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Técnico é demitido 
após derrota do BEC

Após derrota por 3 a 0 para o 
Desportivo Brasil, no estádio For-
taleza, na noite da última quarta-
-feira (13), o técnico Paulinho 
McLaren foi demitido pela direto-
ria do clube. A reapresentação da 
equipe do Barretos EC está mar-
cada para esta sexta-feira (15). O 
BEC joga neste sábado contra o 
São Carlos, fora de casa. Até o 
fechamento desta edição, a dire-
toria não havia anunciado o subs-
tituto de McLaren.

Saúde orienta população a procurar 
atendimento devido a epidemia de dengue

Com a paralisação da so
rologia de dengue em Bar
retos, o setor de vigilância 
epidemiológica da secreta
ria municipal de Saúde vem 
orientando a população para 
que continuem procurando a 
assistência médica para sanar 
seus problemas de saúde.

Protocolo do Ministério da 
Saúde e da Secretaria Esta
dual da Saúde é que continue 
sendo feita a notificação no 
caso de o paciente apresentar 
febre e, pelo menos, mais dois 
sintomas de dengue.

A notificação é um instru
mento importante para norte
ar o trabalho do Controle de 
Vetores e para monitorar o 
controle e combate ao mos
quito Aedes aegypti.

Em virtude do grande nú
mero de casos de dengue em 
Barretos, os órgãos de saúde 
já decretaram “epidemia” na 
cidade, desde a semana passa
da, quando um balanço apon
tou para 235 casos positivos e 
1.041 suspeitos.

A medida de interrupção da 

sorologia por parte do Instituto 
Adolfo Lutz segue parâmetro do 
Governo do Estado, sendo ado
tada apenas quando o município 
atinge um elevado número de 
casos positivos, caso de Barre
tos. As notificações seguem nor
malmente, porém serão encerra
das por sinais e sintomas, já que 
febre e mais dois sintomas serão 
considerados caso positivo de 
dengue, conforme protocolo do 
Ministério de Saúde.

AÇÕES DE COMBATE
O aumento de casos de 

dengue gera preocupação e a 
situação pode se agravar com 
as chuvas dos últimos dias. 

Equipes do Controle de 
Vetores ado taram as medidas 
de com bate ao mosquito Ae
des aegypti nos locais con
siderados mais críticos do 
município, de acordo com o 
número de notificações. São 
realizadas visitas casa a casa 
para a eliminação de criadou
ros com a retirada de objetos 
que acumulam água. A nebu
lização com inseticida tam
bém é feita nestes locais.

A advogada Marlene 
Gonçalves Figueiredo Nacle 
assumiu formalmente a pre
sidência da 189ª subsecção 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, OAB em Guaíra.

A posse ocorreu no último 
dia 7, em cerimônia realizada 
na Câmara Municipal daquela 
cidade. A presidente da gestão 
2019 a 2021 fez sua formação 
acadêmica no curso de Direi
to do Unifeb e disse ter muito 
orgulho disso.

“Tenho muito orgulho de 
ser egressa do Unifeb e muita 
gratidão pela instituição, que 
me possibilitou o sonho da 
formação profissional. Tento 
manter meus vínculos de afe
tividade com a turma e, princi
palmente, com os professores, 
tão importantes em minha vida, 
não apenas em sala de aula, 

Ex-aluna do Unifeb assume 
presidência da OAB Guaíra

mas também como referên
cias profissionais de mercado e 
como exemplos de postura éti
ca”, comentou a advogada.

“Tanto é que fiz questão de 
convidar todos eles para essa 
minha posse. Infelizmente, mui
tos não puderam estar presentes, 
mas estou muito feliz com a pre
sença dos que puderam partici
par”, frisou Marlene Nacle.

Página 8Dutra pede construção 
de praças em três bairros
O vereador Raphael Dutra 

(PSDB) propôs a construção de 
praças nos bairros Vida Nova, 
Zequinha Amêndola e Jardim 
Nova Barretos II. O requeri
mento proposto à prefeitura foi 
aprovado na sessão da última 
segundafeira (8) da Câmara 
Municipal e partiu de sugestões 
da população destes bairros.

“Nossa cidade é carente de 
espaços arborizados. As praças 
são hoje em dia as principais 
responsáveis pela presença de 
vegetação na cidade”, desta
cou Dutra em sua solicitação. 

Em suas justificativas, Ra
phael Dutra aponta que “as 
praças são utilizadas pela po
pulação de nossa cidade, para 
desfrutarem de momentos de 
lazer. Oferece, também, locais 
para a prática de esporte, inte
rações e trocas de ideias”.

Com passagem por três bairros, evento tem marchinhas, roda de samba, 
homenagem a carnavalescos históricos e apresentação da bateria Cacique 
do Morro. Mais uma vez, neste ano, o Espalha Samba realiza uma ação 
social arrecadando leite para doação a entidades de assistência social. O 
produto pode ser entregue antes do dia do corso, na rua 10, nº 0271, entre 
avenidas 35 e 37 ou no Bar do Guell (na esquina da residência) e no dia, seja 
na concentração ou durante a passagem do cordão.

Cordão Espalha Samba confirma 
corso de 2019 para o dia 2 de março

Educação faz 
atribuição de aulas 
para professores de 

AEE, Libras e Braille 
nesta sexta-feira
A secretaria municipal de 

Educação de Barretos confir
mou para esta sextafeira (15), 
atribuição de aulas para profes
sor 2 AEE, Libras e Braille. A 
atribuição, voltada para interes
sados e classificados no proces
so seletivo 003/2018, será rea
lizada a partir de 9h30, na sede 
localizada na rua 04, nº 510, no 
bairro Monte Castelo.  A con
tratação é por tempo determina
do para atender à necessidade 
temporária de excepcional in
teresse público, nos termos do 
inciso IX do art. 37 da Consti
tuição Federal, exclusivamente, 
no ano letivo de 2019.
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Poço profundo da 
Assis Chateaubriand 

passa por manutenção 
e abastecimento 

em alguns bairros 
será afetado
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Opinião

» PRAZO FATAL PARA A CPI DA SANTA CASA
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), que 

apura possíveis irregularidades na Santa Casa de Bar-
retos, acaba no dia 18 de março, segundo o vereador 
Aparecido Cipriano (PP).

» MULATA CONVIDA DUTRA, MAS EURIPINHO SENTA
O presidente João Mulata (PSDB) convidou inicial-

mente o seu colega Dutra (PSDB) para tomar assento na 
mesa do legislativo na sessão de segunda-feira (11). Em 
seguida, chamou o vereador Euripinho (PDT) para ocupar 
o mesmo lugar, na ausência do vereador Betim da Comu-
nidade (PSDB). Os dois tucanos disputaram o comando 
da Câmara Municipal.

» DOENÇA DENGOSA ATINGE VEREADORES
A dengue pegou o vereador Euripinho (PDT). O mos-

quito também causou a doença no vereador Betim da Co-
munidade (PSDB), que acabou dispensado da última ses-
são do legislativo barretense.

» CARLÃO DEFENDE RETORNO DO FUMACÊ
Vereador Carlão do Basquete (PROS) defendeu a volta 

do fumacê para combater o mosquito Aedes Aegypti.

» ALGUMA COISA NA CABEÇA PROVOCA INSÔNIA
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) revelou que não 

consegue dormir quando coloca alguma coisa na cabeça.

» ACADÊMICA INTEGRA ANTOLOGIA DE VERÃO
O livro “Antologia de verão” traz texto da acadêmi-

ca barretense Adalgisa Borsato. A obra será lançada neste 
sábado (16), as 15 horas, na livraria Martins Fontes, na 
Avenida Paulista, em São Paulo.

» BOCA LIVRE PARA BRINCAR O CARNAVAL
A partir das 14 horas do dia 2 de março, começa a 

concentração do Cordão Carnavalesco Espalha Samba 
na rua 10, entre as avenidas 35 e 37. Às 18 horas inicia 
o desfile. A boca é livre. Todo mundo pode brincar no 
Carnaval das marchinhas.

» KAPETINHA TOMA ATITUDE E PEDE INFORMAÇÕES
Vereador Kapetinha (PTB) solicitou documentos à pre-

feitura e informações sobre processos de licitação, contra-
tos e contratados pela empresa Atitude.

» UMA LUPA SOBRE O FUNDO DO IDOSO
Informações sobre a aplicação de recursos do Fundo Mu-

nicipal do Idoso foram pedidas pelo vereador Lupa (DEM).

» BANHEIROS QUÍMICOS NA MIRA DE OTÁVIO
Banheiros químicos colocados na feira livre em frente 

ao Recinto Paulo de Lima Correa, são objeto de pedido de 
informações do vereador Otávio Garcia (DEM).

» AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER PROTEÇÃO
Câmara Municipal aprovou requerimento da vereadora 

Paula Lemos (PSB), que reivindica data para audiência 
pública com o objetivo de discutir as medidas de proteção 
das mulheres em Barretos.

» EX-PETISTA ESCREVE LIVRO AUTOBIOGRÁFICO
O ex-prefeito de Guaíra, Sérgio Melo, ex-PT, está es-

crevendo um livro autobiográfico.

» SEM TERRA EM TORNO DA UPA
Estacionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendi-

mento) asfaltado é uma das metas de trabalho do vereador 
Dutra (PSDB) em 2019.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Rebelião na Ama-

zônia: Cabanagem, Raça e Cultura Popular no Norte do 
Brasil, 1798-1840”, de autoria de Mark Harris, publicado 
pela Editora da Unicamp.

Padre Adriano Zandoná
Missionário da Comunidade 

Canção Nova 

Os empresários, a reforma da 
Previdência e as medidas econômicas

Com a perspectiva das medi-
das econômicas e a reforma da 
previdência aprovada este ano, 
o Brasil vai crescer em 2019. 
É o que mostra pesquisa da Câ-
mara Americana de Comércio 
realizada com 550 presidentes e 
diretores de empresas brasileiras 
de todos os portes e segmentos.

O otimismo do setor priva-
do na aprovação de reformas 
econômicas está alto. A área 
que os executivos mais sen-
tem confiança em relação ao 
novo governo é na economia. 
Pelo menos 61% deles estão 
com boas expectativas de 
aprovação de reformas como 
a previdenciária e tributária.

A maioria dos empresários 
acreditam que a reforma da Pre-
vidência vai ser aprovada esse 
ano, mas com ressalvas. Essa é 
a reforma possível para 63% de-
les, que responderam à pesquisa 
“Plano de Voo Amcham: pers-
pectivas e análises Brasil 2019”.

Para eles, a expectativa é de 
aprovação de um projeto que 
não consiga abarcar todos os 
setores da sociedade, mas que 
ainda assim terá um impacto 
positivo nas contas do governo.

Boa parte dos empresá-
rios brasileiros está confiante 
na capacidade do governo de 
conduzir e comunicar bem 
aos brasileiros, os motivos da 
reforma e os efeitos que pre-
tendem ser alcançados.

Para que o leitor tenha 
uma idéia da dimensão deste 
otimismo por parte do empre-
sariado consultado, a Câmara 
Americana de Comércio reú-
ne no Brasil 5 mil empresas, 
em 15 cidades, sendo 85% de-
las de origem brasileira.  

A aprovação de uma re-
forma estrutural e ampla, que 
consiga abarcar todos os se-
tores, incluindo militares e 
todos os servidores públicos, 
até o final do ano, foi votada 
por 20% do público.

O otimismo do setor pri-
vado é grande. Só 16% acham 
que a reforma ainda enfrentará 
certa resistência para ser apro-

As mudanças nos fazem crescer
A vida é marcada por novida-

des. Na medida em que vivemos, 
deparamo-nos cotidianamente 
com inúmeras descobertas.

Em determinados momen-
tos, as novidades são ruins, em 
outros, são boas, mas, querendo 
ou não, o “novo” sempre vem 
e mudanças sempre acontecem.

Alguém que vai embora, 
um emprego que se perde, 
um amor que se vai. A vida 
nos reserva muitas surpresas 
e, por meio delas, podemos 
sempre crescer. Existem mu-
danças que podem ser positi-
vas, outras são necessárias.

Quando rompemos com o 
medo e assumimos com hu-
mildade a graça de não sermos 
sabedores do futuro, podemos 
ser extremamente formados 
pelo mistério, o qual, aos pou-

cos vai se revelando, desvelan-
do nossa verdade e acrescen-
tando àquilo que somos.

O “novo”, as mudanças 
e as perdas revelam aquilo 
que somos, pois, à medida 
que vamos reagindo diante 
de cada nova situação, va-
mos descobrindo novas áreas 
de nós mesmos, e podemos 
compreender um pouco mais 
quem nós somos.

Cada tempo novo, cada si-
tuação nova na vida, é um mo-
mento privilegiado para desco-
brir-se no “melhor e no pior”, 
nas fraquezas e nas virtudes.

Não existe crescimento sem 
autoconhecimento. Por isso, 
não podemos temer o “novo”, 
porque quando o vivemos bem, 
deixando as coisas acontecerem 
ao seu tempo, crescemos signi-

ficativamente na compreensão 
do mistério que somos nós.

Não fugir de si mesmo e 
de algumas mudanças neces-
sárias é um caminho de cura 
e maturidade. Enfrentar-se, 
com humildade e paciência, 
diante das próprias limita-
ções, significa preparar o ca-
minho para a virtude.

A felicidade habita no co-
ração, o qual, lentamente, tor-
na-se livre, natural e sem ilu-
sões a respeito de si e da vida.

Não tema o “novo”, as mu-
danças, enfim, não tema des-
cobrir-se. Permita que a vida 
lhe ensine a aceitar-se e amar 
aquilo que você realmente é, 
desprendendo-se de ilusões e 

de idealizações irreais.
Quando começamos a nos 

compreender, alcançamos a 
capacidade de transformar “in-
vernos” em belíssimas “prima-
veras”. Faça essa experiência!

vada, provavelmente não sendo 
aprovada até o fim do ano. E só 
2% do empresariado consulta-
do pela Amcham não acreditam 
que ela sairá em 2019.

E a articulação política 
com o Congresso Nacional? 
Para a reforma sair esse ano, 
vai ser preciso uma grande 
capacidade de articulação do 
governo com os partidos, de-
putados federais e senadores.

Para os empresários, o tema 
demanda três focos de trabalho 
do novo governo. O fator cru-
cial para o governo Bolsonaro 
endereçar seu texto, pelo menos 
para 32% dos empresários con-
sultados, é manter a defesa e o 
debate da proposta, assumindo 
a condução da disputa sobre 
pontos com menores conces-
sões, por exemplo, o caso dos 
militares e servidores públicos.

Mas 30% responderam que o 
fator decisivo será o protagonis-
mo do Presidente na discussão, 
direcionando seu capital popu-
lar para essa pauta estratégica e 
abrindo mão temporariamente de 
temas de grande popularidade.

Outros 29% acham que é 
importante dialogar mais com 
o Congresso, com envolvi-
mento de todas as lideranças 
partidárias para aprovação 
da reforma, pausando tempo-
rariamente o discurso bélico 
contra opositores.

Só 9% responderam que, 
antes do grande teste da Previ-

dência, o governo deve priori-
zar a aprovação de outras pau-
tas, testando e mapeando as 
alianças costuradas e números 
de votos conquistados.

A avaliação do governo 
nos primeiros 40 dias é bem 
positiva. 60% respondeu que 
o anúncio de medidas econô-
micas é positiva, com pers-
pectivas de melhora da eco-
nomia, geração de empregos e 
aumento de competitividade.

Pouco mais de um terço 
(36%) achou neutro, uma vez 
que não houve tempo ou mar-
cos suficientes para avaliação 
da gestão. E 4% acharam que 
o começo foi negativo, com 
pouca perspectiva de cresci-
mento da economia.

Além da Previdência, o go-
verno terá algum folego para 
aprovar outras reformas. A que 
tem mais chances de acontecer, 
para 41%, é um ambicioso pro-
grama de privatização e presta-
ção de serviços de infraestrutura. 
Em seguida, vêm a mudança do 
sistema tributário (15%), reforma 
administrativa e liberação comer-
cial (com 13% cada), redução e 
racionalização dos subsídios con-
cedidos da União e autonomia do 
Banco Central (9% cada).

BAIXA CONFIANÇA
Por outro lado, o público está 

pessimista em relação à atenção 
que o governo vai dedicar a al-
gumas áreas importantes. 37% 
dos respondentes estão menos 

confiantes em medidas para as 
áreas social e cultural. Em se-
guida, vêm a área ambiental 
(24%), educação e saúde (23%) 
e relações exteriores (10%).

Das reformas com menos 
chance de acontecer nos próxi-
mos 4 anos, a mudança do siste-
ma tributário foi a mais votada, 
com 37%. Também há baixa ex-
pectativa de reforma administra-
tiva (19%), redução e racionali-
zação dos subsídios concedidos 
da União (17%) e autonomia do 
Banco Central (15%).

No tema da competivida-
de, os empresários entrevis-
tados pela Amcham esperam 
medidas importantes. Quase 
metade (48%) votou na sim-
plificação e redução de carga 
tributária. O restante ficou di-
vidido entre atração de investi-
mentos (20%), desburocratiza-
ção (15%), ajuste fiscal (10%) 
e combate à corrupção (6%).

A pesquisa “Plano de Voo  
Amcham: perspectivas e aná-
lises Brasil 2019” foi reali-
zada no dia 7 de fevereiro 
envolvendo 550 presidentes 
e diretores de empresas bra-
sileiras, de todos os portes e 
segmentos econômicos.

Vale a pena o leitor e elei-
tor atento, refletir sobre os nú-
meros e as opiniões de quem 
dita as regras do jogo econô-
mico do país, cujo resultado 
depende, sempre, do resulta-
do do jogo político.
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Galinha Pintadinha fazendo 
a alegria das crianças

Até o dia 03 de março, o Shopping Iguatemi Ribeirão Preto re-
cebe o “Parque Galinha Pintadinha e sua Turma”. Localizado no 
Espaço de Eventos - Piso Superior do empreendimento, o pro-
jeto oferece atividades gratuitas entre elas uma visita ao Caste-
lo da Galinha Pintadinha, oficina de colorir e fazer massinha na 
Cozinha da Borboletinha, Pista de Dança das Naftalinas, Arena 
Radical do Pintinho Amarelinho e Torre da Dona Aranha com es-
corregador e também atividades pagas como o trenzinho per-
sonalizado que realiza passeios com as crianças pelo shopping. 
Outra possibilidade que encanta as crianças é a de conhecer de 
perto a própria Galinha Pintadinha e o Pintinho Amarelinho para 
tirar fotos. Mais informações: https://iguatemi.com.br/ribeirao-
preto/eventos/parque-da-galinha-pintadinha

Hoje (15), é dia de festa para Silvio Alves. A data especial 
será muito comemorada ao lado de pessoas que ele mais ama, 

a esposa Adriana e do filhão Cauã Henrique. Felicidades!!!

Elas se uniram novamente e desta vez para oferecer alegria e descon-
tração para a classe de comunicadores de Barretos e região. Talita Costa 

e Luciana Gomes, realizam neste sábado (16), a 2ª edição da festa da 
imprensa, batizada de Boteco Press Mídia. O evento acontece em bada-

lado bar e restaurante da cidade. Eu vou!!! (foto: André Monteiro)

Parabéns para a alto astral e simpática Ma-
ria Angélica, que completou mais um ano 

de vida terça-feira (12). Tudo de bom!!!

O último domingo (10) 
foi de festa para Adriana 
Freitas que celebrou mais 
um ano de vida, e desta 
vez foi diferente, pois 
além de estar de férias, 
ela curtiu a data espe-
cial no Chile, ao lado do 
marido Sérgio Renato de 
Freitas, que na foto estão 
nas montanhas do Valle 
Nevado. Os parabéns 
ficaram por conta das fi-
lhas Beatriz e Bruna, que 
estão cheias de saudade. 
Felicidades!!!

Eduardo Paixão 
comemorou 
seu aniversário 
na quinta-feira 
(14), em grande 
estilo. A passa-
gem de idade 
foi em Orlando 
na Flórida Esta-
dos Unidos, ao 
lado da esposa 
Regiane. A foto 
foi registrada 
nos jardins 
do Castelo do 
Magic Kingdom, 
no Walt Disney 
Word Resort. 
Tudo de bom!!!

A terça-feira (12), 
foi dia de fecha-
mento de um ciclo 
para dona Olinda 
Kemnoti. Ela que 
atuou como auxiliar 
de enfermagem 
durante 30 anos no 
Hospital do Amor, 
seguindo a filosofia 
que é humanização, 
e 50 anos na área 
da saúde, deixou 
um legado por onde 
passou. Sua garra e 
seus ensinamentos 
farão falta, disse sua 
colega de trabalho, 
Inez Leva (foto). 
Descanso mais que 
merecido!!!

Depois das primeiras semanas puxadas do volta 
as aulas, Solange Bellini, Dirigente Regional de 

Ensino, busca recarregar suas energias em meio a 
natureza. O último passeio foi as margens do Rio 
Grande na cidade de Planura/MG. Muito bom!!!

O designer gráfico Heric Aurélio, 
brinda hoje (15) mais um aniver-

sário. O crossfiteiro e modelo, que 
exibe boa forma e simpatia por 

onde passa, recebe o carinhos dos 
pais, irmãos, amigos e familiares. 

Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

Esta semana foi de comemoração 
para o Top DJ e fotógrafo de Olím-
pia, Júnior Gerolim. A confraterni-
zação aconteceu em uma pizzaria 

de Barretos com os amigos de toda 
a região. Parabéns Junior!!!
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Após denúncia de vereador, 
Vigilância Sanitária notifica 

proprietário de imóvel
O vereador Raphael Dutra 

(PSDB) solicitou a inspeção 
sanitária de imóvel localiza-
do na área central de Barretos. 
A denúncia foi encaminhada 
para o secretário municipal de 
Saúde, Alexander Stafy Fran-
co, após uma vendedora ser 
picada por escorpião, no final 
de janeiro, no local de traba-
lho, vizinho ao imóvel. 

Em vistoria ao local no dia 
4 de fevereiro, os agentes da 
Vigilância Sanitária constata-
ram as péssimas condições de 
higiene e limpeza. Logo de-
pois, notificaram o proprietá-
rio para sanar a irregularidade. 

O imóvel foi utilizado du-
rante muitos anos pela 1ª 
Companhia da Polícia Militar 

Vereador cobra combate a 
infestações de escorpiões

Preocupado com o surto 
de escorpiões nessa época do 
ano, o vereador Olímpio Jorge 
Naben (Euripinho) solicitou à 
prefeitura providências, rígi-
da fiscalização, medidas pre-
ventivas e controle para com-
bater o surto de escorpiões em 
vários bairros de Barretos.

Euripinho questiona ain-
da se há na rede municipal 
de saúde, vacina ou soro su-
ficiente para combater o vene-
no da picada do escorpião.

“A situação é preocupante, 
tendo em vista que houve na ci-
dade um aumento de acidentes 
envolvendo esses animais peço-
nhentos”, afirmou o vereador.

Poços artesianos e 
reservatórios serão obrigatórios 

em novos loteamentos
Autor do projeto, Paulo Correa ressalta que crise hídrica é preocupante

A Câmara Municipal de 
Barretos aprovou na última se-
gunda-feira (11) projeto de lei 
que obriga os investidores de 
novos loteamentos a implan-
tarem poços artesianos e re-
servatórios, visando o abaste-
cimento de água dos imóveis.

De acordo com o vere-
ador Paulo Correa (PR), o 
projeto de sua autoria tem 
como objetivo proporcionar 
uma solução para a questão 
da crise hídrica em Barretos.

“O projeto não trará uma 
solução de imediato ao pro-
blema atualmente enfrentado, 
será a médio e longo prazo, 
mas algo precisava ser feito, 
pois novos loteamentos estão 
sendo liberados e a população 

está sofrendo com a constante 
falta de água. O investimento 
ao longo desses anos com re-
lação ao abastecimento públi-
co de água foi muito pequeno, 
muitos loteamentos surgiram 
e nenhum investimento por 
parte dos loteadores”, disse 
Paulo Correa.

O vereador destaca ain-
da a dificuldade para o pro-
jeto ser aprovado. “Tivemos 
dificuldade para o projeto 
ser aprovado. Estava pronto 
para entrar na pauta da ses-
são desde o dia 2 de outubro 
passado. Apenas no dia 10 de 
dezembro, última sessão de 
2018, o projeto foi aprovado 
em primeira discussão, vol-
tando a ser discutido e apro-

vado agora”.
O projeto prevê que os no-

vos loteamentos a serem im-
plantados em Barretos, in-
clusive os que já obtiveram a 
aprovação prévia, serão obri-
gados a executar a implantação 
de poços artesianos, bem como 
reservatórios através de uma 
emenda do vereador Carlão do 
Basquete, visando o abasteci-
mento de água de todos os imó-
veis do empreendimento.

O projeto estabelece ain-
da que a implantação do poço 
artesiano não substituirá a 
obrigatoriedade da implanta-
ção de abastecimento através 
da rede pública. A proposta 
agora segue para sanção do 
prefeito Guilherme Ávila.

e está situado ao lado de pré-
dios públicos como a secreta-
ria municipal de Cultura e Car-

tório Eleitoral, que abrigam e 
recebem grande quantidade de 
munícipes diariamente.

O SAAE (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto de 
Barretos) constatou, na última 
quarta-feira (13), problemas 
na bomba do poço profundo, 
localizado na rodovia Assis 
Chateaubriand. A autarquia 
confirmou que será necessária 
a substituição do equipamen-
to por um de reserva.

Durante o período da reti-
rada e troca do equipamento, 
que leva alguns dias, o abaste-
cimento será afetado nos bair-
ros Zequinha Amêndola, Dom 
Bosco, Califórnia e Derby 
Clube. Entre 13 e 17 horas, pe-
ríodo de menor consumo, será 
feito um racionamento para 
que se reserve água suficien-
te para abastecer os bairros no 
período da manhã e noite.

O reservatório do Sorvetão, 
localizado no bairro Celina, é 

Poço profundo da Assis Chateaubriand 
passa por manutenção e abastecimento 

em alguns bairros será afetado

uma das alternativas neste pe-
ríodo para reforçar o abasteci-
mento nas quatro localidades.

Sílvio Brito, superinten-
dente da autarquia, explicou 
que houve a queima da bom-
ba, por isso, existe a necessi-

dade da sua substituição para 
o concerto definitivo.

“Nossa equipe trabalha com 
todas as alternativas possíveis 
para que a população sinta o 
menos possível o impacto deste 
problema”, frisou Brito.
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Cordão Espalha Samba confirma corso de 2019 para o dia 2 de março
Com passagem por três bairros, evento tem marchinhas, roda de samba, homenagem a carnavalescos históricos e apresentação da bateria Cacique do Morro

O corso do Cordão Carna-
valesco Espalha Samba está 
confirmado para o dia 2 de 
março, sábado de Carnaval. O 
evento segue o mesmo forma-
to dos três primeiros anos, com 
a concentração marcada a par-
tir das 14 horas, na esquina da 
rua 10 com a avenida 37.

A partir das 14h30 começa 
a Roda de Samba com o quin-
teto Espalha Samba. Às 17h30 
tem início as homenagens aos 
destaques da história do car-
naval barretense e do próprio 
cordão e, logo após, o corso 
sai em desfile pelas ruas, no 
estilo “vem quem quer”.

Coriolano José Neves, um 
dos mais importantes car-
navalescos da cidade (atuou 
nas escolas de samba Estrela 
D´Oriente e Liberdade), mais 
Sílvia Regina de Souza Cruz 
(Rainha de Bateria e passista 
de escolas de samba barreten-
ses), recebem o Troféu Carna-
valesco Primeira Linha – Tri-
buto Espalha Samba.

Destaque nos corsos do 
cordão, o Bloco do Vovô Mar-
celo, liderado pelo contabilista 
Marcelo Gazetti e sua esposa 
Célia Peres, que agrega a famí-
lia, recebe o Troféu Animação. 
Famosa baiana, que reside em 
Barretos há anos, Eujácia Af-
fonso da Silva, recebe o Troféu 
Personalidade do Samba.

Em homenagem póstuma, 
o Espalha Samba reverencia 
ainda o saudoso carnavalesco 
Zé Ramiro com o Troféu Per-
sonalidade do Samba – Em 
Memória, que será recebido 
por sua neta, Carmem Lúcia 
Ramiro. A homenagem é mar-
cada pela reedição especial 
para data da bateria Cacique 
do Morro, fundada e liderada 

por Zé Ramiro por décadas 
em Barretos, composta por 
seus descendentes e Jorge 
Ramos, que fez parte da ver-
são original. Seu neto Ricar-
do Melquiádes, atua como o 
mestre de bateria na ocasião.

Após as homenagens, o cor-
so do Espalha Samba sai às ruas 

passando pelos bairros Celina e 
Bela Vista, chegando à Praci-
nha da Primavera onde a Banda 
Espalha Samba faz uma pausa, 
abrindo espaço para apresenta-
ção da Cacique do Morro.

“O Carnaval do Espalha 
Samba é o estilo vem quem 
quer. Basta chegar e integrar. 

Seja a partir da concentração, 
onde passa ou mesmo esperar 
na Pracinha da Primavera. É 
o Carnaval Família, onde as 
crianças, jovens, adultos e ido-
sos se divertem com harmonia 
ganhando confete, serpentina e 

espalhando o samba”, afirma o 
coordenador Patrício Augusto.

INSTITUIÇÕES
Mais uma vez, neste ano, 

o Espalha Samba realiza uma 
ação social arrecadando leite 
para doação a entidades de as-

sistência social. O produto pode 
ser entregue antes do dia do 
corso, na rua 10, nº 0271, entre 
avenidas 35 e 37 ou no Bar do 
Guell (na esquina da residência) 
e no dia, seja na concentração ou 
durante a passagem do cordão.
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O parque aquático 
Thermas dos Laranjais 
fechou o balanço fi-
nanceiro da campanha 
“Somos Todos Santa 
Casa” que, no início 
deste mês, sorteou um 
carro zero quilômetro 
para arrecadar recursos 
para a compra e instalação de 
aparelhos de ar condicionado 
no Centro Cirúrgico da Santa 
Casa de Olímpia, único hospi-
tal da cidade. Mais de R$ 100 
mil foram angariados.

Os cupons foram vendidos 
pelo parque, pela Santa Casa e 
em outros pontos de distribui-
ção espalhados pela cidade. 
“A diretoria do Thermas dos 
Laranjais agradece a todos co-
laboradores voluntários, seus 
parceiros, associados e popu-
lação que, de alguma forma, 
contribuíram para o sucesso 
da campanha. Desenvolver 
socialmente a região tam-
bém é um compromisso do 
parque”, afirmou Jorge Luiz 
Noronha, vice-presidente do 
Thermas dos Laranjais.

O sorteio do carro foi realiza-
do no dia 2 de fevereiro, na pre-
sença de um auditor independen-Mais de 23 milhões de tra-

balhadores devem perder o di-
reito ao abono salarial do PIS/
Pasep, se forem aprovadas as 
mudanças previstas na versão 
preliminar da reforma da Pre-
vidência do governo Bolsona-
ro, que vazou para a imprensa.

O número corresponde a 
91,5% do total de pessoas que 
hoje podem receber o benefí-
cio anual, que chega a R$ 998.

Segundo a proposta vazada, 
o abono do PIS deve ser pago 
somente para quem ganha até 
um salário mínimo mensal. 
Hoje, ele é pago para quem ga-
nha até dois salários mínimos.

“Se precisar pegue, se so-
brar doe”. Simples e direto. 
É assim que se apresenta o 
“Cabide Solidário”, projeto 
do Programa Ecoeficiência do 
Senac Barretos, administrado 
pelos alunos da Aprendiza-
gem, responsáveis pela divul-
gação e ações com o público.

Desde outubro de 2018 eles 
organizam no pátio da unida-
de, um cabide com peças de 
roupas e calçados, trabalhando 
o consumo consciente. O obje-
tivo é propiciar a troca de pe-
ças em bom estado. Todo alu-
no ou funcionário pode levar a 
peça que quiser ou precisar.

O projeto é administrado 
pelos próprios alunos, que se 
responsabilizam pelo recebi-
mento e análise das roupas e 
calçados, além da divulgação 
e orientação dentro da unidade. 
As peças que não vão para o ca-
bide, são encaminhadas para a 

Campanha do Thermas Social 
arrecada mais de R$ 100 mil 
para Santa Casa de Olímpia

te e de um grupo de participantes 
da rifa. A campanha “Somos To-
dos Santa Casa” teve início em 
agosto do ano passado. O carro 
foi doado pelo restaurante Dra-
gão Oriental, um dos parceiros 
do Thermas dos Laranjais, e a 
ganhadora foi a professora apo-
sentada, Elza Bertolino, mora-
dora de Olímpia.

Para apoiar o hospital, o 
Thermas promove uma série 
de atividades beneficentes ao 
longo do ano, por meio do 
Thermas Social, um progra-
ma criado pelo parque aquá-
tico para organizar ações so-
cioambientais na região.

Em 2018, com um jantar 
beneficente e a Barraca So-
lidária, instalada no Festival 
Nacional do Folclore, o Ther-
mas arrecadou mais de R$ 78 
mil. Os recursos foram utili-
zados para compra de medi-
camentos para a Santa Casa.

CABIDE SOLIDÁRIO Iniciativa do Senac 
Barretos estimula consumo consciente

Projeto começou com funcionários e alunos, e agora envolve a comunidade
Casa de Passagem de Barretos.

“Recebemos muitas peças 
e os alunos estão empolga-
dos com a resposta ao projeto. 
Como no começo surgiram dú-
vidas sobre quem poderia dispor 
do cabide, a turma optou por es-
palhar a iniciativa pela unidade. 
Deixamos peças nos banheiros, 
escadas e outros espaços, dessa 
forma elas começaram a ser le-
vadas”, conta Lizandra Pereira 
Ferraz, responsável pelo Progra-
ma Ecoeficiência.

Ela acrescenta que a ideia é 
envolver a comunidade, dispo-
nibilizando o cabide para que 
a população se sinta à vontade 
em se aproximar e participar.

“Essa é uma ação perma-
nente, que pretende a interação 
com a comunidade justamen-
te para refletir sobre a neces-
sidade de um consumo mais 
consciente. Não é apenas levar 
para casa e acumular peças de 

roupas e sapatos, mas refletir 
sobre a verdadeira necessida-
de dessa aquisição”, salienta 
Emerson Mello dos Santos, 
gerente do Senac Barretos.

A primeira experiência do 
Cabide Solidário aberto à comu-
nidade foi em janeiro, quando o 
Senac Barretos levou a iniciati-
va ao Hospital de Amor (Hospi-
tal de Câncer de Barretos).

“Ficamos por quatro horas 
no hall de entrada, por onde cir-
culam muitas pessoas de todos 

os lugares do país, e rapidamen-
te as pessoas foram se aproxi-
mando e interagindo. Duas ho-
ras depois, uma pessoa chegou 
com duas sacolas em doação”, 
contou Lizandra Ferraz.

Quem quiser conhecer 
mais sobre o projeto pode ir 
até a unidade, que fica na ave-
nida 21, nº 87, na esquina da 
rua 2, no centro. O Senac Bar-
retos funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 21 horas, e 
aos sábados, das 8 às 14 horas.

Se governo emplacar regra, 92% dos 
beneficiados perdem PIS extra de R$ 998

O endurecimento das re-
gras faria com que 23,4 mi-
lhões deixassem de atender 
os critérios de concessão do 
benefício. Outros 2,17 mi-
lhões continuariam aptos a 
recebê-lo.

O número é baseado em 
dados de 2017 informados 
pelas empresas ao antigo Mi-
nistério do Trabalho, hoje in-
corporado ao Ministério da 
Economia, e levantados pelo 
site Trabalho Hoje.

A versão da PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) que 
começou a circular ainda não é a 
proposta oficial do governo, mas 

é uma das versões em estudo, se-
gundo o secretário da Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Marinho.
VALOR NÃO MUDARIA

A proposta não prevê mu-
danças na forma de pagamen-
to do abono, estabelecida no 
final de 2014 pela ex-presi-
dente Dilma Rousseff.

O valor pago continuaria 
variando de acordo com o tem-
po de trabalho. Se trabalhou o 
ano todo, recebe o valor cheio, 
equivalente a um salário míni-
mo (R$ 998 em 2019). Se tra-
balhou um mês, ganha propor-
cionalmente: 1/12 do mínimo, 
e assim por diante.

FIM DO ABONO
O ministério da Fazenda do 

governo de Michel Temer che-
gou a sugerir, em relatório, a ex-
tinção do abono “por represen-
tar um programa que beneficia 
população distante da pobreza 
extrema”, já que quem recebe 
são pessoas que estão emprega-
das e com carteira assinada.

Porém, pela proposta va-
zada, o governo atual estuda 
continuar com o benefício, 
mas de forma mais restrita. No 
Orçamento de 2019, a despe-
sa prevista com o abono é de 
R$ 19,2 bilhões.(com informa-
ções do UOL Economia)

Passou no vestibular de 
uma faculdade privada e não 
tem dinheiro para pagar? A 
alternativa mais procurada é 
o Fies, o financiamento es-
tudantil do governo federal, 
cujo prazo de inscrição termi-
nou nesta quinta-feira (14). O 
resultado da pré-seleção será 
conhecido no dia 25.

No entanto, as regras de 
subsídio e o número limita-
do de contratos dificultam o 
acesso. Se não conseguir, há 
opções privadas. Algumas 
universidades oferecem fi-
nanciamento próprio, com 
taxa de juros zero. Também é 
possível recorrer aos bancos, 
mas pode sair caro.

UNIVERSIDADES 
TÊM JUROS MENORES 

QUE BANCOS
Algumas universidades 

oferecem parcerias e linhas de 
crédito próprio, com juro zero 
ou com taxas menores do que 
em bancos. Veja as principais 
opções abaixo:

Estácio: Aluno paga meta-
de do valor do curso enquan-
to estiver estudando e a outra 
metade após a formatura. Tem 
juros de 1% ao mês.

Kroton: Tem parceria 
com a BV Financeira, com 
juro zero. As mensalidades 
são corrigidas apenas pela 
inflação. Faculdades do gru-
po: Anhanguera, Pitágoras, 
Fama, entre outras.

Ser Educacional: Financia 
até 70% da mensalidade sem 

Veja opções se não conseguir crédito do Fies

juros, com pagamento do em-
préstimo após a formatura. 
Faculdades do grupo: UNG, 
Uninassau, Unama, Univeritas 
e Faculdade Joaquim Nabuco.

BANCOS TÊM 
OPÇÕES MAIS CARAS

No Santander, a linha é 
específica para medicina. Os 
juros chegam a 31% ao ano 
(2,29% ao mês).

O Bradesco possui parceria 
com diversas faculdades e ofe-

rece taxa zero em alguns casos.
O Itaú possui parceria com 

a Ideal Invest, que mantém a 
Pravaler, empresa especiali-
zada em crédito estudantil.

A Pravaler mantém parce-
ria com diversas faculdades, 
com juros subsidiados, che-
gando a zero em alguns ca-
sos. Também financia cursos a 
distância, o que não é possível 
no FIES. É preciso ter feito o 
Enem. Não há limite de renda.
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Medida Provisória 871 prejudica trabalhadores
A medida provisória (MP), 

assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, em 18 de janeiro de 
2019, altera regras de conces-
são dos benefícios pagos pela 
Previdência Social, entre os 
quais estão o auxílio-reclusão, 
a pensão por morte e a aposen-
tadoria rural. Ela prevê, ainda, 
a revisão de benefícios pagos 
atualmente pelo INSS.

De acordo com o texto da 
MP, serão criados os programas 
de Análise de Benefícios com 
Indícios de Irregularidade e de 
Revisão de Benefícios por In-
capacidade.

Em entrevista ao site da 
Contraf-CUT, o ex-ministro da 
Previdência, Carlos Gabas, ex-
plica os principais direitos que 
estão sendo alterados na forma 
de concessão e os impactos na 
vida dos trabalhadores.

QUAL É O REAL OBJE-
TIVO DA MP 871?

Desde o golpe, o Temer já 
começou a alterar a forma de 
reconhecimento do direito e 
restringiu o acesso dos traba-
lhadores aos benefícios, seja 
por medidas provisórias ou com 
alterações de regras internas do 
INSS para concessão de benefí-
cios. Todas essas modificações 
tiveram como objetivo restrin-
gir direitos. A tal da operação, 
que eles chamam de pente-fino, 
não tem nenhuma relação com 
combate à fraude, propriamen-

MP altera regras de concessão dos benefícios pagos pela Previdência Social
te, por que essas medidas de 
prevenção já faziam parte da 
rotina do processo de reconhe-
cimento de direito.

No governo Lula e Dilma, o 
INSS criou manuais de opera-
cionalização e monitoramento de 
benefícios. Esse modelo foi insti-
tucionalizado, portanto, já prevê 
o combate da fraude dentro do 
próprio processo, não depois. É 
uma regra que tem de ser obser-
vada pelos servidores nesse pro-
cesso de reconhecimento.

O que o governo faz agora 
é uma medida que visa apenas 
fazer um “estardalhaço”, mas 
não tem efeito no combate à 
fraude, por que isso já tinha se 
institucionalizado ao longo dos 
últimos anos. Desta forma, po-
demos ver que o governo quer 
cortar benefícios e tirar a pro-
teção social dos trabalhadores.

QUEM SÃO OS 
MAIS AFETADOS
 COM A MEDIDA?

Os trabalhadores que mais 
precisam da proteção social. 
Quando se estabelece a tal da 
operação “pente-fino”, que diz 
que é contra fraude e corta bene-
fícios indevidos, cria-se bônus 
para os médicos peritos realiza-
rem perícias mais rapidamente. 
Milhares de trabalhadores que 
estavam sem condição de tra-
balho, foram mandados de volta 
ao mercado de trabalho sem rea-
daptação, sem reabilitação pro-

fissional e em muitos casos tra-
balhadores com doenças graves. 
Tivemos relatos de pessoas com 
câncer, fazendo quimioterapia, 
mulheres com mastectomia que 
foram mandadas de volta ao tra-
balho. Isso é cruel! E não tem 
nada a ver com medida de pro-
teção ao patrimônio do traba-
lhador, que é a Previdência. De 
fato, o que podemos concluir, é 
que a medida quer cortar gastos 
sociais. O governo tem esse ob-
jetivo para sobrar mais dinheiro 
para o capital especulativo.
OS TRABALHADORES RU-
RAIS FORAM AFETADOS?

A MP 871 ataca duramente 
os trabalhadores rurais e acaba 
com a representação da organi-
zação sindical, que é a entidade 
responsável por atestar a con-
dição de segurado especial. O 
segurado especial é aquele que 
trabalha em regime de econo-
mia familiar em propriedade de 
até 4 módulos fiscais. A medida 
estabelece que cada trabalhador 
tenha a sua contribuição rural.

OS SERVIDORES 
PÚBLICOS TAMBÉM 
SERÃO AFETADOS?
Sempre são duramente 

afetados. O governo Temer, 
quando mandou a PEC 287, 
inicialmente abrangeu todos os 
trabalhadores e depois começou 
a afunilar o efeito da PEC para 
os servidores públicos. Ele res-
tringe direitos das mulheres, es-

tabelece aposentadoria para ho-
mem e mulher aos 65 anos com 
contribuição de 40 anos. Isso é 
o mesmo que empurrar o traba-
lhador para a beira da morte sem 
deixa-lo se aposentar.

Por exemplo, a regra hoje de 
acesso a aposentadoria no serviço 
público é a soma de idade mais 
tempo de contribuição: 85 anos 
para mulheres e 95 anos para 
homens. A proposta do governo 
Bolsonaro sobe para 105 anos.

QUAIS SÃO AS 
MUDANÇAS NO 

AUXÍLIO-DOENÇA?
Cria barreiras e dificuldades 

para que o trabalhador não te-
nha acesso aos benefícios e cria 
suspeição sobre todos os traba-
lhadores. O pressuposto é que 
todo o trabalhador quer fraudar 
a previdência e coloca sob sus-
peita todos os benefícios, além 
de alterar as regras de cassação 
desses benefícios.

No caso de pensão por mor-
te, também ocorrem essas alte-
rações. Estabelece um corte de 
50% do valor e você não pode 
acumular com outros benefí-
cios. O que é um absurdo por-
que o trabalhador contribui para 
a aposentadoria e também para 
a pensão, então não tem nenhum 
equívoco, nem ilegalidade ele 
acumular os dois benefícios.
DE ACORDO COM A LEI, 

É LEGAL ALTERAR A 
CONCESSÃO DE BENE-

FÍCIOS DO INSS DESSA 
FORMA?

Durante esse processo todo 
de alteração tem muita contes-
tação e tem questões que nós 
entendemos que é ilegal. Por 
exemplo, no caso da pensão, 
já se tem um entendimento no 
STF que não pode haver ruma 
contribuição sem uma pres-
tação. Se eu contribuo para a 
aposentadoria e para a pensão, 
eu tenho o direito aos dois, 
quando o governo corta um e 
eu tenho que escolher, ele vai 
contra a lei. Isso ataca o direito 
constitucional dos contribuin-
tes da Previdência Social.

O PAGAMENTO DOS 
MÉDICOS É LEGAL?
Sim. É possível estabelecer 

uma forma de remuneração por 
produção. Não vemos proble-
mas em pagar produtividade 
dos médicos. O problema é que 
o governo vincula esse paga-
mento com a retirada de direi-
tos dos trabalhadores. Aí, sim, 
tem ilegalidade.

O QUE AS PESSOAS 
QUE FORAM AFETADAS 

DEVEM FAZER?
Temos recebido muitos ca-

sos de cassação de aposentado-
ria e de benefícios temporários 
e é visivelmente ilegal o que 
tem sido feito. Sugerimos que 
o trabalhador procure o depar-
tamento jurídico do sindicato e 
ingresse com uma ação contra 
o INSS para reestabelecer o 
benefício. A informação que 
nós temos é que a maioria dos 
casos, que houve o ajuizamen-
to de uma ação, normalmente 
no Juizado Especial Federal 
Previdenciário, o benefício foi 
reestabelecido.

Quando o governo cria esse 
processo de revisão dos benefí-
cios, ele tem o objetivo de eco-
nomizar recursos. Temos que 
lembrar que esse mesmo go-
verno aprovou a PEC do teto. 
Ele faz isso com quem mais 
precisa. Ele não da condição do 
assegurado se defender. O ci-
dadão fica na miséria, não tem 
saúde pra isso e o mercado não 
absorve essa mão de obra sem 
saúde. E ele fica desampara-
do. Por isso que sugerimos que 
procurem orientação jurídica e 
ingressem com as ações para 
reestabelecer esses benefícios.

(Fonte: Contraf-CUT)
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Império vence campeonato do 
Grêmio após decisão nos pênaltis
A grande final do da 6ª Copa de 

Futebol Society do Grêmio Lite-
rário e Recreativo de Barretos ter
minou com a equipe Império como 
campeã do torneio. A decisão foi 
definida nos pênaltis, com a equi-
pe MP Sports ficando com o vice-
campeonato. A decisão aconteceu 
na praça de esportes do clube.

No tempo normal, as duas 
equipes em pataram em 3 a 3, po-
rém, na disputa das penalida des, o 
Império se destacou e levan tou a 
taça de campeão.

A 6ª Copa Grêmio de Fute-
bol Society começou com sete 
equipes: Ami gos do Oda/Ágape, 
Cia do Esporte/Peri quitos/WD 
Contabi lidade, Império, Fa zenda 
Santa Tereza, Caipirada Junina, 
MP Sports e Capadócia.

Todos os times se en frentaram 
e os qua tro melhores pontu ados 
disputaram as semifinais. Pri-
meiro e segundo coloca dos teve 
a vantagem do empate devido à 
campanha na com petição.

Os jogadores foram divididos 
en tre as equipes devido ao cri-
tério técnico de cada um, com o 
obje tivo de deixar a com petição 
mais equili brada.

Após derrota, BEC fica fora do G8 e técnico é demitido
O Barretos EC passou a ocu-

par a 9ª colocação da classifica-
ção, após a derrota por 3 a 0 sofri-
da em casa na última quartafeira 
(13), em pleno Estádio Fortaleza, 
para o Desportivo Brasil. Na ma-
nhã desta quintafeira (14), a di-

retoria confirmou a demissão do 
técnico Paulinho McLaren.

A equipe permanece com os 
mesmos 8 pontos, após o encer-
ramento da 7ª rodada do cam-
peonato paulista da série A3.

O Desportivo Brasil segue 

na liderança com 17 pontos, 
mesma pontuação do Velo Clu-
be. Na terceira posição aparece 
o Comercial com 13 pontos.

O Touro volta a jogar no sá-
bado, dia 16, contra o São Car-
los, às 17 horas, fora de casa.




