrade Baamonde, Julbert
Luiz dos Santos Paro e Fabiane
YumiNishikawa Lima, além do
médico do AME (Ambulatório
Médico de Especialidades) de
Barretos, Fernando Cesar Robles.

Casa Assistencial
“Trabalhadores da
Última Hora” realiza
Bazar Solidário

A partir de segunda-feira,
dia 15, acontece um “Bazar de
Artesanato Solidário” em prol
da Casa Assistencial Trabalhadores da Última. São peças
confeccionadas por voluntários
e atendidos da entidade, nas oficinas de artesanato, com o objetivo de conseguir fundos para
seus projetos. Este artesanato
estará a venda no espaço entre
a Morana e O Boticário, no North
Shopping Barretos, até o dia 28,
no horário de funcionamento do
shopping. A Casa Assistencial
Trabalhadores da Última Hora
existe desde o ano 2000 em Barretos e tem por missão atender
crianças, adolescentes, jovens
e famílias em situação de vulnerabilidade ou exclusão social,
garantindo assim as necessidades emergenciais e o fortalecimento dos vínculos familiares
e territoriais. A entidade desenvolve projetos específicos para
crianças e adolescentes, outros
para adultos e outros para idosos. São oficinas de informática, artesanato, culinária, projeto
Pão Solidário e projeto Vivendo
Valores, além de atividades socioeducativas, que promovam
os valores da família, seu papel
na sociedade, resgate da autoestima e autonomia.

Cadastramento
para transporte
de universitários
começa na
segunda-feira
O setor de Transporte Escolar da secretaria municipal
de Educação confirmou que
a partir da próxima segunda-feira, dia 15, os universitários
interessados que necessitam
de transporte intermunicipal coletivo deverão formalizar o seu
cadastramento. O setor está localizado na rua 30, na esquina
da avenida 57, ao lado do almoxarifado da prefeitura. O horário
de atendimento será das 8 às 16
horas e o próprio aluno deverá
realizar o seu cadastro apresentando cópia do CPF, comprovante de residência, declaração
de matrícula e duas fotos 3 x 4.
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Editorial

Mais que faturamento, eventos e
cultura é uma necessidade pública
Com a colaboração de Hugo
Bernardo, Country Manager da
Eventbrite Brasil, plataforma
líder global em tecnologia para
eventos, vamos expor nossa visão sobre o tema, como um estímulo aos organizadores de eventos populares de Barretos, cidade
festeira, com população sempre
pronta a se movimentar e apoiar
dezenas de eventos artísticos e
culturais durante o ano todo.
Mesmo com um cenário
político turbulento e lentidão
no crescimento financeiro,
um ponto deve ser levado em
consideração: toda população
no mundo precisa de lazer,
cultura e entretenimento.
Esses aspectos são essenciais para uma sociedade
mais feliz, mesmo diante das
pressões do dia a dia. A contribuição cultural deve eclodir
de todos os lados, seja da área
pública ou privada.
Segundo a UNESCO (Organização das Nações Unidas
para a Educação, à Ciência e à
Cultura), o complexo integral

de distintos traços espirituais,
materiais, intelectuais e emocionais, que caracterizam uma
sociedade ou grupo social, incluem não apenas as artes e as
letras, mas também os modos
de vida, os direitos fundamentais do ser humano, sistemas
de valores, tradições e crenças.
E o que isso quer dizer? A
cultura pode ser interpretada por
diversos ângulos, ainda mais em
um país que possui tantos públicos culturais diferentes. Oferecer e produzir eventos de forma
democrática é a grande questão
e o fato é que toda forma de
acesso à cultura é bem-vinda.
Grande parte do volume
de eventos no Brasil está alocada no setor privado, o que
acaba contribuindo para o PIB
nacional. Segundo a Associação Brasileira de Empresas e
Eventos (Abeoc), o setor privado teve crescimento médio
de 14%, o que representa mais
de R$ 200 bilhões. Dinheiro
esse arrecadado de palestras
motivacionais,
encontros,
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» EMANOEL E CHIAPETTI QUEREM SER DEPUTADOS FEDERAIS
O ex-prefeito Emanoel Carvalho (PRB) e o atual vice-prefeito Vagner Chiapetti (MDB) estão dispostos a pleitear
uma vaga na Câmara Federal. O vice conta com o apoio do
prefeito Guilherme Ávila (PSDB) e do ex-prefeito UebeRezeck (MDB).

» IGUAL CEGO EM TIROTEIO
Há quem diga que o vereador Nestor Leonel (DEM) não
sabe se ele é situação ou oposição.
Estandes da Brasil Game Show (BGS) o maior evento
de games da América Latina e o segundo maior do mundo

shows, festivais, cinema, games, entre outros.
Uma curiosidade que já não
é novidade são os eventos direcionados para games. Você já
parou para pensar o quanto o
mercado de jogos representa?
O setor registrou movimentação de mais de R$ 670 milhões,
segundo pesquisa Global de
Entretenimento e Mídia 20172021, realizada pela PwC.
Além de ser uma das áreas que mais cresce em faturamento, diversos organizadores

apostam no segmento de games, por enxergar que existe
uma variedade de possibilidades a serem exploradas, como
jogos on-line, aplicativos, criação de comunidade, etc.
Para finalizar, o título já remete a uma clara posição: os
eventos, de todos os modelos,
são muito importantes para o
andamento e funcionamento
de uma sociedade. Por isso,
vale afirmar que entretenimento é mais que faturamento, é uma necessidade pública.

Ter dívidas nem sempre é problema:
pode ser estratégia financeira
Já as dívidas sem valor são
as que fazemos sem planejamento, adquirindo itens supérfluos, muitas vezes por impulso
e compulsividade. Essa, certamente, só trará satisfação momentânea e acúmulo de dívidas.
Não quero dizer com isso
que ninguém deve ter dívidas
sem valor e sim que elas devem ser feitas com maior planejamento, para não comprometer as finanças e impedir
conquistas maiores.
O problema está em se tornar inadimplente, ou seja, não
conseguir pagar essas dívidas. Muitos brasileiros fazem
compras e, depois, na hora de
pagar, percebem que não têm
dinheiro necessário.
Pode ser que apenas atrase uma conta, pagando juros
pelos dias que passaram, e
pague o mínimo do cartão de
crédito ou pode ser que não
pague nada por um bom tempo, podendo até ter o nome
negativado no SPC e Serasa.
Todo inadimplente tem dívidas, mas nem todas as pessoas que

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

» LEMOS PODE TROCAR DE PARTIDO
Tudo indica que o vereador Fabricio Lemos (PSL) deixará o seu atual partido e se filiará na agremiação do deputado
estadual Sebastião Santos (PRB).

Opinião

Poupar dinheiro e comprar
à vista com desconto é sempre
a melhor escolha. Mas as dívidas são “companheiras” de
62% das famílias brasileiras
(segundo a Peic) e tê-las pode
ser boa estratégia financeira.
Contudo, é preciso ter certeza
de que conseguirá pagá-las.
Quem usa o cartão de crédito ou entra em financiamentos, por exemplo, cria uma
dívida. O que não necessariamente é algo ruim, como muitos costumam pensar, desde
que seja feito com consciência e planejamento.
Muitos investidores possuem dívidas, como forma de
proteger seu dinheiro, utilizando as facilidades do pagamento postergado a seu favor.
A grande questão é que há
dívidas de valor e dívidas sem
valor. A primeira é o tipo de
dívida que não há problema
em ter, que agregam valor à
vida e trazem resultados bons
em curto, médio e longo prazo. Como comprar um imóvel, por exemplo.

PITA FOGO

» PESCOÇOS EM RISCO NA PREFEITURA
Vereadores da Frente Parlamentar Cristã pediram a cabeça de cinco secretários municipais da atual administração.
» NO TATAME POLÍTICO
O suplente de vereador Huelder Motta (PRB) tem se
destacado na região de Barretos. Há gente que aposta que o
moço pode sair candidato a deputado estadual. Oremos.
» O SOL NASCEU PARA TODOS
A querida Lê Salvador assumiu uma vaga na assessoria
parlamentar do deputado estadual Sebastião Santos (PRB).
Vida longa!
» COISAS DE PRIMEIRO MUNDO
Carlão do Basquete (PROS) já retornou da Europa. Dizem
que trouxe muitas novidades para Barretos. Aguardemos.
» UM FOGUETÓRIO NA CÂMARA
Vereador Paulo Correa (PR) deve apresentar na próxima
reunião ordinária da Câmara Municipal um projeto de lei
proibindo a utilização de fogos de artifício com efeitos sonoros/morteiros no município de Barretos.
» UMA PIADA PARA CIPRIANO
O vereador Aparecido Cipriano (PP) considerou uma piada
o anúncio de reajuste de 3,5% para funcionários públicos de
São Paulo feito pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).
» COM O FOCO NO LEGISLATIVO
Vereador Dutra (PSDB) começa 2018 focado na Câmara
Municipal. Energias positivas serão direcionadas ao Legislativo barretense.
» GREVE DOS LIXEIROS EM BARRETOS
Às 17h00, do dia 16 de setembro de 1986, coletores de lixo
iniciaram greve reivindicando aumento salarial de 40%. Na
época, a Prefeitura acusou a empresa Pioneira de ter forçado a
paralisação para aumentar a tarifa cobrada do município.

têm dívidas estão inadimplentes.
Com educação financeira, é pos-

sível manter as finanças em equilíbrio, mesmo com dívidas.

» MENORES ABANDONADOS NA CIDADE
Uma psicóloga denunciou a existência de cerca de 500
crianças abandonadas em Barretos. O fato aconteceu no dia
16 de julho de 1986. Quem ouviu a queixa foi o então candidato a governador pelo PT, Eduardo Suplicy. Segundo a
denunciante, a Prefeitura não tinha interesse em apoiar um
plano de atendimento à garotada.
» A PROCISSÃO DE SANTOS REIS
Foi na tarde de domingo, 11 de janeiro de 1987, que aconteceu a Procissão de Encontro das Folias de Reis, que reuniu
cerca de 3 mil pessoas. O cortejo religioso-folclórico levou a
imagem do menino Jesus até a Capela de Santos Reis.

Reinaldo Domingos está a frente do canal Dinheiro à Vista.
Ele é doutor em Educação Financeira e presidente da Associação
Brasileira de Educadores Financeiros
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» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A bandeira e a máscara
– A circulação de objetos rituais nas folias de reis”, de Daniel
Bitter, publicado pela Editora 7 Letras.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Um dia bonito nem sempre é um dia de sol. Mas, com certeza, é um dia de Paz.” (Chico Xavier)
O Outlaw Rangers é um grupo de Airsoft da cidade
Barretos. O Grupo foi fundado no dia 30 de dezembro
de 2017 por pessoas que já praticavam o esporte em
grupos de Barretos e da região, porém buscavam algo
mais profissional e sério. O grupo é fechado e com limite
de integrantes e para fazer parte é necessário demonstrar comprometimento e respeito no que diz respeito
ao airsoft e ser aprovado por unanimidade pelos outros
integrantes. O objetivo do Outlaw Rangers é a pratica
do airsoft MilSim (Military Simulation) em sua essência.
Para isso, todos os integrantes devem se comprometer
a participar de cursos e eventos em busca de aprimoramento. O Grupo é formado pelos seguintes jogadores;
na primeira fileira da foto: Matheus Aires da Silva,
Eduardo Martins, Lucas Henrique de Oliveira Bandeira,
Rafael Minchio, Henrique Martins e Paulo Aparecido
dos Reis Caroni; na segunda fileira da foto: Gustavo Scaboro da Silva, Leandro Borges Romero, Eliana Martins,
Sinomar Pereira Junior, Lucas Dacal, Rafael Macrina
Dalbó e Guilherme Soares. www.outlawrangers.com.br
Destaque para o casal,
a empresária Alline Camilo e o professor Túlio
Montes, que estão de
férias em um badalado
rancho em Miguelópolis,
onde aproveitaram para
comemorar seus seis
anos de casados no domingo (7), mas a palavra
de ordem é descansar,
tanto o corpo quanto a
mente, para poderem
retomar suas respectivas
atividades bem revigorados. Descanso em
família, paz e mente sã!

O mineiro Franco Nero, sempre que pode, passa uns dias de folga em
Barretos, é fã do Zeca Pagodinho, tem como paixão o Vasco, um excelente pai de família e um avô coruja, brindou mais um ano de vida
segunda-feira (8), recebendo o carinho especial do neto Bernardo
(foto), sua esposa Vera Lúcia, dos filhos João Lucas, Maria Victória e
Maria Thereza, e dos demais familiares. Parabéns!!!

Parabéns para Tatiana Oliveira, essa pessoa alto astral e de sorriso
radiante, que comemorou mais um aniversário terça-feira (9), onde as
felicitações ficaram por conta de sua família e amigos. Tudo de bom!!!

Confira alguns associados do Rio das Pedras
Country Club que foram clicados curtindo
eventos promovidos pelo clube:

Aconteceu na terça-feira (9) a colação de grau de Desirée Rodrigues,
no curso de Educação Física, mais uma etapa concluída na vida da
filha dos senhores Adalberto Alli Mussa e Deise Rodrigues, que estão
muito orgulhosos dessa conquista, que também foi compartilhada
ao lado da irmã Desiane Rodrigues. Sucesso!!!
E quem celebrou mais um
ano de vida
quarta-feira
(10) foi Micheli
Murra, que
antecipou a
comemoração
e se presenteou
com viagem
para as maravilhosas praias
do Nordeste ao
lado do maridão
Rodrigo Buriose. Parabéns!!!

Polyana Gregório, Luciana Martins e Gyovana Gregório

Sueli Santana e Geraldo Andrade
Makaule Silva e
Laura Hansen, estão
de férias, e recentemente chegaram de
Porto Seguro, onde
passaram a virada
do ano, prolongando
mais uns dias por lá.
O casal mais apaixonado do que nunca,
fez essa última foto
como registro que
o passeio valeu e
pretendem voltar
em breve naquele
lugar paradisíaco.
Sucesso!!!

Flash em Lukas
Adriano Carvalho
e Suellen Lopes
que comemoraram
Bodas de Estanho
ou Zinco na terça-feira (9). O casal que
estão juntos há 10
anos, uma década de
amor, fortalecem seu
casamento cada dia
mais, pois caminham
sempre na mesma
direção no horizonte
inteiro que tem a
sua frente e remam
juntos porque sabem
ondem querem chegar. Eles renovaram
os votos fazendo o
que sabem de melhor, dando um para
o outro muito amor e
carinho. Felicidades!!!

O professor de jazz e bailarino, Marcos Vissoto, de férias, teve a maravilhosa experiência de conhecer o Rio de Janeiro, e ficou encantado com
os inúmeros lugares e passeios turísticos que a cidade maravilhosa, que
além de linda e apaixonante, tem para oferecer. Na foto, ele posa em uma
das partes do Museu do Amanhã. Tudo de bom!!! (foto: arquivo pessoal)
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Governo autoriza a nomeação de
16 professores PEB II em Barretos

O governador Geraldo Alckmin autorizou a nomeação
de mais 16 professores remanescentes do concurso PEB II
(Anos Finais do Fundamental
– 1º ao 5º ano e Ensino Médio) em Barretos. Em todo Estado, serão mais 2.675 docentes. O despacho foi publicado
no último sábado (6).
O certame foi realizado
em 2013 e já foram chamados mais de 65 mil docentes.
Na rede paulista, a categoria
tem rendimento de R$ R$
2.585,00 para 40 horas semanais, conforme projeto de

lei de reajuste que será encaminhado pelo governador à
Assembleia Legislativa, com
pagamento retroativo a 1º de
fevereiro.
Os docentes vão atuar nas
disciplinas de Artes, Biologia,
Ciências Físicas e Biológicas,
Educação Física, Filosofia,
Física, Geografia, História,
Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química,
Sociologia e Educação Especial (deficiências auditiva,
física, intelectual, visual e
transtornos globais do desenvolvimento – TGD).

Medida começa a valer em 1º de fevereiro

Governador Geraldo Alckmin confirma nomeação
e aumento salarial aos professores

Carnês do IPTU 2018 começam a ser entregues
Funcionário dos
Correios separa
carnês de IPTU para
serem entregues aos
contribuintes

Proprietários de 54.602 imóveis em Barretos já começaram a
receber, através dos Correios, os
carnês do IPTU (Imposto Predial
e Territorial Urbano) de 2018. O
pagamento em cota única, que
dá direito a um desconto de 10%,
deverá ser feito até o dia 08 de

fevereiro. Esta também é a data
limite para o pagamento da primeira parcela, caso o contribuinte opte pelo pagamento parcelado. As demais parcelas vencem
no sexto dia útil de cada mês.
Além dos 10% de desconto,
os proprietários de imóveis que

Alckmin aumenta em 7%
o salário de professores
da rede estadual

optarem pelo pagamento em cota
única, que não tiverem qualquer
débito com a prefeitura, terão um
desconto adicional de 10%. Também seguem valendo os descontos adicionais para benfeitorias
nos imóveis, como árvores plantadas, lixeira, caixa de correio,
número do imóvel e medidores de
água e energia bem visíveis, que
podem chegar a 20%.
No caso dos contribuintes que
optarem pelo parcelamento, haverá um desconto de 5% por pontualidade, no caso de ele não deixar
de pagar até a data limite de cada
mês (sexto dia útil). Já o desconto
para benfeitorias nos imóveis corresponderá a 50% do desconto integral, que é concedido para quem
pagar em cota única.
“O contribuinte que optar pelo

parcelamento deve ficar atento,
pois um atraso representará a perda do desconto por pontualidade e
do desconto adicional, além de ter
que pagar os encargos previstos”,
alerta a chefe do Departamento da
Receita, Jaqueline Ladário.
A previsão é de que todos os
carnês estarão entregues até o final de janeiro. Caso o contribuinte
não receba o carnê neste período,
a segunda via poderá ser solicitada no Poupatempo. Quem quiser
fazer o pagamento da cota única
antes de receber o carnê, também
poderá solicitar a emissão do boleto no Poupatempo.
Como no ano passado, o contribuinte que quitar o imposto em cota
única ou que pagar as parcelas em
dia, concorrerá, em dezembro, ao
sorteio de um carro zero quilômetro.

O governador Geraldo Alckmin confirmou o reajuste
em 7% do piso salarial de mais
de 200 mil profissionais ativos
do quadro de magistério da
rede estadual. O aumento vale,
também, para os aposentados.
Com o reajuste, o salário base de um professor de
Educação Básica que leciona
para os anos finais do Ensino
Fundamental e para o Ensino Médio passará de R$ R$
2.415,89 para R$ 2.585,00 –
remuneração 5,2% acima do
piso nacional. O reajuste será
retroativo a 1º de fevereiro.
Segundo o governador, o
aumento faz parte da política do
governo paulista de reforçar e
valorizar o magistério da maior
rede de ensino da América

Latina.O salário base de mais de
45,8 mil servidores que atuam
em Educação ainda aumentará
em 3,5%. Medida também inclui servidores aposentados.
BENEFÍCIOS
O salário-base dos professores em São Paulo é acrescido
de benefícios, de acordo com
as faixas e níveis da carreira,
quinquênio, além de bônus por
merecimento, pago anualmente de acordo com avanço do
ensino nas escolas estaduais.
Além do aumento do salário, o governador assinou um
decreto que acresce em 50%
o valor do auxílio alimentação dos servidores públicos
que ganham até R$ 3.777,90.
Com o aumento, o benefício
passa de R$ 8 para R$ 12.
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Falta de chuvas e moradias são principais desafios de Colômbia

Prefeito garante que déficit de moradias reduziu após entrega de casas. (Foto: Aquino José)

Com uma população estimada em 6.225 habitantes,
segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), Colômbia tem a
pesca como principal fonte de
renda do município.
Atualmente é administrada
por Endrigo Lucas Gambarato Bertin (PTB) reeleito prefeito. Antes, ele foi vereador
no mandato de 2005 a 2008
pelo PV e, em seguida, vice-prefeito por seu atual partido
e depois prefeito em 2012.
Quais os principais desafios que você encontrou
quando assumiu a Prefeitura em 2012?
O maior desejo da população era a habitação, pois há
muitos anos temos um déficit
de imóveis. Em 2013 conseguimos dar andamento na
construção de 119 casas da
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano). Fizemos também
a licitação junto à Caixa Econômica Federal de mais 15
casas para remover os pescadores da área de risco com a
contrapartida de R$ 366 mil
da prefeitura. No primeiro
mandato diminuímos o déficit
habitacional do município.
Você pretende se candidatar a deputado?
A princípio não. Para ser
candidato a deputado estadual
ou federal é preciso ter estrutura e apoios na região. No entanto, é um caso para se pensar.
Como é o relacionamento do prefeito com a Câmara Municipal?
É muito bom. Quase todos os vereadores aprovam os
projetos que a prefeitura envia para a Câmara Municipal.
Os vereadores têm entendido
que os projetos beneficiam a
população. A prefeitura também tem atendido aos pedidos
e reivindicações deles.
O turismo da cidade foi
afetado pela falta de chuvas?
O nosso turismo é baseado na
pesca e tivemos uma queda considerável, após o final da piracema ano passado porque a chuva
não veio. Até 2013, nos meses de
março e abril, o rio estava cheio
e, em 2017, não esteve.
As obras da rodovia Brigadeiro Faria Lima prejudicaram o desenvolvimento
da cidade?
O desejo de todos é que fosse
feita a duplicação, mas da for-

ma como foi feita já é uma grande conquista com terceira faixa,
recape e acostamento. Acredito
que a nossa cidade melhorou
bastante. Antes tínhamos muitos
atropelamentos e agora temos
pontilhões para travessia. Todas as ruas davam acesso para
a rodovia. No final de novembro
fomos a São Paulo, junto com
o deputado estadual, Sebastião
Santos, pedir uma passarela sobre a rodovia para os pedestres.
Em Colômbia tivemos muitas
mudanças com rebaixamento
da pista no perímetro urbano e
os comerciantes não gostaram,
porque quem transita na rodovia não tem acesso à cidade.
A cidade continuará pedindo pela duplicação?
A duplicação é um sonho
antigo de Colômbia e de Barretos e que proporciona o
desenvolvimento da nossa região. Acredito que estas obras
de recuperação e construção
dos pontilhões deveriam ter

sido mais bem planejadas,
pensando numa possível duplicação. Caso a proposta
seja concretizada, vamos ter
que tirar mais terra, construir
novos pontilhões e fazer novas desapropriações.
Como você analisa a segurança da ponte Gumercindo Penteado?
Acredito que a ponte que
liga os Estados de São Paulo
e Minas Gerais terá que sofrer alterações em breve. Há
poucos anos ela passou por
reforma superficial, mas o
movimento sobre ela é muito
grande, principalmente de caminhões. Neste ano ela completa 64 anos e segundo o DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem), em breve, deverá
ser construída uma nova ponte
no local e tal obra é uma preocupação para o município.
Por comportar um investimento muito alto, acredito que vai
demorar alguns anos ainda.
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Advogada recebe prêmio de “Ação Entre Amigos” Espalha Samba
A advogada Elisa Maria
Rocha recebeu na última terça-feira (10), o prêmio referente
à“Ação Entre Amigos” em prol
do carnaval doCordão Carnavalesco Espalha Samba. O prêmio foi entregue pela musa Tatiana Thomaz e pela assessora
de imprensa, Luciana Gomes.
“Minha intenção foi colaborar, pois o cordão resgata
a tradição do carnaval. Ser
contemplada foi uma grande
alegria também”, destacou.
O sorteio foi realizado no
sábado, 6 de janeiro. Coincidentemente, no domingo (7),
ElisaRocha comemorou seu
aniversário.
A ação foi realizada para
o Espalha Samba reforçar o
caixa visando o desfile que

realizará no dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval. Além
da promoção, o cordão conta
com apoiadores para o evento.
“É uma soma de esforços
de um grupo de coordenação,
que tem também o respaldo de
apoiadores. Sem eles não seria possível. Felizmente tudo
está organizado e encaminhado”, destacou o coordenador,
Patrício Augusto.
O desfile do Espalha Samba vai percorrer três bairros:
Celina, Bela Vista e Primavera, culminando com a chegada
na Praça “Nidoval Reis” – Primavera. A partir das 14 horas,
a concentração na rua 10, em
frente ao número 0271, aquece
os foliões com música e alegria. Às 17h30 serão feitas ho-

menagens a personalidades do
carnaval, uma tradição do Espalha Samba, e a saída oficial
acontece às 18 horas em ponto,
num percurso de cerca de 1,2
mil metros, ao som de marchinhas de carnaval executadas
ao vivo pela Banda Espalha
Samba, sobre um trio elétrico.
Na chegada à Praca da
Primavera, acontece apresentação da bateria Nota 10
da Escola de Samba Liberdade, comandada pelo mestre Sinésio. A Liberdade vem
realizando ensaios abertos
à comunidade todos os domingos, no Espaço Santo
Mé, na Via Frade Monte, sob
coordenação do presidente
da escola, Álvaro de Oliveira
Júnior, “Juninho”.

Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais empossou nova diretoria

Em cerimonia realizada no
dia 5 de janeiro, o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Barretos empossou a diretoria para o quadriênio 2018/2021.
Em seu discurso de posse, o presidente reeleito, João
Roberto dos Santos, ressaltou
o trabalho que vem sendo realizado pelo sindicato desde
a sua fundação e agradeceu o
empenho de seus diretores em
sempre buscar o melhor para
os servidores públicos.
“Iniciamos mais uma jornada e continuaremos lutando
pelos direitos dos servidores
públicos municipais. Buscaremos crescer cada vez mais
para oferecer sempre o melhor atendimento para nossos
associados em nossas clínicas médica e odontológica, e
em todos os setores da nossa
sede”, declarou o presidente.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Presidente: João Roberto dos Santos
Vice-Presidente: Laércio Tedesco Filho
1º Secretário Geral: Marco Antônio Rocha Silva
2º Secretário Geral: Vagner Ferreira Araújo
1º Secretário de Finanças: Sonilto Pereira De Souza
2º Secretário de Finanças: Moyses Henrique Belmiro Ferreira
1º Secretário de Formação Sindical: Carlos Alberto Perassoli
2º Secretário de Formação Sindical: Rita Cristina Santos Cirino
1º Secretário de Desenvolvimento: Luis Carlos Diniz Buch
2º Secretário de Desenvolvimento: Hugo Palerosi Junior
CONSELHO FISCAL – MEMBROS TITULARES
Osmar Cirino
Euzébio Joaquim Pires
Nilton Vieira
CONSELHO FISCAL – MEMBROS SUPLENTES
Luiz Carlos Fontes
Antônio Gomes
Raphael Silvério De Assis Ribeiro
CONSELHO DE REPRESENTANTES – MEMBROS TITULARES
Fábio Renato Celeri
Joselaine Almeida Da Silva Ribeiro Tadeu
Elaine Aparecida Pereira Gomes
CONSELHO DE REPRESENTANTES – MEMBROS SUPLENTES
Renata Fonseca Neto Lopes
Geraldo Reis Medeiros
Francisco Paulo Pentino
DELEGADO SINDICAL – MEMBRO TITULAR
Wilson Luiz Garcia Causim
DELEGADO SINDICAL – MEMBRO SUPLENTE
Clarice Helena Passini Mendes

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
3322-8785 / 3324-1199
ito
Zez

JREIS

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

Rua 20, nº 2381
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Av. Quarenta e Três, 110
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(

3322-5522
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3324-2724
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Passaportes para a
63ª Festa do Peão de
Barretos começam
a ser vendidos

Vista do Estádio de Rodeios do Parque do Peão (Foto: André Monteiro)

O barretense começa 2018
com uma boa novidade sobre
a Festa do Peão de Barretos. A
venda dos passaportes para a 63ª
edição do evento, que acontece
de 16 a 26 de agosto, teve início
na última quarta-feira, dia 10, na
Loja Os Independentes.
Este passaporte é o antigo
“pacote para barretense” e, portanto, oferece os mesmos acessos, a mesma funcionalidade e
continua sendo pessoal, intrasferível, com sistema de biometria.
O passaporte, que dá acesso
ao Parque/Rodeio/Show, garante a participação em todas
as atrações, shows e competições realizadas no Estádio de
Rodeios e palcos externos, e é
válido para os 11 dias de festa.
“Começamos o ano já lançando
para o barretense a oportunidade de comprar seu passaporte
e se organizar para a Festa do
Peão de Barretos, que estará
repleta de grandes atrações,
com antecedência. Queremos
o barretense no evento e ter um
produto exclusivo pra ele, com
forma de pagamento exclusiva,
é uma forma de ressaltar isso”,
explicou Ricardo Rocha, presidente de Os Independentes, no
dia do lançamento das vendas.
O valor do passaporte Parque/Rodeio/Show é de R$

350. Também estará à venda,
o passaporte Área VIP, por R$
900,00, podendo o pagamento
de ambos ser parcelado em até
10 vezes no cartão de crédito.
PARCELADO NO CARNÊ
Até o dia 10 de março, será
possível adquirir o passaporte parcelando o pagamento no
carnê. De acordo com o presidente Ricardo Rocha, a medida
é mais uma forma de ampliar o
acesso do barretense ao evento.
“Estamos atendendo mais
um pedido da população. Já
temos a venda com parcelamento no cartão de crédito e
também iniciamos a venda no
carnê para pagamento na Loja
Os Independentes”, explicou.
O parcelamento no carnê
pode ser feito através de uma
entrada e mais cinco parcelas,
que devem ser pagas na Loja
Os Independentes, onde os
passaportes são comercializados com exclusividade.
Ao optar por esta oportunidade de compra, o barretense poderá retirar o passaporte
assim que o carnê estiver devidamente quitado. A venda
com parcelamento no carnê
acontecerá até o dia 10 de
março. Após essa data, a compra poderá ser feita somente
no cartão de crédito.

INGRESSOS DIÁRIOS
Além dos passaportes, a
loja Os Independentes também
iniciou a venda dos ingressos
diários para o evento (acesso
Parque/Rodeio/Show) e também para os setores Área Vip e
Camarote Arena Premium. Já
o setor das Cadeiras Numeradas está sendo comercializado,
exclusivamente, na sede administrativa do Parque do Peão.
A venda também ocorre para
todo Brasil pelo site www.totalacesso.com.br e www.independentes.com.br. A Loja Os
Independentes fica na esquina
da avenida 43 com a rua 38 e o
telefone é 3322-9022.
CULTURA DO RODEIO
Valorizando o rodeio brasileiro, a Associação Os Independentes
homenageará
competidores de todas as modalidades, homens e mulheres, com fotos estampadas nos
passaportes de acesso.
“É uma maneira de agradecer a todos estes profissionais
que fazem a nossa história. São
eles que entram na arena para
mostrar seu talento e manter a
nossa cultura boiadeira”, justificou o presidente Ricardo Rocha. Mais informações sobre
o evento estão no site www.
independentes.com.br

Banco do Brasil lança plano que promoverá realocações
compulsórias e desligamentos escorados na reforma
trabalhista de Temer e anulará direitos
O Banco do Brasil lançou
o Programa de Adequação de
Quadros, por meio do qual pretende transferir funcionários de
locais de trabalho com “excesso” de contingente, para outros
com escassez de mão de obra
– inclusive compulsoriamente.
A fim de pressionar a
adesão ao plano a direção
do Banco do Brasil vem promovendo nos últimos meses
uma série de encerramento
de carteiras, resultado da
implantação dos escritórios
digitais, o que deixou muitos
funcionários sem função.
O atual plano também in-

centiva funcionários a aderir
a um plano de demissão voluntária, por meio de uma indenização que corresponde a
um salário por ano trabalhado, limitado a oito, dez ou 12
salários, a depender da situação de cada trabalhador.
O plano de demissão do
Banco do Brasil está respaldado nas novas regras da reforma trabalhista de Temer que
criou a extinção do contrato de
trabalho por comum acordo.
Neste plano, pelo “desligamento consensual”, o funcionário terá metade do aviso prévio e 80% do saldo do
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FGTS. Sem direito ao seguro-desemprego, nem acionar
futuramente a empresa cobrando direitos trabalhistas.
A direção do Banco do
Brasil pretende encolher
ainda mais a atuação de um
dos principais bancos públicos do país escorado por regras trabalhistas que retiram
direitos e prejudicara ainda
mais a qualidade no atendimento a população. Esse
novo plano é mais uma manifestação do governo que
tomou o poder com o golpe
de 2016, e que está desmontando o Banco do Brasil.
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Definidas quermesse e
missas das festividades da
Capela de Santa Bakhita
O dia da padroeira, Santa
Josefina Bakhita, é 8 de fevereiro, e a comunidade da capela de
Barretos programou uma semana de comemorações, entre missas e a tradicional Quermesse.
Com shows musicais, sorteio de prêmios e feira gastronômica, a quermesse, coordenada pelas festeiras Cláudia
Zani, Patrícia Xavier, Kátia
Ferreira, Adriana Brandão e
Milena Carvalho, acontece de
2 a4 de fevereiro (sexta, sábado e domingo), na Rua Francisco de Assis Miranda, em
frente à capela, número 172,
no Residencial Minerva.
Com estrutura completa
de mesas, tendas para cobertura e banheiros de alvenaria, a quermesse é um evento
preparado para ser curtido até
mesmo em tempos de chuvas.
Já as missas em louvor à
santa tem programação ainda
mais extensa, e acontecem de
2 a8 de fevereiro, sempre às
19h30, no interior da capela.
No dia 2 (sexta), o celebrante
é o padre Túlio Gambarato; no
dia 3 (sábado), a celebração
fica por conta do padre Sílvio
Aguilar; no dia 4 (domingo),
é do padre Davis Pedott; na
segunda, dia 5, o padre Paulo
Ricardo celebra a missa; enquanto que no dia 06 (terça), é

A quermesse será coordenada pelas festeiras Cláudia Zani, Patrícia Xavier, Kátia Ferreira, Adriana Brandão e Milena Carvalho

a vez do padre Luis Fernando;
o padre convidado do dia 7
(quarta), é Ronaldo Miguel e
na quinta-feira (8), dia da pa-

droeira Santa Josefina Bakhita, quem preside a missa especial é o bispo diocesano, dom
Milton Kenan Júnior.

Proprietários rurais podem solicitar
Certificado de Cadastro de Imóveis
Os proprietários de qualquer tipo de imóvel rural, localizado em Barretos, podem
solicitar o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais, no
Poupatempo. Para isto, os interessados devem retirar senhas
de atendimento, das 8 às 16h30,
de segunda a sexta feira. Disponibilizado pelo INCRA desde o
dia 04 de dezembro de 2017, o
documento também pode ser
obtido através do endereço eletrônico https://sncr.serpro.gov.
br/ccir/emissão, pelo portal da
Sala da Cidadania Digital (saladacidadania.incra.gov.br) ou
pelo portal Cadastro Rural (cadastrorural.gov.br).
A novidade é que, no caso
dos imóveis que já estão com
o georeferenciamento dos
seus limites, o CCIR contará
com mapa ilustrando os perímetros da propriedade. O documento é indispensável para
proprietários de imóveis rurais que precisam ou desejam
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em
venda sua área, utilizar como
garantia para a tomada de crédito rural ou para a homologação de partilha amigável ou
judicial em espólios.
O CCIR poderá ser emitido se o cadastro na base de
dados do INCRA estivar correto. Neste caso, será gerado
o Guia de Recolhimento da
União (GRU) para ser pago
na rede de atendimento do
Banco do Brasil.
O novo documento substitui os certificados dos exercícios anteriores e, caso haja
pendências, o sistema calcula
automaticamente o valor a
ser pago, acrescido de juros e
multas. Em caso de dúvida, o

proprietário pode falar com o
setor responsável na prefeitu-

ra de Barretos, através do telefone (17) 3321-1166.
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Prefeitura inicia Projeto Férias
no Racibe Rezek e Cavalgando
A prefeitura inicia neste sábado, dia 13, o “Projeto Férias”
em dois polos esportivos da
cidade: no Centro de Esportes,
Lazer e Cultura “Dona Racibe
Rezek”, no Zequinha Amêndola e e Cavalgando para o Futuro, no bairro Christiano Carvalho. As atividades acontecem
até o dia 18 de fevereiro.

Diretoria do BEC trabalha
para liberar o Estádio Fortaleza

O projeto será desenvolvido por meio da secretaria municipal de Educação em parceria com o PELC (Programa
de Esportes e Lazer da Cidade). As atividades consistem
em natação, hidroginástica,
lazer e recreação, com a atuação de quatro profissionais
educadores físicos.

Domingo têm “Costela de Chão” do BEC no Jockey Club

Com várias campanhas
buscando atrair o apoio do
torcedor barretense, a dire-
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toria do Barretos Esporte
Clube realiza no próximo
domingo, dia 14, o evento

Costela no Chão, na sede do
Jockey Club.
O evento terá shows musicais e no cardápio será oferecida a costela de chão, com
acompanhamento de arroz,
feijão, mandioca e farofa,
com bebidas a parte. Na oportunidade, com adesão ao preço de R$30,00, o participante
estará colaborando com o clube para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3.
Segundo o empresário,
Milton Aparecido da Silva,
“Miltão”, os torcedores podem dar a sua colaboração

participando do evento, já
que o ingresso está sendo
vendido pelos conselheiros
do clube. Também serão realizados sorteios de brindes
e ocorrerá a apresentação do
elenco aos torcedores.

A diretoria do Barretos Esporte Clube vem trabalhando
para liberar o Estádio Fortaleza, que ainda necessita de laudos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. De acordo com
o presidente de honra, Milton Aparecido da Silva, “Miltão”,
o estádio está passando pelas últimas vistorias e já estão
adequadas as exigências feitas pelas autoridades policiais.
“Estamos trabalhando intensamente no estádio e dentro do
prazo será liberado”, afirmou Milton Aparecido da Silva.

