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ATENÇÃO
A APCD (Associação Pau-

lista dos Cirurgiões Dentistas), 
regional de Barretos, confir-
mou que o curso básico Toxina 
Botulínica – Botox e preenchi-
mento com ácido hialurônico 
está aberto para cadastrar 
pacientes que desejam receber 
atendimento neste sábado, dia 
10, a partir de 13h30. Os aten-
dimentos serão feitos na clíni-
ca da APCD, na rua 22 entre 
avenidas 17 e 19. Mais infor-
mações podem ser obtidas pe-
los telefones (17) 3322-9955 / 
98139-0099 whatsapp.
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A pista de acrobacias do 
Barretos Motorcycles recebe-
rá, pela primeira vez, gigantes 
da acrobacia: são dois tratores 
adaptados para a realização de 
manobras radicais como zeri-
nho, estouro de pneus e cabo 
de guerra (com um veículo 
preso ao outro). As apresenta-
ções acontecerão nos dias 20, 
21 e 22 de abril durante a 16ª 
edição do encontro de motoci-
clistas no Parque do Peão.

O presidente da Associação 
Os Independentes, Ricardo Ro-
cha, afirmou que esta é mais uma 
novidade para o público que 
gosta de adrenalina. “O show 
deles é incrível e tem tudo a ver 
com o evento”, disse. Além dos 
tratores a Pista de Acrobacias 
receberá também outras equipes 
de manobras radicais durante os 
três dias de evento.

Grandes representantes 
do rock estão confirmados na 

Um evento especial, orga-
nizado pela secretaria munici-
pal de Assistência Social e De-
senvolvimento Humano, em 
parceria com diversos órgãos 
e entidades, está marcado para 
acontecer neste sábado, dia 10, 
em homenagem ao Dia Inter-
nacional da Mulher. O local 
escolhido é a Praça Francisco 

Barreto, com início às 9 horas.
Todas as mulheres que lá 

comparecerem, terá à sua dis-
posição prestação de serviços 
gratuitos de beleza e saúde, 
orientações jurídicas, atrações 
artísticas, confecção de brin-
des no local, espaço infantil, 
música e muito mais.

O Programa Unifeb Aberto 
à Melhor Idade do Centro Uni-
versitário da Fundação Edu-
cacional de Barretos iniciou, 
nesta semana, as atividades de 
2018. No calendário anual es-
tão aulas, oficinas de artes, ati-
vidades físicas, visitas técnicas 
e confraternizações, tudo com 
o intuito de integrar, informar 
e socializar pessoas com mais 
de 60 anos da sociedade.

Oferecido através da pró-
-reitoria de Extensão e Cultu-
ra da instituição, neste ano, o 
corpo docente permanente do 
curso conta com seis integran-
tes, que ministrarão aulas de 
história, química, atividades fí-
sicas, teatro, aulas sobre aspec-
tos sociais do envelhecimento 

e língua e cultura italiana. As 
aulas acontecem três vezes por 
semana, sempre no período da 
tarde, no campus da instituição, 
e são abertas à comunidade.

As coordenadoras do pro-
jeto, professoras Juliana Ce-
sana e Joice Sousa Costa, in-
formam que ainda há vagas 
para quem deseja participar e 
que a taxa é de R$ 40 por mês. 
“O UAMI é muito importan-
te por ser um dos projetos do 
UNIFEB que envolve tanto a 
comunidade acadêmica quan-
to a sociedade. É nossa retri-
buição à Barretos”, disseram.

Interessados devem se ins-
crever na pró-reitoria da ins-
tituição. Informações no 3321 
6331. (Foto: Nivaldo Júnior).

Evento comemora o Dia da Mulher 
na praça Francisco Barreto

Barretos Motorcycles terá manobras radicais com tratores

programação musical. Sepul-
tura, Raimundos e Detonau-
tas serão os protagonistas do 
palco principal, enquanto que 
a música eletrônica invade o 

evento com a 5ª Amazing Ni-
ght, além do Palco Motobar, 
com programação diária com 
bandas de pop e rock. (Foto: 
Divulgação)

Esta semana do Dia Inter-
nacional da Mulher foi escolhi-
da para o início do programa 
“CRAM Itinerante”, que tem 
como objetivo realizar a cons-
cientização em relação a mu-
lher em situação de violência de 
gênero e o atendimento àquelas 
que desejarem expor seus casos. 

O lançamento do progra-
ma, e primeiros atendimentos, 
acontece nesta sexta-feira, 9 
de março, às 9 horas, na Uni-
dade de Saúde do bairro Luís 
Spina, localizada na Rua João 
Jacinto da Silva, n.1150. 

A ação é desenvolvida em 
uma parceria entre a secretaria 
municipal de Saúde e o CRAM 
(Centro de Referência de Aten-
dimento a Mulher). A cada se-
mana o “CRAM Itinerante” vai 
visitar uma Unidade Básica de 
Saúde, sempre às sextas-feiras. 

De acordo com a coorde-
nadora do CRAM, a delegada 
Gláucia Molaz Martins Simões, 
“em casos onde houver constata-
ção de qualquer tipo de violência 

CRAM Itinerante começa a 
funcionar nesta sexta-feira

O alistamento militar obri-
gatório está em andamento 
nas Juntas de Serviço Militar 
(JSM). O prazo termina em 30 
de junho e, neste ano, devem se 
apresentar os jovens nascidos 
no ano de 2000, ou seja, que 
completarão 18 anos neste ano.

Segundo o delegado militar 
de Barretos e região, tenente do 
Exército, Edson Lelis, o alista-
mento também poderá ser feito 
pela internet. Para isso, o jovem 
deverá acessar a página www.

Nascidos em 2000 são convocados 
pela Delegacia do Serviço Militar

alistamento.eb.mil.br e pre-
encher um cadastro com seus 
dados pessoais. O sistema vai 
gerar o número do alistamento.

Com este número em 
mãos, o jovem terá 15 dias 
para comparecer a uma Junta 
do Serviço Militar munido de 
certidão de nascimento, com-
provantes de residência e esco-
laridade para retirar o documen-
to em papel. Outra diferença é 
que não será mais necessária a 
apresentação de fotos.

à mulher, elas serão encaminha-
das para os serviços e profissio-
nais parceiros, como atendimen-
to psicólogo, atendimento da 
defensoria pública,  orientação 
jurídica, entre outros”.

O secretário de saúde, Ale-
xander Stafy Franco, destacou 
a importância desta parceria, 
uma vez que “os agentes comu-
nitários e profissionais das uni-
dades de saúde mantém contato 
direto com as famílias, poden-
do informá-las e orientá-las 
quanto aos serviços oferecidos 
pelo CRAM, além de incenti-

var as mulheres que vivem em 
situação de violência a buscar 
os serviços oferecidos”, expli-
cou o secretário.

O CRAM é vinculado à se-
cretaria municipal de Assistên-
cia Social e Desenvolvimento 
Humano, e funciona de segun-
da à sexta, das 8 às 17 horas, 
na antiga sede da prefeitura, 
na rua 30, 564, sala 40. Não 
é preciso realizar agendamen-
to para o atendimento. Outras 
informações podem ser con-
seguidas pelos telefones: (17) 
33236550 e 991736728.

Programa Unifeb Aberto à Melhor 
Idade inicia atividades de 2018



BARRETOS, 09 de março de 2018 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

2

Editorial

Quality
in Copy

(17) 3324-4846

Xerox A3 e A4, 
Plastificação, 

Encadernação, 
Impressão colorida 

e preto e branco

LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br

Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves

Circulação
Barretos, Colina e ColômbiaEX

PE
DI

EN
TE

Jornal A Cidade - Barretos e Região

REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118, 
Centro, Barretos-SP
Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é 
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas, 
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, pada-
rias, academias, salões de beleza, prédios públicos, 
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

PITA FOGO

Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

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

Opinião

» PASTOR PEDE REVITALIZAÇÃO DA CIDADE
Embora tenha o selo de município de interesse turístico, 

do jeito que está, Barretos não tem condição de atrair tu-
ristas, de acordo com a opinião do vereador Elson Santos 
(PRB). Ele entende que é preciso revitalizar a cidade.

» COMO DIZ A MÚSICA DE ROBERTO CARLOS
O vereador João Mulata (PSDB) disse que vai se empe-

nhar “custe o que custar” para que se cumpra a lei que ele 
propôs e que a Secretaria de Turismo promova melhoramen-
tos na Região dos Lagos.

» O LUGAR TÁ FEIO, AVALIA LUPA
Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, o ve-

reador Lupa (DEM) comentou o descaso com a Rodoviária 
de Barretos.

» DIZ, MAS NÃO COMPARECE
O empresário Sérgio Rondini, escreveu em rede social, 

que tem vereador que quer ser secretário de turismo, mas 
nunca foi a uma reunião do COMTUR (Conselho Municipal 
do Turismo).

» O DINHEIRO FALA MAIS ALTO
Infelizmente, na vida da gente, o tal do dinheiro fala mais 

alto, afirmou o vereador Wilson Aparecido (PSDB) na tribu-
na da Câmara.

» PAULA COBRA PROVIDÊNCIAS
A vereadora Paula Lemos (PSB) está preocupada com a 

estrutura física da CEMEI do bairro Luís Spina, destacando 
os riscos das rachaduras nas paredes e afundamento do piso. 
Ela cobrou providências.

» CARA A CARA! FUÇA A FUÇA!
O vereador Carlão do Basquete, pretenso candidato a de-

putado, quer que o prefeito Guilherme Ávila (PSDB) promo-
va uma reunião entre os seus secretários e os edis da cidade. 
A intenção é cobrar informações e esclarecer dúvidas.

» TIROU O PRATO COM UM TIRO NO PÉ
Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), deram um tiro 

no pé ao fechar o Restaurante Popular no Mercadão.

»  TEM MARACUTAIA NOS CORREDORES DA PREFEITURA
Ao comentar projeto que propõe a filmagem de licitações, 

o vereador Dutra (PSDB) acrescentou que se deve colocar 
câmeras nas salas e nos corredores da Prefeitura. “Porque 
nos corredores tem muita maracutaia”, disse.

» CHUPINS DO PODER PÚBLICO
Segundo o vereador Aparecido Cipriano (PP) está 

cheio de homens e empresas que querem ser chupins do 
poder público.

» A CIDADE PEDE E CHORA
Para o vereador Euripinho (PDT) a cidade pede e chora 

por um representante na Assembleia Legislativa e na Câmara 
Federal.

» DE OLHO NO PRÓXIMO CARNAVAL
O vereador Raphael Oliveira (PRP) sonda a prefeitura 

sobre a possibilidade de se firmar parceria do setor privado 
com as escolas de samba para a realização de carnaval no 
próximo ano.

» PEDALADA NO MUNICÍPIO
Informações sobre investimentos em ciclismo no mu-

nicípio foram solicitadas à Prefeitura pelo vereador Paulo 
Correa (PR)

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Pagu: a luta de cada 

um”, de Lia Zatz, publicado pela editora Callis.
Dr. Roberto Gallo

Atua desde 1999 na área de 
segurança cibernética

A vitimização de Lula
Vale a pena compartilhar como nossos leitores, este artigo de Gaudêncio Torquato, 

jornalista, professor titular da USP, além de renomado consultor político e de comunicação
A taxa de racionalidade no 

processo decisório da socieda-
de tem se expandido na esteira 
da contrariedade contra os po-
líticos. Pesquisas qualitativas 
mostram uma expressão dura 
– chegando ao baixo calão 
– quando grupos de todas as 
idades e classes se referem aos 
nossos representantes.

Impressiona o alto índice de 
votos em “nenhum” candidato, 
em se tratando dos pleitos esta-
duais. A indignação até pode in-
dicar “emoção” nas respostas, 
mas o fato é que o voto sai cada 
vez mais do coração para subir 
à cabeça, a denotar a vontade 
do eleitor de decidir de maneira 
autônoma, livre, não se deixan-
do levar por ondas emotivas, 
essas que partidos teimam em 
querer produzir.

Vejamos o caso de Lula. 
Que deu ampla entrevista ao 
jornal Folha de SP(1/03/2017), 
onde diz com todas as letras 
que sua condenação pelo juiz 
Sérgio Moro e pela 2ª Instân-
cia produzirá uma vítima “des-
necessária”.  Lula vai vestir 
por inteiro a fantasia de vítima 
perseguida por um juiz, que, 
para ele, deveria “ser exonera-
do a bem do serviço público”.

Portanto, o cenário com o 
comandante petista condenado 

já está devidamente desenha-
do. O povo não foi chamado a 
ir às ruas, disse, mas ele pode-
rá fazê-lo, o que criaria imensa 
balbúrdia, ainda mais pelo fato 
de que pode vir a “ganhar até 
no primeiro turno”. 

Luiz Inácio é, sem dúvida, 
um líder carismático. Exerce 
grande atração para as massas. 
É intuitivo, escolhe o discur-
so adequado aos momentos, 
usando o timbre rouco de voz, 
movimentando-se no palanque 
como nenhum outro político 
saberia fazê-lo e, para assim 
gerar empatia com plateias.

Essa é a síntese do que se 
tem dito sobre as qualidades 
de Lula, ainda conhecido pela 
capacidade de ser “esponja” e 
“teflon”, ou seja, absorve tudo 
que ouve (números, informa-
ções, contexto) sem deixar 
que nada negativo cole nele. 
Há, porém, uma dúvida que 
será respondida ao longo do 
ano: essa é a moldura atual ou 
uma fotografia antiga?

A verdade é que o PT e 
seus líderes não são mais os 
pregoeiros da verdade. Do 
mensalão para cá, descem a 
ladeira do precipício. José 
Dirceu, preso, vê seus bens 
indo a leilão; João Vaccari, 
ex-tesoureiro, continua preso; 

o ex-poderoso ministro Paloc-
ci está preso e, segundo Lula, 
“quem faz delação quer ficar 
com uma parte daquilo que se 
apoderou” (referindo-se a seu 
ex-braço direito).

O próprio ex-presidente, 
condenado, tem seu nome, pra-
ticamente todos os dias, envol-
vido na fogueira da Lava Jato. 
Será que nada cola nele? Ou 
será que o petismo ainda acre-
dita ser o partido ético, revolu-
cionário, não tendo a ver com a 
roubalheira na Petrobrás? Seria 
uma conspiração norte-ameri-
cana para se apropriar do nos-
so petróleo? É o que diz Lula, 
quando garante que interessa 
a eles “o fim da lei que regula 
o petróleo”. Ou seja, há uma 
conspiração contra o Brasil.

É fato que o nosso ex-me-

talúrgico é líder nas pesquisas. 
Ocorre que a campanha mas-
siva não começou. Ele e Bol-
sonaro, porém, já iniciaram 
sua perambulação eleitoral. 
Garantirão os bons índices que 
exibem ante o bombardeio que 
se travará ao correr da campa-
nha? Pouco provável.

Militantes do PT e de mo-
vimentos certamente inunda-
rão as ruas com bandeiras ver-
melhas para protestar contra 
eventual barreira à candidatura 
de seu ícone. Que poderá ten-
tar acender o pavio de foguei-
ras em Estados da federação. O 
carisma não é uma fonte ines-
gotável. Pode ser corroído pela 
sujeira rotineira de escândalos 
envolvendo os protagonistas, 
inclusive os carismáticos.

O Brasil está mudando.

Bom demais para ser verdade? É Golpe
Conheça os 4 indícios de que aquela grande oportunidade na internet é um golpe
A internet é ótima e traz con-

sigo muitas facilidades para o dia-
-a-dia das pessoas. Compras, ser-
viços bancários, relacionamento 
com amigos e familiares. Tudo 
isso faz ela quase irresistível.

Mas também existem 
aquelas pessoas que abusam 
deste meio para fins escusos, 
seja para praticar pequenos 
ilícitos, seja para cometer 
crimes de maior calibre. Por 
isso, é importante que você se 
proteja prestando atenção em 
alguns sinais que podem indi-
car que há algo errado.

Independente de por onde 
uma tentativa de fraude comece 
(e-mail, mensagem no What-
sApp, link no Facebook, etc.), 
normalmente elas compartilham 
algumas coisas em comum:

Sentimento de urgência, 
como por exemplo, uma pro-
moção com tempo ou número 
limitado de itens disponíveis. 

Os atacantes usam a urgência 
para que você não tenha tem-
po de verificar a veracidade 
da “oportunidade” apresenta-
da, fazendo a vítima agir de 
forma impulsiva;

Pedidos de informações 
pessoais, como por exemplo, 
endereço, números de docu-
mentos, telefones, correio ele-
trônico. É importante enten-
der que mesmo dados simples 
como o seu e-mail possuem 
valor para os criminosos. Os 
dados fornecidos podem ser 
usados em crimes como aber-
tura de crédito com terceiros;

Anexos suspeitos, ou seja, 
que não são imediatamente exi-
bidos pela sua aplicação de e-
-mails ou pelo webmail. Muitas 
vezes, anexos são usados para in-
fectar o microcomputador da ví-
tima. Geralmente tem a extensão 
RAR, EXE ou mesmo DOCX;

Bom demais para ser ver-

dade, ou seja, oportunidades 
que parecem ótimas com pou-
co ou nenhuma contrapartida. 
Um exemplo recente que se 
espalhou pelo WhatsApp foi de 
uma página falsa da companhia 
AirFrance, que estaria doando 
algumas centenas de bilhetes 
aéreos pelo seu aniversário de 
85 anos. Ela só requeria duas 
coisas: que compartilhasse a 
oportunidade com alguns ami-
gos e alguns dados pessoais.

Como regra de ouro, se pe-
diram seus dados pessoais, li-
gue o alerta vermelho e procure 

na internet sobre “a oferta, a 
oportunidade” oferecida. Se for 
uma tentativa de fraude, muitas 
vezes encontrará referências.
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A empresária Elaine Mussa, que tem esse sorriso 
radiante como característica marcante, brindou mais um 

ano de vida segunda-feira (5), e passou o dia recebendo o 
carinho dos filhos Gontran e Gustavo. Tudo de bom!!! 

Comemoração em torno das gêmeas Dalva e Dinalva que 
comemoram seus aniversários segunda-feira (5), e passaram 
a data recebendo o carinho de seus maridos, filhos, genros, 

noras, netas e familiares. Parabéns!!!

O funcionário público e crossfiteiro, Lucas Botacini, completou idade 
nova quinta-feira (8), onde as felicitações ficaram por conta de sua famí-
lia e amigos, e o carinho da namorada Isabela Leite (foto). Felicidades!!!

Celebração e despedida entre os amigos, Bruno Tozzi que partiu para 
Cuiabá / MT quinta-feira (8) para trilhar seu crescimento profissional, 

e Tatiana Gomes que marcou aniversário sábado (3). Sucesso!!!

Flash em Patrício Augusto que 
foi passar uma mini tempo-
rada em Campinas, com os fi-
lhos, e a recepção não poderia 
ser diferente, regada a muita 
Baden Baden. Muito bom!!!

Angela Peixoto, uma pessoa muito querida, amiga 
e bacana, que tem como hobby viajar, celebra 

amanhã mais um ano de vida, e será que ela vai se 
presentear com mais uma viagem para a coleção 

de várias?!? Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

O estudante de Engenharia de Produção e baladeiro, Felippe Pontes, 
marcará mais um ano de vida domingo (11), mas antecipa as come-

morações para hoje (9), onde vai curtir junto de seus amigos uma 
badalada festa que vai acontecer logo mais. É isso aí!!!

Destaque para o 
momento coruja 
do tio e padrinho 
Danilo Yuzuki com 
o sobrinho Davi, 
ensinando desde 
já o pequeno as-
sistir filme. Coisa 
linda de se ver!!!

Dr. Lúcio Pereira, presidente da APCD Bar-
retos, Dr. José Umberto Bampa, dentista e 
diretor de planejamento de Os Independen-
tes, Renata Gregório, da DVI Radiologia, Ana 
Paula Gonçalves e Renata Monsef estão na 
equipe responsável pelos atendimentos do 
Centro Odontológico “Dr. Luiz Agostinho da 
Silva Brandão”, localizado no Parque do Peão. 
São quatro consultórios com infraestrutura 
completa que começaram a receber os colabo-
radores do Parque do Peão para atendimento 
odontológico. As consultas e os procedimen-
tos serão gratuitos para os quase 100 traba-
lhadores do Parque! (foto: Diego Rodrigues)
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O vereador Raphael Du-
tra (PSDB) esteve na última 
terça-feira (6) em São Paulo, 
reunido com o secretário de 
estado da Cultura, José Luiz 
de França Penna, para tratar de 
investimentos no município. 
Na oportunidade, Dutra soli-

citou livros para bibliotecas, 
kit filmes e oficinas culturais. 
“Falamos sobre a importância 
da cultura na vida do cidadão”, 
destacou o vereador.

Dutra quer proporcionar 
que crianças e jovens tenham 
acesso a mais livros em bi-

bliotecas públicas e escolas. 
“Desejo também levar cultura 
aos bairros carentes, através 
do kit filme, composto por 
equipamentos de projeção e 
sonorização”, ressaltou.

O vereador pediu ainda a 
implantação de oficinas cul-

turais gratuitas no município, 
que ofereçam atividades de 
formação e difusão cultural 
nas mais variadas linguagens 
artísticas. “Quero também 
ampliação das atividades do 
Projeto Guri na formação mu-
sical de jovens”, finalizou.

Dutra se reúne com secretário estadual de cultura

O vereador João Rober-
to dos Santos, João Mulata, 
é o autor da Lei Municipal 
5.450/2017, que assegura ao 
servidor público municipal de 
Barretos, o direito a meia-en-
trada em estabelecimentos e 
casas de diversão, que promo-
va o lazer e entretenimento, 
eventos culturais e similares.

O projeto de lei foi baseado 
em projetos idênticos de várias 
cidades do país. Segundo João 
Mulata, a legalidade da lei e do 
benefício está baseada no Artigo 
30 da Constituição Federal e da 
Lei Orgânica de Barretos, “com 
o objetivo de estabelecer condi-
ções que favoreçam o enrique-
cimento cultural e humanístico 
dos servidores públicos muni-
cipais”. “Numa forma de justiça 
e isonomia, haja vista que há 
leis correlatas que prestigiaram 
no mesmo sentido, servidores 
estaduais”, aponta o vereador. 
Segundo ele, o clube Os Inde-
pendentes alega que a lei é in-

constitucional, devido ao artigo 
24 da Constituição Federal.

“O que ocorre é que não 
podemos concordar com tal 
postura de Os Independentes. 
O artigo 30 da Constituição 
Federal permite que o muni-
cípio legisle sobre assuntos de 
interesse local, podendo su-
plementar a legislação federal 
e a estadual no que couber”, 
argumentou João Mulata.

Com o objetivo de refor-
çar seus argumentos, o vere-
ador aponta que a “lei muni-
cipal é uma lei suplementar 
da lei federal 12.933/2013 e 
da lei estadual 15.298/2014 
do estado de São Paulo, que 
assegura o pagamento de 
meia-entrada para diretores, 
coordenadores pedagógicos, 
supervisores e titulares de 
cargos do quadro de apoio 
das escolas das redes estadu-
al e municipais”.

Para explicar sua posição na 
defesa da lei de sua autoria, o 

vereador João Mulata divulgou 
a seguinte nota nesta semana.

“Em analise ao artigo 30 
da Constituição, comparado 
com a realidade de Barretos, 
há o interesse predominan-
te local na edição de norma 
quando aplicada para o des-
conto no ingresso em espetá-
culos culturais, visto que a ci-
dade de Barretos sedia a maior 
Festa do Peão de Boiadeiro do 
Brasil, que traz em seu cerne 
a cultura caipira e do peão de 
boiadeiro, que pertence a toda 
população barretense.

Nessa linha temos que 
Barretos conta hoje com 4.056 
servidores municipais que, em 
sua maioria, possuem pouca 
renda e que a maioria nun-
ca pisou no Parque do Peão. 
A maioria nunca conheceu a 
Festa do Peão de Boiadeiro de 
Barretos, visto os altos preços 
praticados pelo clube. Embo-
ra haja 3 dias grátis (segunda, 
terça e quarta), convenhamos 

não há atrativos da festa nes-
ses dias, apenas montarias 
classificatórias. Os maiores 
eventos culturais ocorrem nos 
finais de semana.

Assim, a lei municipal 
busca a finalidade de acesso 
do maior número de barre-
tenses na maior Festa do Peão 
de Boiadeiro do Brasil, cuja 
cultura ali comercializada 
pertence a Barretos, havendo 
de ser preservado o interesse 
da coletividade e o interesse 
público na preservação e fo-
mento da cultura local entre 
seus munícipes.

A ADIN proposta por 
Os Independentes está em 
fase de informações, que se-
rão prestadas pela Câmara 
Municipal e pela prefeitura. 
Havendo o andamento pro-
cessual, iremos atuar no pro-
cesso no que couber, buscan-
do impedir sua declaração de 
inconstitucionalidade”, fina-
lizou o vereador João Mulata.

O vereador OlÍmpio Jorge 
Naben (Euripinho) protocolou 
solicitação junto à prefeitura, 
para a execução de reforma nas 
dependências do Ginásio Mu-
nicipal de Esporte - Rochão, 
em especial no campo de Bo-
cha e nos banheiros públicos 
existentes no ginásio, visando 
dar maior segurança e conforto 
aos que frequentam o local.

Euripinho justifica que 
o Rochão, com suas amplas 
instalações, atende a maio-
ria dos esportistas amadores 
de Barretos, em diferentes 

modalidades e, desta forma, 
a juventude barretense tem 
amplas condições para as prá-
ticas esportivas, tanto a título 
de recreação, como de aper-
feiçoamento técnico.

“Por isso, o local necessi-
ta de reparos para dar maior 
conforto e segurança aos seus 
frequentadores, tendo em vis-
ta o bem-estar dos atletas que 
lá praticam as suas modalida-
des, bem como da população 
que ali vai para lazer e entre-
tenimento saudável”, apontou 
Euripinho.

Vereador Euripinho solicita 
reforma nas dependências Rochão

João Mulata trabalha em favor dos servidores para 
garantir direito a meia entrada no Parque do Peão
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A iniciativa é da prefeitura 
de Barretos, por meio da Secre-
taria de Assistência Social e De-
senvolvimento Humano, e será 
iniciado a partir das 9 horas.

O evento contará com uma 
programação toda preparada 
para a mulher barretense, que 
terá à disposição prestação de 
serviços gratuitos de beleza e 
saúde, orientações jurídicas, 
atrações artísticas, confecção 

de brindes no local, espaço 
infantil, apresentação da Or-
questra Sinfônica Municipal 
de Barretos, homenagem às 
mulheres que se destacaram no 
ano de 2017 e, ainda, distribui-
ção de lanches e refrigerante.

Para este evento, a secretaria 
municipal firmou parceria com 
diversas instituições, como SE-
NAC, Instituto Federal, Facul-
dade de Ciências da Saúde de 

Barretos “Dr. Paulo Prata”, Pas-
toral da Mulher Marginalizada, 
Cavalgando Para o Futuro, 
CEMUP, Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher “Ad-
vogada Nilza Maria Vicente” 
(CRAM), Secretaria Municipal 
de Saúde, Grupo Mulheres em 
Ação, Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, Secretaria 
Municipal de Cultura, OAB – 
Mulher e Pastoral da Criança.

Dia Internacional da Mulher será comemorado 
em evento na Praça Francisco Barreto

Com o tema “Um coração com lugar para todos os sonhos do 
mundo”, acontece neste sábado, 10 de março, na Praça Francisco 

Barreto, evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher.

Cartas que pedem atualização de dados bancários junto à Receita Federal são falsas. A informação partiu do 
próprio órgão, após receber denúncias de possíveis golpes. Em nota, a Receita Federal diz que contribuintes têm 
recebido cartas por via postal, na própria residência, intimando-os a regularizar os dados cadastrais. Na correspon-
dência, há um endereço eletrônico para acesso e atualização dos dados. “Apesar de conter a marca da Receita 
Federal, a carta é uma tentativa de golpe e não é enviada pelo órgão nem tem sua aprovação. A orientação 
ao contribuinte é que, caso receba esse tipo de correspondência, destrua e jamais acesse o endereço eletrô-
nico indicado”, diz a nota. A carta diz que foram detectadas inconsistências no cadastro referentes aos dados 
bancários declarados e que isso levou o contribuinte a constar “na lista da malha fina da Receita Federal”. A 
correspondência indica um endereço falso para que a correção seja feita. A Receita Federal orienta que con-
sultas, alterações de informações ou download de programas sejam feitos apenas pelo endereço oficial do 
órgão: idg.receita.fazenda.gov.br. Caso entre em outro endereço eletrônico, o contribuinte estará sujeito a 
vírus e malwares, que podem roubar seus dados pessoais, bancários e fiscais.

Cartas que pedem atualização de dados 
bancários na Receita Federal são falsas

ALERTA
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522
Seguros | Certificação Digital | Sistemas Fiscais

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza

Barretos-SP

3324-2724
vendseg@vendseg.com.br

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

Rua 22, Nº 1479 
(esq. avenida 5) - Barretos

3322-8785 / 3324-1199
PEÇAS - SERVIÇOS 

MASSA MOTOS

Zezito

Artistas de todo país já po-
dem fazer sua inscrição para 
participar da programação do 
Palco Culturando da AGCIP 
(Associação de Gestão Cultu-
ral no Interior Paulista “Prof. 
Gilberto Morgado”), na 63ª 
Festa do Peão de Barretos. Os 
interessados devem acessar o 
site www.agcip.org.br consul-
tar o regulamento e preencher 
a ficha com os dados necessá-

Diferentes manifestações da cultura brasileira alegram a programação do palco que 
tem programação diária durante a Festa do Peão de Barretos (Foto: AGCIP)

Abertas as inscrições para o Palco 
Culturando da 63ª Festa do Peão de Barretos

Coordenado pela AGCIP, o espaço completa 11 anos de diversidade cultural no evento

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP), divulgou orientação os 
empresários do varejo, para 
terem cuidado ao expor preços 
diferenciados em função do 
prazo ou meio de pagamento 
oferecidos. A entidade reforça 
que eventuais descontos exibi-
dos devem ser informados de 
maneira clara, legível e precisa 
ao consumidor.

Segundo a entidade, a Lei 
13.455/2017 autorizou a dife-
renciação de preços de bens e 
serviços ofertados ao público 
em função do instrumento de 
pagamento utilizado e, por 
esse motivo, o comerciante 
deve estar atento ao expor os 
preços em seu estabelecimen-
to, respeitando as normas ins-
tituídas pelo Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC).

Segundo a FecomercioSP, 
os erros mais comuns cometi-
dos pelos lojistas e comercian-
tes são: deixar de informar, em 
local e formato visíveis, even-
tuais descontos oferecidos em 
função do prazo ou meio de 

pagamento; expor informação 
escrita na vertical ou em outro 
ângulo que dificulte a leitura; e 
atribuir preços diferentes para 
o mesmo item.

A entidade reforça que a 
afixação de preços com des-
contos diferenciados deve ser 
objetiva e com informações 
verdadeiras que não enganem 
o consumidor e que ele entenda 
imediatamente e com facilida-
de, sem nenhuma abreviatura 
que dificulte sua compreensão, 
tampouco necessite de qual-
quer interpretação. Além disso, 
é preciso que caracteres, letras 
e números estejam visíveis e 
que não possam ser apagados.

A maneira de afixar os 
preços diferenciados é um 
dos assuntos abordados na 
nova versão da Cartilha de 
Afixação de Preços e Fisca-
lização, elaborada pela Feco-
mercioSP, em parceria com a 
Fundação de Proteção e De-
fesa do Consumidor do Esta-
do de São Paulo (Procon-SP). 
O conteúdo está disponível 
no link: http://afixacaodepre-
cos.fecomercio.com.br/.

rios. As inscrições podem ser 
feitas até o dia 13 de abril.

Em 2018, o espaço que co-
memora 11 anos no maior rodeio 
da América Latina, já recebeu 
mais de 600 apresentações e cer-
ca de 10 mil artistas. Em 2018, a 
expectativa é ultrapassar a marca 
de 15 mil artistas, tornando-o o 
maior espaço da diversidade cul-
tural brasileira na atualidade.

“Esperamos receber artistas 

de mais de 60 municípios e 6 
estados do país. O palco ainda 
receberá a 2ª edição do Festival 
Nacional de Dança e Encontros 
de Fanfarras e Bandas Mar-
ciais”, antecipou Edemilson 
José do Vale, secretário execu-
tivo do Consórcio Culturando.

Podem participar grupos 
musicais, de dança, teatro, en-
tre outras manifestações cul-
turais, em especial com foco 

na cultura popular brasileira. 
Outras informações podem 
ser obtidas através do e-mail 
contato@agcip.org.br .

O Palco Culturando conta 
com a parceria da Associa-
ção Os Independentes, Grupo 
Colombo/Açúcar Caravelas, 
Consórcio Intermunicipal 
Culturando, Fusão Cultural, 
Seth Assessoria e Consultoria, 
cidades e artistas associados.

Comerciante deve 
estar atento ao afixar 
preços com descontos 

diferenciados em função 
dos meios de pagamento
Segundo a FecomercioSP, a diferenciação de pre-
ços conforme a quitação via cartão de débito ou 
crédito, dinheiro ou cheque deve ser informada 

em local e formato visíveis ao consumidor

Cetec oferece especialização exigida 
para garantir atuação de profissionais 
que trabalham na área de radioterapia

De acordo com a resolução 
número 13 de 22 de outubro 
de 2009, do Conselho Nacio-
nal de Radiologia (Conter), 
os profissionais que atuam na 
área de radioterapia deverão 
cursar especialização técni-
ca até 2019 para continuar 
trabalhando na área. Visan-
do atender a esta exigência, 
o Colégio e Escola Técnica 
da Fundação Educacional de 
Barretos (Cetec) está com ins-
crições abertas para curso de 
especialização na área.

Patologia aplicada em ra-
dioterapia, física aplicada a ra-
dioterapia e proteção e higiene 
das radiações, são algumas das 
disciplinas do curso de especia-
lização oferecido pelo Colégio 
e que terá carga horária de 300 
horas, mais 72 de estágio super-
visionado na Fundação Pio XII. 
De acordo com a diretora do 
Colégio – Maria Marta Nunes 
de Souza Cunha, o curso é vol-
tado para o profissional que já 
tem curso técnico em radiologia 
e deseja se manter no mercado 

de trabalho, “Criamos o curso 
pensando exclusivamente em 
atender a alta demanda de pro-
fissionais que atuam nesta área, 
pois é importante que eles ga-
rantam a permanência em seus 
postos de trabalho e não sejam 
remanejados repentina men-
te para outros setores por não 
cumprirem a resolução”, disse.

O curso iniciará ainda nes-
te mês. Interessados devem se 
inscrever pelo portal www.uni-
feb.edu.br/cetec ou diretamente 
na secretaria do Colégio.
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Atual secretário de estado 
do Desenvolvimento Social, 
Floriano Pesaro é também de-
putado federal. Com proximida-
de com a cidade de Barretos, o 
deputado/secretário vem conse-
guindo várias conquistas para o 
município. A mais recente delas, 
anunciada oficialmente nesta se-
mana, é a de uma emenda par-
lamentar ao Orçamento Geral 
da União em favor do municí-
pio de Barretos, no valor de R$ 
250.000,00 para fomentar o cus-
teio da rede de atenção básica, 
vinda do Ministério da Saúde.

Segundo o prefeito Gui-
lherme Ávila, esse valor será 
investido na melhoria dos 
prédios das Unidades Básicas 
já existentes e na compra de 
novos equipamentos.

Floriano Pesaro que, re-

Após o processo de am-
pla participação popular para 
construção da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
é o momento de repensar 
os currículos estaduais. Por 
isso, a secretaria de Educa-
ção do Estado de SP, em par-
ceria com a Undime (União 
Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação), pro-
moveu na última terça-feira 
(6), transmissão online, vi-
sando explicar a todo o qua-
dro de magistério estadual e 
municipal da região de Bar-
retos, como será o processo 
colaborativo para reelabora-
ção do currículo paulista.

A data foi escolhida pelo 
Ministério da Educação como 
o Dia Nacional de Discussão 

da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) e a vide-
oconferência, no site da Rede 
do Saber, contou com a pre-
sença do secretário estadual de 
Educação, José Renato Nalini.

Durante os meses de mar-
ço a novembro, os professo-
res, gestores e técnicos vin-
culados às escolas públicas 
em todo o Estado poderão 
participar de várias maneiras.

A primeira delas é enga-
jando sua escola a estudar o 
material de referência dis-
ponibilizado pelo MEC no 
site da BNCC (http://base-
nacionalcomum.mec.gov.
br/materiais-de-apoio/ ). A 
segunda é a participação dos 
municípios em pesquisa que 
objetiva levantar os currícu-

los já utilizados e o interes-
se de adesão ao processo de 
reelaboração curricular. Os 
municípios que aderirem, 
enviarão seus currículos para 
estudo da equipe de constru-
ção do currículo paulista.

Nas próximas etapas, se-
rão realizados seminários 
em todas as regiões do esta-
do para a criação de grupos 
de trabalho que aprimora-
rão o texto inicial do novo 
currículo paulista escrito, 
com base em todos os docu-
mentos enviados e a BNCC. 
Também será possível fazer 
considerações em uma pla-
taforma digital, desenvolvida 
pela MEC, em que a versão 
inicial estará disponibilizada 
para consulta.

Floriano Pesaro consegue emenda parlamentar 
de R$ 250 mil para rede de saúde de Barretos

Educadores de Barretos 
podem colaborar na construção 

do currículo paulista

centemente, acompanhou a 
inauguração do Restaurante 
Bom Prato Barretos e do novo 
CCI (Centro de Convivência 
do Idoso), como secretário es-
tadual, como deputado já con-
seguiu para a cidade cerca de 

R$ 1 milhão, entre emendas 
para recape de ruas, que ain-
da serão feitos, e para investi-
mentos na saúde.

“Floriano é desses polí-
ticos que dão orgulho a toda 
classe. Um homem íntegro, 

sério, que trabalha muito e 
está sempre a disposição de 
ajudar, a qualquer hora do dia, 
todos os dias. Um amigo que 
a cidade de Barretos conquis-
tou e deve manter”, disse o 
prefeito Guilherme Ávila.
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O coordenador do SESC São Paulo, 
Marcelo Hirono, entregou o certificado 
do Dia do Desafio ao secretário munici-
pal de Esportes de Barretos, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, o Lilico. A cidade de 
Barretos foi à vencedora em 2017, com 
uma mobilização de 60,99% da popula-
ção - cerca de 70 mil pessoas, vencendo 
Momostenango, cidade do Departamen-
to de Totonicapán, na Guatemala, que 
mobilizou 10,87% dos seus cidadãos. O 
município participa novamente neste ano 
de 2018 so Dia do Desafio, marcado para 
o mês de maio. “É uma grande satisfação 
receber o certificado que é de todos os 
barretenses. Todos aqueles que se mobi-
lizaram e garantiram a vitória de nossa 
cidade, participando de uma atividade fí-
sica, interagindo dentro da empresa que 
trabalha ou em casa. É uma alegria para 
todos nós”, afirmou o secretário Lilico.

Com o apoio da secretaria 
municipal de Esportes e rea-
lização da Federação Paulis-
ta de Karatê, foi realizado na 
cidade de Ibaté (SP), o curso 
de Arbitragem Olímpica e 
Credenciamento para técnicos 
de Karatê, ministrado pelo 
Sensei Ailton Grilo, que é 
responsável pela disciplina de 
arbitragem na federação.

Estão sendo convidados a 
participarem do curso todos 
os professores e mestres de 
Karatê das 17 Delegacias Es-
portivas de Karatê do Estado 
de São Paulo. O curso tem por 
objetivo atualizar os profis-
sionais das novas regras de ar-
bitragem, que será usada nas 

Certificado do Dia do Desafio é entregue a Barretos

Barretenses participam de curso sobre arbitragem 
olímpica e credenciamento para técnicos de Karatê

Olímpiadas de 2020 no Japão.
Participaram do curso 

os professores da secretaria 
municipal de Esportes e La-
zer, Mestre (Shihan) Sílvio 
Ricardo Rodrigues - Faixa 
Preta 4º DAN, e o Sensei 
Fábio Beirigo Castro - Faixa 
Preta 1 DAN.

As aulas de Karatê estão 
sendo realizadas no Centro de 
Artes e Esportes Unificados, 
as terças e quintas-feiras, às 
19h30, para crianças a partir 
de 5 anos. A sala que recebe 
os alunos no Rochão está em 
reforma para melhorar a es-
trutura aos alunos.




