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Michel Temer inaugura novo hospital 
da Fundação Pio XII em Barretos

Presidente da República foi recebido com aplausos de populares no aeroporto
Depois de cumprir agenda na 

Agrishow em Ribeirão Preto, o 
presidente da República, Michel 
Temer, desembarcou por volta 
do meio dia desta quinta-feira, 
3, em Barretos por volta de meio 
dia, sendo recebido por autorida-
des e lideranças municipais.

Ao mudar seu protocolo e op-
tar por passar pelo saguão do ae-
roporto municipal acompanhado 
do prefeito Guilherme Ávila, Te-
mer encontrou com o ex-prefeito 
de Barretos e ex-deputado esta-
dual pelo MDB, Uebe Rezeck, 
de quem é amigo e cumpadre. 
Também foi recepcionado pelo 
jornalista Monteiro Filho, do 
Grupo Monteiro de Barros.

Em seguida, a comitiva pre-
sidencial se dirigiu para a Santa 
Casa de Misericórdia a convite 
de diretores e do gestor Henri-
que Prata. Na sequência, o pre-
sidente também visitou o Ircad, 
junto ao Hospital de Amor, no 
bairro Paulo Prata, para depois 
se dirigir até o Hospital Notre 
Dame, na vicinal Pedro Vicen-
tini. O centro de diagnóstico 
por ima gem do hospital rece-
berá o nome de Michel Temer.

“Com a inaugu ração desta 
nova uni dade buscamos garan tir 
uma medicina de qualidade, com 
hones tidade e transparência, a 
um custo efetivo me nor em rela-
ção ao mer cado de saúde privada 
e baseada nos princí pios e valo-
res já pra ticados pela Fundação 
Pio XII há 51 anos”, afirmou 
Henrique Prata, antes da visita 
presidencial e inauguração.

“Fiz e tenho muitos amigos 
em Barretos e fiz questão de 
vir prestigiar o gestor Henrique 
Prata pelo belo trabalho que ele 
pratica na área da saúde e reen-
contrar amigos, como o ex-pre-
feito Uebe”, resumiu Michel 
Temer ao expor os motivos de 
sua visita ao município.

O presidente Michel Temer foi recebido por autoridades e lideranças políticas, mas fez questão de se dirigir à cerca 
de separação do saguão do aeroporto municipal para fazer selfies e cumprimentar populares que o aplaudiram

Rosário realiza Festa 
Italiana no fim de semana

Começa nesta sexta-feira 
(4) a 22ª Festa Italiana, numa 
iniciativa da paróquia do 
Rosário, com início da pro-
gramação logo após a missa 
das 19 horas.  As atividades 
serão realizadas na praça ao 
lado da igreja também no sá-
bado e no domingo, incluin-
do apresentações artísticas e 
culinárias típicas.

Segundo os organizadores, 

a preparação das comidas típi-
cas e as apresentações artísticas 
mobilizam dezenas de pesso-
as da comunidade do Rosário, 
inclusive crianças e jovens. 
Pratos como lasanha, nhoque, 
macarrão, polenta com frango 
e a tradicional focaccia serão 
comercializados no evento. A 
renda vai para a manutenção da 
paróquia e os trabalhos comu-
nitários da paróquia.

Tradicionalmente, o 
Sindicato dos Bancários 
de Barretos e região rea-
liza todos os anos a cam-
panha de arrecadação de 
agasalhos. A campanha de 
2018 tem início nesta sex-
ta-feira, 4 de maio, e se es-
tenderá até 4 de junho. As 
doações poderão ser feitas 
nos cestos instalados nas 
agências bancárias de Bar-
retos e na sede do sindica-
to em Barretos, na rua 18, 
nº 1010, centro, esquina da 
avenida 13 . Quem puder 
fazer sua doação, basta 
telefonar para 3322-3130 
ou 3322-3911, que os dire-
tores do sindicato buscam 
em sua residência. Toda a 
arrecadação será destina-
da às entidades assisten-
ciais cadastradas.

SINDICATO CIDADÃO

Bancários fazem 
Campanha do 
Agasalho 2018

Farmacêuticos orientam sobre 
uso racional de medicamentos

Tradicional macarronada italiana faz sucesso 
na Festa típica do Rosário (Foto: Aquino José)

No Estado de São Paulo, 
metade dos casos de intoxica-
ção ocorre por uso indevido 
de medicamentos. O problema 
também é grave em âmbito 
nacional, onde são registradas 
duas intoxicações a cada hora 
pelo mesmo motivo. Ambos os 
dados são do Sistema Nacional 
de Informações Tóxico- Farma-
cológicas da Fundação Oswal-
do Cruz (Sinitox-Fiocruz).

O Dia Nacional do Uso Ra-
cional de Medicamentos, 5 de 
maio, foi criado para conscien-
tizar a população quanto aos 
riscos à saúde que podem ser 
causados pela automedicação e 
pelo uso indiscriminado e sem 
orientação de medicamentos.

O farmacêutico é o profis-
sional de saúde mais acessível 

e capacitado que a população 
pode recorrer para tirar dúvi-
das sobre prescrições ou sobre 
o uso de medicamentos.

Para enfatizar a importân-
cia do uso racional de medica-
mentos, o Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de São 
Paulo (CRF-SP) promoverá 
uma ação de conscientização, 
orientação e serviços de saú-
de, na Praça Francisco Barre-
to, neste sábado, 5 de maio.

A população que passar 
pelo local terá acesso gratui-
to a diversos serviços como a 
orientação farmacêutica sobre 
o uso de medicamentos e afe-
rição de pressão arterial (hi-
pertensão), gratuitamente, no 
período entre 9 e 12 horas.

O conceito de uso racional 

de medicamentos é simples e 
importante. O medicamento, 
para fazer o efeito desejado, 
deve sempre ser prescrito para 
o paciente por um profissional 
de saúde habilitado; deve ser 
usado de acordo com o indi-
cado na prescrição; nos horá-
rios corretos, na quantidade 
receitada e no período de tem-
po recomendado. Se o pacien-
te tiver alguma dúvida sobre o 
uso do medicamento ou sobre 
a prescrição, o farmacêutico 
pode e deve ser consultado.
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Opinião

» UEBE PREVÊ O FIM DO CALÇADÃO
A possibilidade de abertura no calçadão da Rua 20 e Avenida 

17 para permitir a passagem de um veículo por vez está sendo 
analisada pela ACIB e Prefeitura. Na opinião do ex-prefeito Uebe 
Rezeck (MDB) “é o fim do calçadão”.  Ele disse que o local já foi 
deformado muito em comparação com o projeto original. 

» CENA BARRETENSE
O rapaz chegou na loja e anunciou o assalto. O comerciante 

barretense não teve alternativa e passou a grana. O salteador 
ficou atrapalhado ao tentar guardar a bufunfa dentro da roupa. 
O mercador então se ofereceu para segurar o revólver. Mas a 
proposta não colou. O larápio pôs a arma em cima do balcão, 
guardou o dinheiro e depois escafedeu-se. 

» A GRANA DO FUNDO
O vereador Paulo Correa pediu explicações à Prefeitura sobre 

os valores arrecadados pelo FMMA (Fundo Municipal do Meio 
Ambiente). O dinheiro é destinado a apoiar e incentivar a execu-
ção de ações e projetos relacionados ao controle, à preservação e 
à melhoria das condições do meio ambiente em Barretos. 

» LEANDRO PEDE GUARDA-DEITADO
O presidente da Câmara, Leandro Anastácio (SD) solicitou 

à Prefeitura um redutor de velocidade, do tipo “lombada”, na 
Avenida Capitão Eulálio Dorneles, antes da rotatória que dá 
acesso ao birro Nova Barretos II. 

» ENCONTRO REGIONAL DO PRB
Encontro Regional do PRB (Partido Republicano Brasileiro), 

realizado em Franca, contou com a presença do vereador Elson 
Santos e do presidente nacional da agremiação, Marcos Pereira. 

» PRESENÇAS E AUSÊNCIAS
Os vereadores Fabrício Lemos (PSL), Leandro Anastácio 

(SD) e Euripinho (PDT) prestigiaram a visita do governador 
Márcio França a Barretos no domingo (29). Foi notada a ausên-
cia da vereadora Paula Lemos (PSB) e de Graça Lemos (PSB), 
ambas do mesmo partido do governador. 

» O VICE, A SECRETÁRIA E O GOVERNADOR
O vice-prefeito licenciado, Vagner Chiappeti (MDB) e Car-

mem Lúcia Bordalho de Almeida, secretária municipal de As-
sistência Social e Desenvolvimento Humano, acompanharam 
a passagem do governador Márcio França (PSB) a Barretos. O 
prefeito Guilherme Ávila (PSDB) não compareceu à recepção. 

» DEIXA O HOMEM VIR
Anfitrião da vinda de Márcio França a Barretos, o sindica-

lista Paçoca, em duas ocasiões, pediu para a imprensa liberar 
o governador no aeroporto de Barretos, a fim de acelerar seu 
encontro com os trabalhadores, em sua maioria vestidos com 
coletes da Força Sindical. “Deixa o homem vir!”, gritou. 

» O PREFEITURÁVEL PAÇOCA
Há quem garanta que o sindicalista Paçoca está bem cotado 

para sair candidato a prefeito de Barretos nas próximas eleições 
de 2020. Força e articulação ele tem. 

» ANOTE NA AGENDA
A próxima sessão do legislativo barretense está marcada 

para segunda-feira (7), às 20h00.

» AUDIÊNCIA DAS LABAREDAS
Câmara Municipal promove audiência pública para deba-

ter as queimadas no município. A reunião acontece na próxima 
quinta-feira (10), às 20h00, na sede do legislativo. 

» PRÁ TUDO QUANTO É CANTO
O vereador Carlão do Basquete (PROS) solicitou ao 33º Ba-

talhão da PM a ampliação do programa “vizinhança solidária” 
para todos os bairros de Barretos. 

» SIGA A SETA
A implantação de mão única de direção na rua 48, entre as aveni-

das 39 e 41, foi reivindicada pelo vereador Wilson Aparecido (PSDB). 

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Mídia – propaganda polí-

tica e manipulação”, de Noam Chomsky, publicado pela editora 
Martins Fontes.

Maçonaria em tempos de Fake News: 
uma luta pela desmistificação

Em uma era marcada pela 
disseminação de notícias fal-
sas, os Maçons também preci-
sam enfrentar a desinformação. 
Uma parte significativa da po-
pulação ainda alimenta uma 
visão incorreta de que a Ma-
çonaria seria algum tipo de re-
ligião ou seita. Relacionam-na 
com homens profanos em suas 
fileiras dispostos a tudo para 
perpetrar uma espécie de plano 
de dominação mundial. Obvia-
mente nada disso é verdade.

Esses mitos envolvendo a 
Maçonaria e os Maçons foram 
construídos durante séculos, 
alimentados pelo medo irra-
cional do desconhecido e pelo 
puro preconceito, com apoio, é 
claro, de campanhas difamató-
rias a respeito da Ordem duran-
te as vicissitudes da história.

Durante séculos, os pró-
prios dirigentes da instituição 
consideraram desnecessária a 
mobilização de defender pu-
blicamente a Ordem dessas 
críticas e mentiras. Aquele era 
um momento em que o enten-
dimento das grandes massas 
se encontrava entorpecido 
pela propaganda contra a Ma-
çonaria e o acesso à informa-
ção era dificultado.

Mas hoje vivemos um con-
texto completamente diferen-
te, permitindo que uma ins-
tituição como a Grande Loja 
Unida da Inglaterra – GLUI 
(originalmente United Grand 

Kamel Aref Saab
Grão-Mestre Estadual do Grande 

Oriente de São Paulo (GOSP), 
a maior Maçonaria da América 

Latina, representando mais de 25 
mil maçons em todo o estado

Lodge of England) pudesse, 
do auge de seus 300 anos de 
existência, encabeçar uma 
campanha pública e, inclusi-
ve, digital contra a imagem 
imposta aos Maçons. Com o 
mote “Enough is Enough”, a 
GLUI foi a público para pe-
dir um basta nas mentiras e 
na difamação da Maçonaria, 
escancarando suas portas para 
que todos pudessem ver.

O QUE TINHA ATRÁS 
DESSA PORTA?

Uma instituição que, di-
ferentemente da visão falsa e 
megalomaníaca de domina-
ção mundial, tem como obje-
tivo maior o de ser uma escola 
de vida para aqueles interes-
sados em fazer um mundo 
melhor. As reuniões, aponta-
das como nefastas, realizadas 
nos templos maçônicos não 
eram cultos, mas encontros 
em que são discutidos temas 
como filosofia, história e as-
suntos contemporâneos.

Ao invés de uma socie-
dade secreta, era apenas uma 
instituição discreta, congre-
gando nas Lojas Maçônicas 
pessoas de diferentes credos 
em um ambiente de harmo-
nia, paz e confiança entre seus 
membros, homens de boa 
vontade, movidos pelo ideal 
de construir uma sociedade 
mais saudável.

Vemos exatamente o mesmo 
no Brasil. O Grande Oriente de 

São Paulo (GOSP), instituição 
próxima do que seria o Gover-
no Estadual para o Brasil e que 
tenho a incumbência de liderar, 
realiza uma série de iniciativas 
para, de maneira completamen-
te transparente, se aproximar 
do restante da sociedade civil e 
ajudá-la em projetos que visam 
melhorar nosso País.

Apenas para citar um 
exemplo, o GOSP encabeça 
hoje a criação coletiva das 33 
Medidas por um Brasil Justo e 
Perfeito, buscando contribuir 
para o resgate de uma socie-
dade mais justa, sustentável e 
com igualdade de condições 
de desenvolvimento.

Mais do que propor essa 
mudança, a Maçonaria de 
São Paulo age como um ca-
talisador, reunindo Irmãos e 
cabeças pensantes da socie-
dade brasileira para pensar a 
respeito de desenvolvimento 
econômico, sustentabilidade, 
construção social e política e 
integração com a sociedade, 
pilares que sustentam o proje-
to das 33 Medidas.

Seja no passado ou hoje, 

enfrentando a escravatura 
ou mesmo notícias falsas, a 
Ordem sempre se manteve à 
postos para lutar pelos ideais 
de Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade. Nesses 300 anos 
de mundo e 195 de Brasil, os 
Maçons nunca desistiram e 
nem desistirão, pois sabem 
que não há obra que se erga 
sem que na argamassa esteja 
misturado o suor do pedreiro.

Grid de largada para a 
campanha eleitoral oficial

Aos olhos dos eleitores, 
esse período que antecede o 
início das campanhas oficiais 
para os cargos em disputa na 
eleição de outubro próximo, 
mostra um cenário que, ainda, 
não está definido. Até porque, 
vários dos 30 e tantos parti-
dos existentes, não definiram, 
nem sabem ou conhecem 
quais serão, de fato, os candi-
datos oficiais com suas fotos 
nas urnas eletrônicas.

Muitos são os eleitores, 
principalmente, os mais jo-
vens e “inexperientes” no 
quesito “voto útil”, que vêem 
neste ou naquele “candidato 
a candidato”, um potencial 
eleito capaz de cooperar, par-

ticipar ou se responsabilizar 
pelas mudanças tão “necessá-
rias” para melhorar, politica-
mente, o país.

“Por isso, vale lembrar que 
a escolha dos candidatos é uma 
escolha relativa a quais serão 
os candidatos oficiais de cada 
partido”, destacam os especia-
listas em campanhas eleitorais.

O fenômeno chamado 
voto útil, que não tem nada de 
atual, funciona mais ou me-
nos assim: o eleitor não vota 
exatamente no candidato de 
sua preferência, mas leva em 
consideração os resultados 
das pesquisas mais recentes e 
o desfecho que a eleição terá, 
caso ele vote no candidato de 

sua preferência, vote em ou-
tro candidato que tenha mais 
chances de ir para o segundo 
turno, ou vote somente para 
que outro candidato não ga-
nhe as eleições. Isso é o que 
caracteriza o voto útil.

Supõe-se, então, que como 
a escolha do eleitor é relativa 
a qual será o candidato, no 
atual momento (três meses 
antes de iniciar a campanha 
oficial e cinco meses antes da 
eleição oficial), as pesquisas 
de intenção de voto retratam 
perfeitamente a popularidade 
dos candidatos, mas elas, as 
pesquisas, não têm a mesma 
credibilidade para retratar a 
intenção de voto dos eleitores.

Sabidamente e especia-
lista que é sobre pesquisa de 
intenção de voto e marketing 
eleitoral, Victor Trujillo, da 
ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketing), 
exemplificou assim o tema: 
“para fazer uma metáfora, 
poderíamos dizer que, neste 
momento, as pesquisas ape-
nas definem, igual a Formula 
1, por exemplo, o grid de lar-
gada, a posição em que cada 
candidato vai iniciar a corrida 
eleitoral no dia 15 de agosto”.

Daí para frente já sabemos 
como funciona. Quem tiver o 
melhor motor e a melhor es-
tratégia, vence a corrida das 
urnas em 7 de outubro.
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O Cabo PM Hilton José de Almeida foi homenageado 
sábado (28/04) em Ribeirão Preto/SP no CPI – 3, receben-
do a medalha de Herói do Interior, onde se destacou no 

policiamento na cidade de Barretos/SP. Parabéns!!!

O casal Alexandre Augusto de Carvalho Silva e Thatyai-
ne Schiapati estão ansiosos com a chegada da filha Ana 
Clara, que deverá chegar por volta do final deste mês. A 
pequena vem ao mundo e completará um lar recheado 

de carinho, onde a sua espera já tem um bichinho de 
estimação, a cachorrinha Duda. Sucesso!!!

Flash em Rafaela Oliveira, Rodrigo Andrade, Leonora Faria, Amanda Paixão, 
Felipe Eloy, Paula Jordão, Ygor Lacerda e Jovana Teles, que aproveitaram a noite 

de segunda-feira (30/04), véspera de feriado, para curtir um badalado bar em Be-
bedouro/SP, onde a diversão foi garantida entre essa turma de amigos. É isso aí!!!

Renato Peghim e a amada Isabely Santis curtiram o show da Marília 
Mendonça em Mirassol/SP no Rodeio de Campeões, na noite de se-
gunda-feira (30/04), e logo após a apresentação teve aquela tietada 

básica com a cantora. Tudo de bom!!! (foto: arquivo pessoal)

Felipe Lopes, sua namorada Valéria Nobre, e sua irmã 
Amanda Lopes, aproveitaram o final de semana prolongado para 
curtir e passear na belíssima Campos do Jordão/SP. Maravilha!!!

O jornalista e produtor de eventos, Milton Figueiredo, esteve em Maceió/
AL no período de 26 a 29/04 com Paulo César Martimiano, da cidade 

de Itápolis/SP, representando seu estado no concurso Mister Eco Brazil, 
onde ficou em 4° lugar. Eles estavam em passeio pela praia do Francês em 

Marechal Deodoro, que fazia parte da programação oficial do concurso, 
que levou candidatos e coordenadores para visitar praias, ilhas e pontos 

turísticos em Maceió e cidades ao redor. Sucesso!!!

Uma experiência de arte, cultura, ecologia e música. Assim foi a 
passagem dos amigos, Gabriel, Fred, Sinval, Vitor e Ive Teixeira, no 

Festival Mundo de OZ. O espaço fica em Lagoinha/SP, é composto de 
03 palcos e leva ao seu público conceitos de uma Comunidade 

alternativa, que busca paz, amor, união e respeito através da música.

O barretense Felippe Pontes, centro da foto, e seus amigos, estive-
ram por mais um ano em Uberaba/MG para participar da Copa Inter 
Atléticas – CIA, um evento grandioso que acontece anualmente, sen-
do jogos universitários e muita festa, que reúne muitas faculdades 

da região de Minas e São Paulo. Sucesso!!!

Gabriel Ramos 
é estudante de 
Engenharia Ci-
vil, mineiro de 
Campina Verde, 
mas que volta e 
meia é clicado 
em Barretos 
visitando sua 
família, brinda 
idade nova do-
mingo (6), e o 
carinho fica por 
conta dos fami-
liares e amigos. 
Felicidades!!!

Ontem (3) foi 
dia de come-
moração em 
torno de Junior 
Sant Ana que 
celebrou mais 
um aniversário 
ladeado de 
seus amigos 
e sua família. 
Parabéns!!! 
(foto: arquivo 
pessoal)



A informação com precisão e credibilidadeBARRETOS, 04 de maio de 20184

POLÍTICA

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Entidades sociais recebem doações do programa de 
segurança alimentar e nutricional da CEAGESP

Programa Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) entrega 12 toneladas de hortifruti as entidades barretenses que servem refeições comunitárias
Entidades sociais e filantró-

picas de Barretos receberam 
doações de alimentos do pro-
grama Banco CEAGESP de 
Alimentos (BCA). O projeto é 
formado por produtores e co-
merciantes varejistas, que des-
tinam alimentos selecionados 
às organizações que servem 
refeições coletivas através de 
suas cozinhas comunitárias.

Coordenado pelo ex-secre-
tário municipal de Barretos, 
Eduardo Petrov, essa ação será 
permanente. Segundo o coor-
denador, nessa primeira fase, 
foram entregues 12 toneladas 
de alimentos para as entidades 
que apresentaram a documenta-
ção necessária e plano de ação, 
para se habilitarem ao recebi-
mento mensal no programa.

A mobilização pretende 
acompanhar e assessorar os 
projetos de educação alimen-
tar e nutricional desses espa-

ços, além de implantar feiras 
populares comunitárias (pon-
tos de apoio) nos bairros.

Esta é a segunda ação da 
frente de apoio às entidades 
do terceiro setor (FAPETS), 
que objetiva a construção da 
inovação organizacional das 
entidades no município.

Durante o mês de abril, a 
frente criou o Programa Direito 
de Doar, como sensibilização, 
estímulo e fomento às doações 
voluntárias recorrentes (ano 
todo), através da conscientiza-
ção à cidadania fiscal que é a 
destinação e o aproveitamento 
de recursos financeiros através 
do Imposto de Renda, envia-
dos aos fundos municipais que 
atendem pessoas com deficiên-
cias físicas e mentais, crianças, 
idosos, pacientes com doenças 
oncológicas, entre outros. Se-
gundo Petrov, em breve, a fren-
te lançará novos programas de 

fomento e apoio às entidades.
“Sabemos do momento 

de dificuldades que as entida-
des barretenses passam. Essa 
ajuda vem em ótima hora. A 
parceria com a CEAGESP vai 
garantir de forma sustentável a 
infraestrutura necessária para 
que as organizações sociais 
da nossa cidade incrementem 
e fortaleçam seus estoques e 
possam garantir a ajuda para 
quem mais precisa. Agradece-
mos a articulação e apoio do 
deputado federal, Fausto Pi-
nato (PP), que sempre atende 
nossas solicitações e pedidos. 
Pinato é um parlamentar com 
grande sensibilidade social e 
que conhece de perto as difi-
culdades do terceiro setor”, 
comentou Eduardo Petrov, ad-
vogado especialista em direito 
constitucional, ex-secretário 
municipal de Governo e gestão 
Estratégica De Barretos.

Estudantes da rede estadual podem se inscrever 
no Parlamento Jovem Brasileiro até 28 de maio

Para fazer parte do PJB, o concorrente precisa ter 
entre 16 e 22 anos completados até 31 de dezembro

A quinta-feira, 3 de maio, 
foi o Dia do Parlamento. Mas, 
você sabe como é o trabalho 
de um parlamentar e como 
funciona o parlamento brasi-
leiro? Com a intenção de fa-
miliarizar os estudantes com o 
trabalho do Poder Legislativo 
do país, foi criado o Parla-
mento Jovem Brasileiro. Alu-
nos da rede estadual, matricu-
lados no Ensino Médio, com 
entre 16 e 22 anos, podem se 
inscrever até 28 de maio.

O Parlamento Jovem Brasi-
leiro é uma oportunidade para 
que os jovens possam experi-
mentar a jornada de trabalho 
dos deputados federais, com a 
diplomação, posse e exercício 

do mandato como Deputados 
Jovens, durante cinco dias, na 
Câmara dos Deputados em 
Brasília. Mas, além disso, é 
um programa que estimular a 
discussão de temas como po-
lítica, cidadania e participação 
popular nas escolas.

Para fazer parte do Par-
lamento Jovem Brasileiro, o 
concorrente precisa ter entre 
16 e 22 anos (completados até 
31/12/2018). É necessário que 
os alunos da rede pública esta-
dual estejam matriculados e fre-
quentando regularmente a 2ª ou 
3ª séries do Ensino Médio. Es-
tudantes que cursam o 2º, 3º ou 
4º ano do Ensino Técnico Inte-
grado ao Ensino Médio também 

estão aptos a participar.
Depois, basta elaborar um 

Projeto de Lei de sua própria 
autoria. No site da Câmara, há 
materiais que auxiliam profes-
sores e alunos para elaboração 
de PL’s. Elaborado, é só en-
caminhar o projeto, a ficha de 
inscrição, uma cópia do RG, 
o comprovante de matrícula e 
a autorização do responsável 
legal para viagem do aluno 
ao Distrito Federal. Os Docu-
mentos devem ser encaminha-
dos até o dia 28/05 exclusiva-
mente para o e:mail: saopaulo.
pjb2018@gmail.com . Mais 
informações sobre a edição 
2018 do programa estão no 
site https://bit.ly/2EqOaHk .

Vereador João Mulata lança 
projeto “AlimentAmigo”

Através de iniciativa do 
vereador e presidente do Sin-
dicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Barretos, 
João Roberto dos Santos, 
João Mulata, com o apoio do 
prefeito Guilherme Ávila, foi 
lançado na última quarta-feira 
(2), na sede do sindicato, o 
projeto AlimentAmigo.

O projeto tem por objeti-
vo alimentar cães abandona-
dos que vivem nas ruas. Para 
isso, serão instalados come-
douros/bebedouros em pon-
tos estratégicos da cidade. A 
instalação do primeiro come-
douro/bebedouro foi feita na 
sede do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais, 
na Região dos Lagos.

“Sabemos que muitos ani-
mais estão abandonados pelas 
ruas de Barretos, conhecemos 
o grande trabalho realizado 

pela ABA, mas sentimos que 
precisamos ajudar. Animais 
desnutridos estão sujeitos a 
doenças e isso se torna uma 
questão de saúde pública, 
por isso, resolvemos lançar 
este projeto e tivemos apoio 
da prefeitura”, destacou João 
Mulata durante o lançamento.

O presidente da ABA, 
Eduardo Croys Felthes, 
acompanhou a instalação do 
comedouro/bebedouro no sin-
dicato e apreciou a iniciativa, 
“tendo em vista que animais 
que já vivem há muito tem-
po nas ruas não se adaptam a 
vida dentro de abrigos”.
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33º Batalhão da PM encerra campanha de arrecadação de arroz
Com mais de 8 toneladas, arrecadação foi doada para Fundação Pio XII, Santa Casa e mais três entidades

O 33º Batalhão da Polícia 
Militar de Barretos encerrou 
na última sexta-feira (27) mais 
uma campanha de arrecadação 
de arroz, cujo objetivo era ar-
recadar os alimentos junto aos 
policiais militares, suas famí-
lias e a comunidade e, logo 
após, doá-los à Fundação PIO 
XII e outras instituições.

“Com grata satisfação vi-
mos uma maior participação 
popular, pois ao todo foram 
arrecadados 8.087 kg (oito 

mil e oitenta e sete), bem 
mais do que os 3.377 Kg 
conseguidos na última cam-
panha”, comemorou um dos 
organizadores da campanha, 
o coordenador operacional 
do 33º Batalhão, Major Mau-
ro Alves dos Santos Júnior.

A quantidade arrecadada 
possibilitou o beneficiamen-
to de outras entidades, sen-
do que, ainda na sexta-feira 
(27/04), o Major Mauro ini-
ciou as doações, da seguinte 

forma: para o Instituto Ce-
zalpina, bairro Rios, na pes-
soa de sua presidente, Rena-
ta Cristina Ferreira, foram 
entregues 400 kg; na Casa 
Transitória André Luiz, a 
gerente Letícia Caldeira dos 
Reis recebeu 425 Kg; Rose-
mir Rezende Nagibe, presi-
dente do Intituto Esperança e 
Vida recebeu 800 kg.

Por fim, o Major Mauro 
entregou ao diretor geral da 
Fundação Pio XII (Hospital 

de Amor), Henrique Prata, 5 
toneladas e, em virtude de ser 
ele também o atual provedor da 
Santa Casa de Misericórdia de 
Barretos, entregou-lhe também 
1.462kg (mil quatrocentos e 
sessenta e dois) para o hospital.

“Agradecemos a todos os 
policiais militares e à popu-
lação dos 19 municípios que 
integram nosso batalhão, que 
abraçaram esta nobre causa”, 
declarou o Major Mauro, em 
nome do comando do 33º Ba-
talhão da PM de Barretos.

FUNDAÇÃO PIO XII
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

V ENTEPREV reúne organizadores de 
eventos no Instituto Federal Campus Barretos

Prevista na disciplina Téc-
nicas de Organização de Even-
tos, a quinta edição do Encon-
tro Técnico de Profissionais de 
Eventos (ENTEPREV) será 
realizada no dia 9 de maio, pró-
xima quarta-feira, a partir das 
19h30, e seu principal objetivo 
é comemorar o dia do profis-
sional de eventos (marcado em 
30 de abril), além de discutir 
os recursos (financeiros) dos 
eventos, principalmente na re-
gião de Barretos.

Organizada pelos alunos do 
Curso de Técnico em eventos, 
o V ENTEPREV acontecerá 
no auditório do Instituto Fe-
deral de São Paulo, campus 
Barretos,  com o total apoio de 
seus professores, diretores e 

equipe administrativa do cam-
pus. O palestrante desta edição 
será Nilton Borges, proprietá-
rio do Samaúma, reconhecida-
mente um grande organizador 
de eventos em Barretos.

O evento reunirá cerca de 
duzentas pessoas, entre pro-
fissionais da área, ex-alunos 
e empresas afins, em um am-
biente primorosamente de-
corado e com uma qualidade 
de som incrível. Vale desta-
car que o evento contará com 
uma sala de visitas montada 
no palco para receber os con-
vidados de maneira elegante, 
porém, bastante informal.

Com mais de 50 patroci-
nadores e cinco apoiadores 
culturais, o V ENTEPREV 

prevê um crescimento de 70% 
em seu público e 30% em seus 
patrocinadores e apoiadores.

Como feito nas outras edi-
ções, ao término do encontro 
no auditório, todos os convi-
dados se dirigirão ao coque-
tel oferecido e preparado pe-
los alunos do curso técnico. 
Neste momento realiza-se o 
network dos profissionais 
que buscam novas parcerias 
para a excelência na organi-
zação de eventos.

Haverá empresários, pro-
fissionais liberais, alunos de 
eventos e de gestão de turis-
mo em oportunidade ímpar de 
realização de negócios.Mais 
informações pelo e-mail ven-
teprev@gmail.com.

Mudanças na contribuição sindical 
são inconstitucionais, diz MPT

Segundo nota técnica, a autorização para desconto em folha deve 
ser definida em assembleia com participação de toda a categoria
As mudanças na contribuição 

sindical promovidas pela refor-
ma trabalhista (Lei nº 13.467/17) 
são inconstitucionais. É o que diz 
nota técnica divulgada na última 
segunda-feira (30) pelo Ministé-
rio Público do Trabalho.

O documento aponta que 
alterações como o fim da obri-
gatoriedade da contribuição 
dependem de lei complementar 
por ser recurso de natureza tri-
butária. Além disso, a institui-
ção defende que a autorização 
para desconto em folha da con-
tribuição sindical deve ser defi-
nida em assembleia com parti-
cipação de toda a categoria.

De acordo com a nota técni-
ca da Coordenadoria Nacional 
de Defesa da Liberdade Sindical 
(Conalis), do ministério, a con-
tribuição sindical abrange traba-
lhadores e empregadores perten-
centes a determinada categoria 

e, portanto, deve ser considerada 
contribuição compulsória.

Baseado no entendimento 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que reconhece o cará-
ter tributário da contribuição, 
o ministério afirma que as 
mudanças violam o princípio 
da unicidade sindical e enfra-
quecem financeiramente as 
entidades sindicais.

Segundo o coordenador na-
cional da Conalis, João Hilário 
Valentim, a nota técnica retrata 
a decisão da maioria do cole-
giado da coordenadoria que, 
em reunião nacional se debru-
çou sobre o tema, o debateu e 
aprovou. “É fruto de trabalho 
coletivo. A nota trata somente 
da contribuição sindical e se 
limita a analisar os aspectos 
jurídicos da modificação le-
gislativa, ou seja, é uma aná-
lise essencialmente técnica”, 

acrescentou o procurador.
Além dos pontos considera-

dos inconstitucionais, o docu-
mento afirma ainda que a auto-
rização prévia e expressa para 
desconto em folha de pagamen-
to deve ser definida em assem-
bleia com participação de traba-
lhadores filiados e não-filiados à 
entidade, pois cabe ao sindicato 
realizar negociação coletiva de 
condições de trabalho em nome 
de toda a categoria.

“A Lei nº 13.467/17 neste 
tópico está, portanto, desesta-
bilizando as relações sindicais, 
com graves prejuízos à defesa 
coletiva dos interesses dos re-
presentados. Seu texto gera in-
certeza e insegurança jurídica 
ao passo que pretende suprimir 
os paradigmas de proteção so-
bre os quais se fundam a Cons-
tituição e o Direito do Traba-
lho”, registra a nota.

Casa dos Conselhos divulga agenda 
de reuniões para o mês de maio

A Casa dos Conselhos, instalada no mesmo endereço da secretaria municipal de Assis-
tência Social e Desenvolvimento Humano (rua 28, número 450, entre as avenidas 35 e 37), 
divulgou a agenda de reuniões para o mês de maio, que são abertas para todo cidadão. O órgão 
é responsável pela gestão administrativa dos Conselhos Municipais de Direitos.

Dia 8 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal do Idoso
Dia 10 de maio, às 14h30: Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

Dia 15 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência
Dia 17 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal da Assistência Social
Dia 17 de maio, às 18 horas: Conselho Municipal de Igualdade Racial
Dia 22 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Dia 23 de maio, às 8h30: Conselho Municipal para Assuntos Sobre Drogas
Dia 30 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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Rei do sorvete será palestrante do “Empreendedorismo sem crise”
A oportunidade de novos 

negócios é tema do “Empreen-
dedorismo sem crise”, evento 
promovido pelo Rotary Club de 
Barretos, no dia 8 de maio, pró-
xima terça-feira, às 20 horas, 
no Centerplex Cinemas, com 
palestra de Isaías Bernardes, da 
rede Chiquinho Sorvetes.

“O Empreendedorismo sem 
crise é uma forma de instruir 
empreendedores de Barretos e 
incentivar a ampliação saudá-
vel do mercado. Serão várias 
palestras de influenciadores do 
mercado, trocando suas expe-

riências e as novas tendências. 
Vamos debater, também, temas 
voltados à retomada da eco-
nomia brasileira”, antecipa o 
presidente do Rotary, Thiago 
Pereira de Souza.

Para participar é preciso 
adquirir o ingresso em uma das 
lojas da Chiquinho Sorvetes 
de Barretos. Os ingressos são 
limitados e tem valor de R$ 
30,00, que serão revertidos às 
ações sociais do Rotary Club. 

SOBRE O 
PALESTRANTE

Isaías Bernardes de Oliveira, 

56 anos, é empreendedor por 
natureza e começou sua carreira 
com uma pequena sorveteria no 
interior de Minas Gerais, aos 18 
anos, quando abriu a primeira 
loja da Chiquinho Sorvetes, hoje 
a maior rede de sorveterias do 
Brasil, com mais de 450 lojas, 
em 25 estados do país, além de 
unidades nos Estados Unidos. 
Há mais de 35 anos à frente da 
marca, Isaías é o diretor-presi-
dente da CHQ Companhia de 
Franchising, holding que criou 
para comandar todas as empre-
sas fundadas pelo grupo.

O Ministério da Educação 
prorrogou para 23 de maio o 
prazo para a pré-seleção dos 
candidatos participantes da 
lista de espera do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies) 
e do Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies).

Inicialmente a data final 
seria 25 de abril, mas a Se-
cretaria de Educação Supe-
rior (Sesu) do MEC alterou 
a data para que todos os es-
tudantes pré-selecionados 
possam complementar a sua 
inscrição. A contratação do 
financiamento só pode ocor-
rer após a complementação 
das informações.

Poderão ser financiados 
os cursos de graduação com 
conceito maior ou igual a três 

Um requerimento apresenta-
do pelo vereador Raphael Dutra 
(PSDB) na Câmara Municipal, 
solicita a reestruturação do sis-
tema previdenciário municipal. 
Segundo o vereador, as com-
prometedoras condições econô-
mico/financeiras do Instituto de 
Previdência do Município de Bar-
retos, face ao desequilíbrio entre 
receita e despesa, geram déficits 
que aumentam com o decorrer 
do tempo. “A atual situação do 
Instituto de Previdência  de Bar-
retos tem gerado insegurança e 
intranquilidade aos aposentados 
e pensionistas do instituto, assim 
como a todos os servidores mu-
nicipais da ativa, cujas contribui-
ções são descontadas e devem 
ser recolhidas na expectativa de 
uma aposentadoria digna”, argu-
menta Dutra em sua solicitação.

Vereador sugere 
reestruturação 

do sistema 
previdenciário 

municipal
Atual situação do 

Instituto de Previdência 
tem gerado preocupação 

aos pensionistas

MEC prorroga para 23 de maio 
pré-seleção da lista de espera

no Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior 
(Sinaes), ofertados pelas ins-
tituições de ensino superior 
participante do Fies.

No total, em 2018, o nú-

mero de vagas chegará a 310 
mil. Dessas, 100 mil terão 
juro zero para os estudantes 
que comprovarem renda per 
capita mensal familiar de até 
três salários mínimos.
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Prefeitura de Barretos implanta núcleo para aulas de caratê e lutas
A prefeitura de Barretos, 

por meio da secretaria munici-
pal de Esportes Lazer anunciou 
a implantação de um núcleo 
para aulas de caratê e lutas no 
North Shopping Barretos, que 
serão desenvolvidas em parce-
ria com o centro de compras, 
no Espaço de Eventos,  em 
frente ao antigo boliche.

As aulas de caratê serão 
ministradas na segunda e quar-
ta-feira, das 18h30 às 21h30 e, 
no sábado, das 10 às 11h30 e 

das 15h30 às 17 horas. As au-
las de luta serão realizadas na 
terça-feira, das 9 às 11 horas e 
das 17h30 às 21h30; na quarta-
-feira, das 9 às 11horas; e na 
quinta-feira, das 9 às 11horas 
e das 17h30 as 21h30. Os inte-
ressados em participar devem 
comparecer ao local nos dias e 
horários estipulados.

Na parceria estabelecida, 
a secretaria municipal de Es-
portes e Lazer é responsável 
pela estruturação das aulas e 

designação dos profissionais 
ministradores, enquanto o 
shopping cede o espaço.

“O caratê é uma modalida-
de muito praticada em Barretos, 
com um grande número de adep-
tos e a de luta está crescendo. 
Com mais esta unidade, propor-
cionarmos mais condições das 
pessoas buscarem estes esportes 
que tão bem fazem para a saúde”, 
destacou o secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico.

Mais uma conquista do triatlhon de Barretos
O triatleta de Barretos, José Sérgio Prudente de Oli-

veira Filho, foi à cidade de Itatiba (SP) onde participou 
da Terceira Etapa da Copa Interior de Triatlhon. Na sua 
categoria, de 50 a 54 anos, o barretense obteve o 2º lu-
gar. Na classificação geral, entre os 378 triatletas parti-
cipantes, o barretense alcançou o 19º lugar. “Só tenho a 
agradecer a secretaria municipal de Esporte e Lazer de 
Barretos, ao secretário Lilico e ao prefeito Guilherme 
Ávila, e a todos os meus patrocinadores que me ajuda-
ram em mais esta conquista”, comentou o triatleta.

Caratê de Barretos conquista 19 medalhas na Copa Sonho Vivo
A equipe de caratê da secretaria 

municipal de Esportes e Lazer conquis-
tou 19 medalhas (quatro de ouro, seis 
de prata e nove de bronze) e terminou 
em quarto lugar na classificação geral 
da Copa Sonho Vivo, disputada no últi-
mo sábado de abril, no Ginásio Munici-
pal de Esportes de Bebedouro. As me-
dalhas de ouro são de Fábio Beirigo de 
Castro, Roberto Rogério, Mariana Hilá-
rio e Renan Marconi. As de prata são de 
Fábio Beirigo de Castro, Victor Serra, 
Mariana Hilário, Cícero Rodrigues, Ma-
riana Carneiro e Hanna Ribeiro. As de 
bronze são de Maicon José Alves, Re-

nan Marconi, Hanna Ribeiro, Maria Clara, Mariana Carneiro, Roberto Rogério, Tarcísio Luís, Alícia Ribeiro 
e Cláudia. Além de competidor, Fábio Beirigo de Castro é o técnico da equipe. O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, elogiou o desempenho da equipe e cumprimentou 
os atletas pelas 19 medalhas de ouro conquistadas. Além disso, parabenizou também a Associação Im-
pacto, que sob o comando do professor Sílvio Ricardo Rodrigues, conquistou três medalhas de ouro e seis 
de bronze nas categorias de base da Copa Sonho Vivo.




