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ELEIÇÃO SEM LULA? E AGORA? O QUE FAZER? - “Como é o assunto do momento, o questionamento é o seguinte: 
como ficaria a corrida eleitoral sem Lula no páreo? A possível ausência do ex-presidente Lula nas eleições presidenciais 
deste ano deve embaralhar, ainda mais, a disputa em 2018.” EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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Cerca de 50 profissionais 
da secretaria municipal de 
Saúde de Barretos vão atuar 
neste sábado, 27 de janeiro, 
das 8 às 14 horas, no “3º Mu-
tirão Regional de Combate 
ao Aedes aegypti”, que tem 
apoio integral da EPTV Ri-
beirão Preto.

A ação tem como objetivo 

potencializar o trabalho que 
já é realizado pelo município 
levando mais informações 
para a comunidade, através 
de um trabalho em conjunto 
de conscientização e preven-
ção sobre a importância de 
combater o mosquito, que 
é transmissor da dengue, 
da zika e da chikungunya, e 

também da febre amarela. 
“Todos estão engajados para 

levar à comunidade a necessida-
de de combater esse mosquito”, 
afirmou o secretario de Saúde, 
Alexander Stafy Franco.

Durante o mutirão serão re-
alizadas ações de panfletagem 
no calçadão central e semáfo-
ros, contando com o apoio da 

ACIB. Também haverá o tra-
balho de intensificação casa 
a casa, com retirada de mate-
riais inservíveis de dentro dos 
imóveis e eliminação de cria-
douros nos bairros Pimenta, 
Henriqueta, Bom Jesus, Santa 
Isabel, Nova Clementina, San-
tana, Hussein Genha, Alpha e 
Nova Santana.

Radicada em Belo Hori-
zonte (MG), a modelo foto-
gráfica Thaisa Bouvier, visitou 
familiares em Barretos na vés-
pera de Natal e ficou encanta-
da com o atendimento e beleza 
do Rio das Pedras. “Esta foi 
minha segunda visita em um 

intervalo de pouco mais de um 
ano e me leva a fazer compara-
ções”, comentou.

Segundo ela, o que mais cha-
mou a atenção foi “a conserva-
ção do local, banheiros limpos, 
os funcionários do local prontos 
a nos atender, a praia artificial 

também confere um charme 
todo especial ao clube”, frisou.

Bouvier adquiriu o passa-
porte e passou boa parte do 
dia no clube. Ela destacou, 
ainda, que caso o clube con-
tine evoluindo, atrairá mais 
visitantes e novos associados.

Atendendo pedido da co-
munidade, a secretaria muni-
cipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano, 
em parceria com as secreta-
rias de Agricultura Meio Am-
biente e Habitação, encerra 
nesta sexta-feira, 26 de janei-
ro, uma ação de limpeza no 
Centro Comunitário do bairro 
Leda Amêndola. A próxima 
fase será a implantação e o 
desenvolvimento de ativida-
des no local.

O  Superbid Judicial, bra-
ço do Superbid responsável 
pela alienação de bens em 
leilões judiciais, está promo-
vendo a venda de três lotes 
de imóveis em Barretos. As 
casas, localizadas nos bair-
ros de Vila Celina, Fortaleza 
e Santa Helena, poderão ser 
arrematadas via leilão até 
nesta sexta-feira (26), 01 e 02 
de fevereiro, respectivamen-
te. Os imóveis estão disponí-
veis com ofertas iniciais que 
variam entre R$ 128.500 e R$ 
400 mil. O acesso a todas as 
informações dos bens em lei-
lão e das decisões judiciais 
poderão ser realizados pelo 
site www.sbjud.com.br.

Depois de perder para o 
São Carlos, em partida rea-
lizada na última quarta-feira 
(24), em mais uma rodada do 
campeonato paulista da Série 
A 3, o Barretos EC volta a 
campo para enfrentar a equi-
pe do Rio Preto no próximo 
domingo, às 10 horas, no es-
tádio Fortaleza, pela 4ª roda-
da do campeonato.

Este será o segundo jogo 
do Touro do Vale diante do 
torcedor. Na estreia em casa, 
no último domingo, o BEC 
empatou em 0 a 0 com o Grê-
mio Osasco.

O ano letivo no Centro Uni-
versitário da Fundação Educa-
cional de Barretos (UNIFEB) 
começará na próxima segunda-
-feira, dia 29, para aproxima-
damente 4 mil alunos matricu-
lados entre os 22 cursos que a 
instituição oferece. A reitoria 
fará acolhida especial com ati-
vidades culturais, acadêmicas, 
sociais e educacionais, até o 
próximo dia 7 de fevereiro.

Na segunda-feira, haverá 
a apresentação da bateria aca-
dêmica RapoZona, apresenta-
ção de teatro, tour pelo cam-
pus e distribuição de sorvetes.

No dia 30 haverá apresen-
tação audiovisual no Espaço 
da Pedra, produção de fotos 
em cabine personalizada, 
apresentação de teatro e inau-
guração do Espaço Perma-
nente de Artes Visuais.

Dia 31 haverá apresen-
tação musical no Espaço da 
Pedra, atrações surpresas e 
produção de fotos em cabine 
personalizada e, nos dias 6 e 
7 de fevereiro, a instituição 
oferecerá palestra com um 
dos jovens de maior sucesso 
acadêmico no Brasil, Matheus 
Tomoto, aceito nas 10 melho-
res faculdades dos EUA.

A coordenação dos cursos 
promoverá, durante o mês de 
fevereiro, ações sociais como 
arrecadação de leite em prol 
de entidades e ações educati-
vas que conscientizam sobre a 
não violência no trote acadê-
mico. A reitoria ainda informa 
que a programação especial 
está inserida no calendário le-
tivo e dará início imediato às 
aulas dos cerca de 4 mil alu-
nos matriculados.

Mutirão Regional de Combate ao 
“Aedes aegypt” em Barretos acontece neste sábado

Modelo mineira destaca 
evolução do Rio das Pedras

A modelo fotográfica Thaisa Bouvier (Foto: Núbia Abreu)

BEC volta a jogar no próximo domingo

BEC X SÃO CARLOS
Na noite da última quarta-

-feira (24), no estádio Pro-
fessor Luis Augusto, O BEC 
perdeu para o São Carlos por 

3 a 1. O resultado marcou a 
primeira derrota barretense na 
competição e aumentou para 
três a série de jogos sem vitó-
rias. (Foto: Divulgação)

Unifeb recebe 4 mil 
alunos na volta às aulas 

na próxima segunda-feira

Limpeza 
no Centro 

Comunitário do 
Leda Amêndola

Superbid judicial 
promove leilão 

de imóveis 
em Barretos
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Opinião

» OS INDEPENDENTES NO CARNAVAL DA CIDADE
Os Independentes participaram do carnaval barretense de 

1965. Um grupo saiu “num fordeco de bigode a fazer estrepolia 
de toda sorte”, segundo a imprensa da época. Naquele tempo, a 
polícia da cidade estava preocupada com brincadeiras com lati-
nhas de talco e bisnagas de plástico com “líquidos não voláteis”.

» CARNAVAL DOS CAIPIRAS DE BARRETOS
Violeiros, sanfoneiros e cantadores foram as principais atra-

ções do Carnaval de Barretos em 1928. A festa aconteceu na 
Praça Francisco Barreto.

» CIDADÃOS EMÉRITOS DE BARRETOS
Decretos Legislativos concederam títulos de Cidadão Emé-

rito de Barretos ao jornalista João Monteiro de Barros Filho e 
Paulo Faleiros. O médico Osvaldo Caiel era o presidente do 
legislativo em 1996.

» O CUSTO PARA UM CONGRESSO MUNICIPALISTA
Lei ordinária assinada pelo presidente Ruy Menezes abriu 

crédito no valor de CR$ 300.000,00 a fim de pagar despesas 
de vereadores que participaram do X Congresso Estadual dos 
Municípios, realizado de 10 a 15 de maio de 1965, em Santos.

» A DICA DO EX-PREFEITO UEBE REZECK
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) argumentou que ne-

nhum prefeito pode aumentar impostos acima da inflação sem 
aprovação da Câmara Municipal. Se isso porventura acontecer, 
o munícipe pode recorrer ao judiciário, completou.

» QUASE PRONTO PARA ALÇAR VOO
O secretário de governo e gestão estratégica, Eduardo Pe-

trov, está trabalhando nos bastidores e sondando a possiblidade 
de contar com apoio de empresários. Ele ainda almeja a carreira 
de deputado. Bons voos.

» MARQUE NA AGENDA POLÍTICA
A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Barre-

tos está prevista para 5 de fevereiro, às 20h00.

» MORADIA ASSISTIDA NO PROGRAMA DE GOVERNO
Programa de governo do candidato Guilherme Ávila (PSDB), na 

campanha de 2012, previa a criação da Casa de Moradia Assistida, 
onde o usuário de drogas reabilitado teria moradia e apoio profissio-
nal, garantindo assim sua completa recuperação e reinserção social.

» A FAVOR DA DITADURA CIVIL MILITAR
Um grupo de senhoras mandou celebrar missa campal na 

matriz do Divino Espírito Santo pela vitória da Democracia e 
Liberdade contra o comunismo anticristão. O ato eucarístico foi 
realizado no dia 21 de abril de 1964, às 19h30, com a participa-
ção de representantes de escolas e TG9. Padres Cesar Luzio e 
Gabriel Correr foram os concelebrantes.

» BALANÇO GERAL
Paula Lemos (PSB), Aparecido Cipriano (PP) e Betim da 

Comunidade (PSDB) receberam a Medalha dos Inconfidentes, 
ofertada pelo Instituto Tiradentes, pelas respectivas atuações na 
Câmara Municipal em 2017.

» OPINIÕES DIVERGENTES
Alguns vereadores e políticos estão insatisfeitos com a atu-

ação do secretário municipal de Ordem Pública, Claudio Muro-
ni. Outros acham que sua atuação é boa. 

» A PROVÁVEL SUCESSORA DO TUCANO
A vereadora Paula Lemos (PSB) está cotadíssima para dis-

putar a Prefeitura de Barretos nas eleições de 2020. Os prová-
veis concorrentes também já estão se movimentando.

» UM BUZINAÇO PERFEITÍSSIMO
Na rotatória da avenida Engenheiro Necker de Carvalho Camar-

gos, no final da tarde de terça-feira (23), Movimento “Pras Ruas Já 
Barretos” pedia “Prisão de Lula”. Um grupo de 7 pessoas soltou fo-
guetes e convocou “buzinaço” aos motoristas que aprovavam a posi-
ção do manifesto. Aliás, na numerologia, 7 é o número da perfeição e 
símbolo da totalidade do Universo em transformação.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Sambeabá: O samba que 

não se aprende na escola”, de Nei Lopes, publicado pela editora 
Casa da Palavra.

Euro Bento Maciel Filho
Advogado, professor de Direito 

Penal e Processo Penal, mestre 
em Direito Penal pela PUC-SP

Julgamento de Lula: tensão descabida
Já não é de hoje que a velha 

máxima “decisão judicial não se 
discute, cumpre-se”, vem caindo 
em descrédito no país. Primeiro 
porque, em tempos não muito 
remotos, importantes figurões 
da República simplesmente se 
negaram a cumprir decisões ju-
diciais emanadas do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e, ape-
sar da desobediência, não foram 
sequer advertidos.

Outro fator que vem afetan-
do a força do Poder Judiciário 
está na judicialização indevida 
da política, que vem sendo pa-
trocinada, pasmem, pelo pró-
prio Poder Judiciário.

De fato, de uns tempos para 
cá, nossas Cortes de Justiça – 
em todas as esferas e instâncias 
– têm, reiteradamente, adotado 
posicionamentos com profundo 
matiz ideológico e político, o 
que vem se traduzindo, na prá-
tica, numa descabida interfe-
rência do Poder Judiciário nos 
demais poderes da Nação.

Com isso, situações que antes 
demandavam uma decisão ape-
nas no meio político, passaram 
a ser analisadas, e resolvidas, 
por nossos tribunais, às vezes até 
com transmissão simultânea pela 
TV para todo o país.

Exemplo recente, que bem 
comprova a força atual do Poder 
Judiciário, está na sucessão de 
decisões judiciais proferidas em 
torno da “escolha” da deputada 

Cristiane Brasil para assumir o 
cargo de Ministra do Trabalho. 
Ora, até onde se saiba, a escolha 
dos ministros é, e sempre foi, ato 
privativo do Presidente da Repú-
blica, cujos limites não deveriam 
esbarrar em questões subjetivas, e 
de difícil compreensão, ligadas à 
idéia de idoneidade e moralidade.

Vivemos, sem dúvida, um 
período que faria Montesquieu se 
revirar em seu túmulo, tamanha é 
a distorção que a sua sagrada Te-
oria da Tripartição dos Poderes 
vem sofrendo. Lamentavelmen-
te, os poderes da nossa Repúbli-
ca já não estão se entendendo há 
tempos, o que é extremamente 
prejudicial à sociedade, que se 
deixa contaminar pela bagunça 
generalizada que vivemos.

Com efeito, não é por acaso 
que, de uns tempos para cá, blo-
queios de ruas, manifestações 
em avenidas de grande circula-
ção, atos de protesto violentos, 
greves gerais etc., não só têm 
sido praticados diuturnamente 
pelo país afora, como também, 
lamentavelmente, vêm sendo 
confundidos com os sagrados 
direitos de manifestação e ex-
pressão. Aqui, sempre é preciso 
lembrar que a liberdade de um 
esbarra, e sempre esbarrará, no 
limite da liberdade do outro.

Ou seja, uma passeata, um ato 
de protesto ou coisa que o valha só 
deveria ser legitimamente exerci-
da, e aceita, se fossem respeitados 

os direitos dos demais cidadãos; 
do contrário, vira bagunça. 

E é justamente nisso que es-
tavam querendo transformar, e 
o fizeram em diversos locais do 
país, o julgamento (legítimo) da 
última quarta-feira. Milhares de 
manifestantes – pró Lula e contra 
– se posicionaram pelas ruas da 
capital gaúcha, num frenesi nun-
ca antes visto para uma simples 
decisão judicial.

Parecia clima de final de 
campeonato. Uma tensão nervo-
sa pairou no ar, como se o futuro 
do país dependesse daquilo que 
seria decidido na última quarta-
-feira na capital gaúcha.

Curioso nisso tudo é que, 
desta vez pelo menos, a atuação 
do Poder Judiciário estava dentro 
daquilo que lhe reservou a Cons-
tituição Federal, ou seja, zelar 
pela correta aplicação da lei.

Chega a ser curioso que, 
em meio a tantas indevidas 
interferências e exageros re-
centemente patrocinados por 
nossas Cortes de Justiça, que 
até então passaram incólumes 
e sem protestos,  justamente 
então, em torno de uma situa-
ção típica da legítima atuação 
do Judiciário, que a turba te-
nha pregado a bagunça e o des-
respeito à decisão porventura 
adotada, seja ela qual fosse.

Positivamente, toda essa agi-
tação a respeito do julgamento 
do ex-presidente Lula, embora 
seja algo absolutamente inédito 
na história deste país, foi total-

mente inadequada, impertinente 
e descabida em uma sociedade 
verdadeiramente democrática. 
Afinal, como já dito, no caso es-
pecífico do ex-presidente Lula, a 
atuação do Poder Judiciário está 
absolutamente dentro daquilo 
que lhe compete, vale dizer, jul-
gamento de crimes e criminosos.

Portanto, é hora de se pôr fim 
nesse oba-oba generalizado que 
vem tomando o país. O recurso 
à violência ao vandalismo e à de-
sobediência civil não faz parte do 
ideal democrático. Independente-
mente do resultado do julgamen-
to, a democracia exige que a deci-
são seja aceita e, principalmente, 
cumprida. Doa a quem doer!

Por fim, apenas para que a 
questão não passe em branco, é 
bom dizer que, mesmo no caso 
da decisão desfavorável ao ex-
-presidente, é muito provável 
que, em razão do nosso intrinca-
do sistema jurídico, ele consiga, 
em tempo hábil, inscrever a sua 
candidatura junto aos órgãos pró-
prios e candidatar-se ao cargo de 
Presidente da República.

Ou seja, para aqueles que hoje 
desrespeitam a autoridade do Po-
der Judiciário, é preciso dizer que 
o mesmo poder que vem punindo 
o ex-presidente Lula é aquele que, 
no futuro, poderá garanti-lo como 
pretendente legítimo à presidên-
cia, nas eleições de outubro.

Eleição sem Lula? E agora? O que fazer?
Como é o assunto do mo-

mento, o questionamento é o 
seguinte: como ficaria a corrida 
eleitoral sem Lula no páreo? A 
possível ausência do ex-presi-
dente Lula nas eleições presiden-
ciais deste ano deve embaralhar, 
ainda mais, a disputa em 2018.

Lula aparece como líder 
nas principais pesquisas de in-
tenção de voto para o primeiro 
turno. O PT repete que não há 
“plano B” e que vai levar a can-
didatura do ex-presidente até as 
“últimas conseqüências”, mes-
mo com ele condenado e com o 
“perigo” de ser preso.

Vamos a alguns comentá-
rios feitos após a decisão dos 
desembargadores do TRF-4 em 
Porto Alegre.

“Um possível efeito da saída 
de Lula da disputa seria a perda 
de votos do deputado federal 
Jair Bolsonaro, que aparece em 
segundo lugar nas principais 
pesquisas de intenção de voto. 
Parte do eleitorado de Bolsonaro 
é composta por eleitores que não 
votariam em Lula de forma algu-
ma. Com o ex-presidente fora do 
páreo, a tendência é de que parte 

dessas pessoas repense seus vo-
tos e escolha outro candidato”.

“Lula ficar fora da disputa, 
a tendência é que a polarização 
política no Brasil aumente ain-
da mais. Os setores ligados ao 
presidente vão se sentir alijados 
do processo democrático”.

“O impacto da condenação de 
Lula no processo eleitoral ainda é 
incerto, mas o clima de polariza-
ção política deverá aumentar. Po-
deremos observar a intensificação 
do quadro de tumulto, polariza-
ção e enfrentamento político”.

Lula voltou a intensificar a 
diferença entre seus apoiado-
res e seus opositores. “Quero 
avisar a elite brasileira. Espe-
rem. Porque nós vamos voltar”, 
desafiou o resultado do julga-
mento em Porto Alegre. Vamos 
seguir com mais comentários, 
agora de blogueiros do UOL.

“Não há prazer algum na 
condenação de Lula. Mas é 
preciso reconhecer que Lula, a 
maior liderança popular da his-
tória do país, e seu partido, que 
se fundou e se desenvolveu na 
crítica ética ao sistema político 
nacional, sucumbiram à tradi-

ção clientelista e patrimonialis-
ta do Brasil. A questão não foi o 
tríplex”. (Carlos Melo)

“No meio dessa polarização 
sem o Lula, se nenhum dos outros 
candidatos se mostrar saboroso 
ao centro, ao mercado ou a outras 
instituições, provavelmente o Lu-
ciano Huck pode voltar [à disputa 
pela presidência da República]”. 
(Leonardo Sakamoto)

“Os desembargadores do 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região corrigiram uma imperfei-
ção do mensalão. O primeiro es-
cândalo da era petista desceu aos 
livros de história como uma má-
fia sem capo. A consolidação da 
primeira condenação de Lula deu 
ao petrolão, finalmente, a cara de 
um chefe”. (Josias de Souza)

Quando do julgamento, o 
presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia, estava 
exercendo o cargo de Presidente 
da República em exercício, Veja 
a opinião dele sobre a decisão:

“Construí minha carreira com-
batendo, no campo da política, as 
teses defendidas pelo ex-presiden-
te Lula e pelo PT. Ainda assim, 
quem tem responsabilidade públi-

ca, em qualquer Nação, não pode 
estar celebrando o dia de hoje.

Na política, o melhor foro de 
enfrentamento de teses diferen-
tes é a campanha eleitoral. Nela, 
o veredito é dado pelas urnas. 
Mas a campanha não começou, 
e quem se pronunciou hoje foi 
o Poder Judiciário. É necessário 
ouvi-lo e respeitá-lo.

O resultado do julgamento 
do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região deixa claro que o 
Brasil é uma democracia madu-
ra onde as instituições funcio-
nam plenamente.

Toda e qualquer manifestação 
em relação à sentença proferida 
hoje, em Porto Alegre, deve res-
peitar a ordem institucional. Te-
nho certeza que o Brasil seguirá 
pacificamente rumo à superação”.

Até 15 de setembro teremos 
uma decisão da Justiça sobre 
isso. Mas, desde já, seria bom 
que nós, eleitores deste imen-
so país varonil, formássemos 
nossa opinião e encontrásse-
mos a melhor resposta. Com 
Lula ou sem Lula, precisamos 
decidir corretamente. Não po-
demos errar novamente.



PENSAMENTO DA SEMANA: “Eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo.” (Nelson Mandela)
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Toda meiga e cheia de charme, essa é Júlia Moura Matos 
da Silva, que completou na terça-feira (23) seus 5 aninhos, 
comemorando a data em festa no tema Mulher Maravilha, 
melhor dizendo, Menina Maravilha, para os seus amigui-

nhos e familiares. Os paparicos ficaram por conta dos pais 
Marcos e Lorrayne, parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

Os empresários Vainer Pacheco e sua esposa Celeste Cavalheiro, de 
férias recentemente, foram curtir, descansar e recarregar suas ener-
gias pelas praias de Ubatuba / SP, vindo renovados para enfrentar 

esse ano que só está começando. Sucesso!!! 

O cinegrafista e 
editor Beto Souza 

comemorou  idade 
nova terça-feira 

(23), onde o carinho 
ficou por da esposa 

Jenifer e do filho Fe-
lipe, recebendo as 
felicitações de sua 

família e amigos. 
Tudo de bom!!!

Zilá de Souza é uma mulher muito vaidosa e apaixonada 
pela vida e por sua família, completou ontem (25) mais um ano de 

vida, se presenteando com um cruzeiro que sairá em breve. 
O carinho especial fica por conta dos filhos Renato, Silvana 

e Valter, netos e demais familiares. Felicidades!!!

Flash no casal de organizadores da Festa de São Jorge, 
Fernanda Bianchin e Patric Cruz, tiveram o prazer de conhecer 

Serginho Madureira, e revelam, vem novidades por aí, aguardem!!!

Destaque para as belas Bruna Boiani, Fabiana Albuquerque, 
Patrícia Janota e Tatiane Boiani, que estão de passeio em Aracajú, onde 
curtiram o Festveraosergipe e também foram convidadas para fazerem 

a divulgação da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Sucesso!!!

Na quarta-feira (24) o casal Arthur e Silvana Garcia completou 
21 anos de união, um casamento abençoado por Deus, onde os 
dias de lutas e vitórias juntos só fez o amor aumentar e renovar 
cada vez mais, e que dessa história foram presenteados com os 

filhos Gabriel e Matheus. Felicidades!!!

Flávio Domingos, o Domingão Mestre Cuca, e sua esposa  Lúcia Tho-
maz Domingos, se deram uns dias de férias, sem  eventos, temperos 

e panelas, e foram curtir o Sul de Minas Gerais, um lugar de muitas 
cachoeiras, encantador, onde ele aproveitou para agradecer a Deus 

pelo dom e sabedoria. Muito bom!!!

Parabéns em dose dupla para Juliana Venâncio, que 
recentemente se formou no curso de Educação Física, e por 

ter comemorado mais um ano de vida quarta-feira (24), sendo 
o seu maior e melhor presente, o filho Matheus. Felicidades!!! O mineiro Aparecido Olivei-

ra está de férias e o destino 
escolhido para aproveitar e 
curtir foi Porto Seguro/BA, 

onde nas areias da 
praia ele brinda a 
chegada naquele 

lugar paradisíaco. 
Em breve, ele estará 

em Barretos visitando 
a família e contando 

novidades do 
passeio. Sucesso!!!
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A Ronda Municipal, im-
plantada pela Prefeitura de Bar-
retos em novembro de 2015, 
será beneficiada com a contra-
tação de mais integrantes atra-
vés do concurso público. Con-
forme o Edital 006/2017, estão 

Os eleitores das cidades em 
que o cadastramento biomé-
trico está ocorrendo de forma 
obrigatória, que não realizarem 
o procedimento terão os títulos 
eleitorais cancelados e sofrerão 
sanções, como a suspensão do 
CPF, que, por sua vez, pode gerar 
alguns transtornos.

A suspensão do CPF, no caso 
dos aposentados, por exemplo, 
interrompe o benefício previden-
ciário. Além disso, para toda a 
população, impede de participar 
do programa Minha Casa Minha 
Vida, efetuar financiamento jun-
to à Caixa Econômica Federal, 
participar dos programas edu-
cacionais, como o Fies. Enfim, 
todos os programas subsidiados 
pelo governo federal não pode-
rão ser concretizados em razão 
da suspensão do CPF, além de 
impedir que realizem viagem ao 
exterior, contrair empréstimos 
bancários, entre outras consequ-
ências negativas.

A suspensão do CPF tam-
bém ode levar ao cancelamen-
to dos cartões de crédito, haja 
vista que as operadoras enten-
dem que há restrição. Quanto 
ao Imposto de Renda o sistema 
recepciona a declaração, mas 
não libera para fazer consultas, 
regularizações, receber a resti-
tuição, dentre outros. O sistema 
realiza os abatimentos e quan-
do constatar que não foi feita 
a biometria, é comunicado à 
Receita, que automaticamente 
suspende o CPF.

Para conseguir retomar o CPF, 
o procedimento não é demorado. 
A primeira medida é regularizar a 
situação junto à Justiça Eleitoral. 
Depois, assim que o sistema fizer 
o processamento, o CPF é regula-
rizado junto à Receita Federal, de 
forma automatizada. Assim que 
for regularizado, o cidadão volta a 
ter os diretos que foram suspensos. 

Ronda Municipal vai dobrar efetivo com a realização do concurso público

sendo oferecidas 20 vagas para 
agentes de segurança, além de 
cinco vagas para bombeiros 
civis. Outras cinco vagas de 
agentes de operações e fiscali-
zação, para trabalhar no orde-
namento do trânsito, estão sen-

do oferecidas através do Edital 
003/17. Em todos estes casos, 
as inscrições prosseguem até o 
dia 15 de fevereiro, através do 
site da Vunesp (https://www.
vunesp.com.br/).

O número de vagas ofere-
cidas para a Ronda Municipal, 
que faz vigilância patrimonial 
de instalações e logradouros 
públicos, permitirá que ela 
passe a ter o dobro do atual 
efetivo de 19 vigilantes. Para 
concorrer a estas vagas, o can-
didato precisa possuir ensi-
no médio completo, Carteira 
Nacional de Habilitação AB e 
curso de formação profissio-
nalizante básico de 200 a 400 
(duzentas a quatrocentas) ho-
ras ministrado por escola espe-

cializada em segurança e reco-
nhecido pela Polícia Federal, 
além de ter mais de 1,65 metro 
(homem) ou 1,60 metro (mu-
lher) de altura e ser aprovado 
nos testes físico e psicológico.

A Ronda Municipal é com-
posta por vigilantes que passa-
ram por treinamentos especí-
ficos de defesa pessoal e uso 
de armas não letais. Ela tem a 
função de fazer a vigilância de 
prédios públicos, como esco-
las e unidades de saúde, além 
de praças e logradouros, inclu-
sive dando apoio ao trabalho 
de ordenamento para a realiza-
ção de eventos públicos.

A frota da ronda é composta 
por carros e motocicletas dota-

dos de giroflex, sirene e equi-
pamento de comunicação para 
acionar a Polícia Militar em ca-
sos de ocorrências mais graves.

“Em pouco mais de dois 
anos de atuação, a Ronda Mu-
nicipal já caiu no gosto dos 
barretenses. Ações como a 
ampliação do número de vi-
gilantes e outros investimen-
tos que estão previstos, como 
novos equipamentos e novos 
veículos, além da implanta-
ção de uma sede operacional, 
vão garantir mais segurança 
patrimonial na nossa cidade”, 
destaca o secretário de Ordem 
Pública, Cláudio Muroni.

Segundo o secretário, a 
contratação de cinco agentes 

de operações e fiscalização, 
além de reforçar a fiscalização 
de trânsito, também represen-
tará um reforço no ordenamen-
to das ruas e espaços públicos 
em eventos como o desfile de 
aniversário da cidade, corridas 
de rua, cavalgadas, quermes-
ses e procissões, entre outros.

Já as cinco vagas para 
bombeiro civil, previstas no 
concurso, vão atender à de-
manda pela criação do Gru-
pamento de Bombeiros Ci-
vis. Junto com a secretaria 
municipal de Defesa Civil, o 
grupamento vai atuar na pre-
venção e na atuação em casos 
de emergências, como alaga-
mentos e queimadas.

Receita alerta para suspensão 
de CPF por falta de biometria
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Espalha Samba agradece apoiadores e anuncia formação de sua banda
“O Carnaval do Espalha 

Samba é uma ideia alternati-
va que visa resgatar a cultura 
das marchinhas e valorizar o 
samba”, explica o jornalista 
Patrício Augusto, idealizador e 
coordenador do Cordão, que irá 
realizar o seu corso (desfile) no 
sábado de carnaval, 10 de feve-
reiro, com concentração às 14 
horas e saída às 18 horas. Três 
bairros serão percorridos num 
percurso de 1.200 metros: Celi-
na, Bela Vista e Primavera, até 
chegar a Praça Primavera. 

“Por onde passa faz com 
que as pessoas saiam de casa, 
assistam, dancem junto e até se 
animem a seguir com foliões 
que se divertem desde a con-
centração até chegar na praça, 
desfilando em blocos ou indi-
vidualmente. Enfim, o Espalha 

Samba não é um bloco, é um 
Cordão, que arrasta pessoas, 
blocos e famílias inteiras”, ex-
plica Patrício Augusto, sobre o 
formato do Espalha Samba.  

A participação do folião 
é livre, inclusive para formar 
blocos e, neste ano, o cordão 
está incentivando uma ação 
solidária, pedindo a contribui-
ção facultativa de caixinhas de 
leite, que serão doadas a enti-
dades assistenciais da cidade.

Um dos diferenciais do  cor-
so é o acompanhamento de uma 
banda, ao vivo, sobre um trio 
elétrico, que amplifica seu show.

Neste ano, a Banda Espalha 
Samba está confirmada com 
Humberto Squitini (sax alto 
e regência), Cheirinho (trom-
bone), Biga Costa e Larissa 
Duarte (trompete), Denilton 

(bateria), Joãozinho do Violão 
(contrabaixo e vocal), Suênio 
Spindola (teclado) e Fausto e 
Elísio Gomes (vocais).

Durante o percurso serão 
apresentadas as tradicionais 
marchinhas e a marchinha ofi-
cial do Cordão, que tem como 
refrão: “espalha, espalha, o sam-
ba que é bom, sou da marchinha 
um eterno folião, de confete e 
serpentina, o Espalha Samba vai 
mantendo a tradição”.

A letra é do próprio Patrí-
cio Augusto, melodia de Da-
niel Boca Nervosa e arranjo 
de Suênio Spindola.

Após a chegada na Praça 
Primavera, a Banda Espalha 
Samba faz uma pausa e acon-
tece a esperada apresentação 
da bateria Nota 10 da Escola 
de Samba Liberdade, coman-

dada pelo mestre Sinésio, e 
presidida por Álvaro Júnior, 
com a participação especial 
de passistas da escola.

APOIADORES
O Carnaval do Espalha 

Samba é uma produção inde-
pendente, sem verbas oficiais 
do poder público. Para custear, 
os integrantes do Cordão reali-
zam promoções e contam com 
apoio de várias empresas.

“Fazemos nosso trabalho 
e contamos com ajuda de pes-
soas e empresas, sem os quais 
não seria possível realizar o 
evento. Por isto, agradecemos 
de coração e todos colabora-
dores e apoiadores”, afirma 
Patrício Augusto.

A lista dos apoiadores é for-
mada pela ACIB (Associação 
Comercial e Industrial de Bar-
retos), Nova Fitus – Campinas 
(SP), Confiança Som e Panfle-
tagem, Imobiliária Renato Pe-
ghim, JM Supermercado, João 
Mulata, Lilico, Farmácia São 
Francisco, Allplant, Mark’s Veí-
culos, Ágape Rede de Postos de 

A diocese de Barretos 
anunciou a abertura de inscri-
ções para o Curso Sistemático 
de Teologia, destinado a sa-
cerdotes, religiosos, lideran-
ças de comunidades, agentes 

Letra: Patrício Augusto
Melodia: Boca Nervosa
Arranjo: Suênio Spindola

É com o Espalha que eu vou
Numa sacada genial
É de samba e marchinha
O meu novo carnaval
 
Espalha, espalha
O samba que é bom
Sou da marchinha 
E um eterno folião
De confete e serpentina
Espalha Samba vem mantendo a tra-
dição
(REFRÃO – BIS)
 
O Espalha contagiou
E a alegria é geral

É de samba e marchinha
O meu novo carnaval
 
Espalha, espalha
O samba que é bom
Sou da marchinha 
E um eterno folião
De confete e serpentina
Espalha Samba vem mantendo a tradição
(REFRÃO – BIS)
 
BANDA ESPALHA SAMBA
Interpretes: Fausto Canuto e Eliseo Gomes
Bateria: Denilton
Teclado: SuênioSpíndola
Contrabaixo: Joãozinho do Violão
Trompete: Biga Costa e Larissa Duarte
Trombone: Cheirinho
Sax e regência: Humberto Schittini
Som: Confiança – Som e Panfletagem

MARCHINHA OFICIAL

Combustíveis, A Construtora, 
Depósito de Bebidas Minaré, 
Samaúma, PC Pneus, Padaria 
Celina, Cido Cipriano, Portuga 
Madeiras, Engenheiro Lucas – 
Jaboticabal, Massa Motos, Ma-
rinho de Assis, Multishine, Fu-
tura Seguros – Manoel Messias, 

Distribuidora de Águas Ibirá, 
Bar do Guell, Doutor José Ma-
ria, Buthianga Peças, Muzetti 
Verduras, Paulo Correia, Lotea-
mento Nobre Ville II, Casa Ba-
albeck, Botânica, Kátia Gouveia 
Calçados, Arlete Boutique e Es-
critório Central.

Diocese abre inscrições 
para curso de teologia

de pastoral e para as pessoas 
que quiserem aprofundar-se 
no estudo bíblico-teológico.

O curso tem duração de 
quatro anos e é desenvolvido 
em 8 módulos presenciais. As 

aulas acontecem às segundas-
-feiras, das 20 às 22 horas, na 
sede da Sociedade São Vicen-
te de Paula, na rua 34 nº 1378, 
esquina da avenida 17.

São oferecidas 80 vagas. 
As inscrições podem ser reali-
zadas de 1º a 23 de fevereiro. 
O início das atividades está 
programado para 19 de feve-
reiro, às 20 horas, com missa 
presidida pelo bispo dom Mil-
ton Kenan Júnior (foto).

A formação cristã oferecida 
tem em sua grade disciplinas bi-
mestrais que abordam as Cartas 
Paulinas, Cristologia, Deus Uno 
e Trino, Eclesiologia, Evange-
lho de João e Cartas Joaninas, 
Evangelho Sinóticos, Históri-
cos e Sapienciais, Introdução à 
Teologia Moral, Introdução à 
Teologia, Introdução à Sagrada 
Escritura, Liturgia, Moral Sexu-
al/Bioética, Proféticos, Teologia 
da Graça e da Revelação.

No mês de julho estão pre-
vistas semanas teológicas, com 
os temas Patrologia, Mariologia, 
Escatologia e Doutrina Social da 
Igreja. Podem frequentar o cur-
so alunos regulares e ouvintes. 
Outras informações podem ser 
obtidas nas paróquias da cidade 
ou pelo telefone 3322-3565.
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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

Você sabia que em pouco 
tempo é possível desenvolver 
competências estratégicas? 
Cursos de formação rápida são 
oportunidades para adquirir no-
vos conhecimentos que podem 
contribuir diretamente para me-
lhorar sua prática profissional.

Larissa Vasconcelos Cam-
pos de Oliveira, docente do 
Senac Barretos, comenta cin-
co vantagens desta modalida-
de de qualificação:
1. PRÁTICA

Como são realizadas em 
curto período de tempo, essas 
formações são estruturadas 
com conteúdos equilibrados 
entre teoria e prática, isto é, 
permitem rápida aplicação dos 
conhecimentos no dia a dia.
2. DESCOBERTA

Contato com novas técnicas, 
equipamentos e conceitos da sua 
área de atuação ou com novas 
áreas que sejam do seu interesse.
3. NETWORKING

As aulas são possibilida-
des de ampliar as redes de 
contatos profissionais, trocar 
experiências e se aproximar 
de novas visões.
4. NOVAS PERSPECTIVAS

DOCEIRO
Início: 5/2/2018 | Término: 17/5/2018
Aulas: às segundas, terças e quintas-feiras, das 
13h30 às 17h30
REIKI – NÍVEL 3
Início: 19/2/2018 | Término: 23/02/2018
Aulas: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas
FORMAÇÃO AUTOCAD 2017 - 2D, 3D E RE-
CURSOS ADICIONAIS
Início: 3/3/2018 | Término: 1º/12/2018
Aulas: aos sábados, das 8 às 12 horas
COMO FALAR EM PÚBLICO
Início: 3/3/2018 | Término: 24/3/2018

Aulas: aos sábados, das 8 às 12 horas
TÉCNICAS AVANÇADAS PARA CONTADO-
RES DE HISTÓRIAS
Início: 3/3/2018 I Término: 5/5/2018
Aulas: aos sábados, das 8 às 12 horas
DEPILADOR
Início: 5/3/2018 | Término: 11/6/2018
Aulas: às segundas, quartas e sextas-feiras, das 
8 às 12 horas
CONFECCIONADOR DE BIJUTERIAS
Início: 5/3/2018 | Término: 25/7/2018
Aulas: às segundas e quartas-feiras, das 8 às 12 
horas

O discurso do governo Te-
mer de que a Previdência está 
quebrada e que em pouco tem-
po não haverá mais dinheiro 
para pagar os aposentados e 
pensionistas não se confirma.

Os números consolidados 
pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) comprovam 
que a Previdência é supera-
vitária: entre 2000 e 2015, o 
superávit foi de R$ 821,7 bi-
lhões. Em contrapartida, nos 
últimos 15 anos, a Previdência 
deixou de arrecadar mais de 
R$ 4,7 trilhões com desvios, 
sonegações e dívidas.

Foram realizadas 31 au-
diências públicas, nas quais 
foram ouvidos 144 especia-
listas, entre eles auditores, 
professores, juristas, sindica-
listas, empresários, senadores 
e deputados que constataram: 
o problema da Previdência é 
de gestão, má administração, 

Avaliar a credibilidade e a 
fonte de uma notícia antes de 
repassá-la não é um hábito co-
mum. As chamadas fake news 
(notícias falsas) são comparti-
lhadas diariamente em diferen-
tes meios de comunicação e ga-
nharam ainda mais espaço com 
a expansão das mídias sociais.

Com essa preocupação, a 
Associação Nacional de Edi-
tores de Revistas (ANER) 
lançou na última terça-feira, 
23, a campanha nacional “Re-
vistas. Eu acredito!”.

“Nossa ideia é mostrar a 
importância de se informar por 
meio de uma mídia consagra-
da, que investiga e que vai até 
a fonte, com um jornalismo sé-
rio”, diz Maria Célia Furtado, 
diretora executiva da ANER, 
sobre a credibilidade do meio.

CPI confirma: não tem déficit na Previdência Social
anistias, sonegação e desvios.

FRAUDES E 
SONEGAÇÕES

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) estima que o 
Brasil perde cerca de R$ 56 
bilhões por ano em fraudes 
e sonegações. A CPI da Pre-
vidência constatou que esse 
número pode ser ainda maior 
e chegar aos R$ 115 bilhões.

Segundo estudo apresenta-
do à CPI, boa parte das sone-
gações que afetam o caixa da 
Previdência decorre da falta de 
registro em carteira assinada de 
trabalhadores assalariados. So-
mente em 2014, R$ 41 bilhões 
deixaram de ser arrecadados.

Outra forma de desvio de-
tectada pela CPI foi a apro-
priação indevida por parte dos 
empregadores, que cobram dos 
trabalhadores o desconto do 
INSS e não repassam esse va-
lor à Previdência. Somente nos 

últimos quatro anos, ela deixou 
de arrecadar R$ 125 bilhões por 
causa da apropriação indébita.

A Desvinculação de Re-
ceitas da União (DRU), as 
políticas de desonerações e 
os programas de refinancia-
mento de dívidas são outros 
problemas que levam a Previ-
dência a perder recursos.

SOMENTE A DRU
Mecanismo que permite ao 

governo federal usar 30% do 
dinheiro dos impostos federais 
vinculados por lei a fundos e 
despesas obrigatórias, como 
saúde e educação – retirou da 
Previdência, entre 2000 e 2015, 
R$ 614,9 bilhões. Atualizado 

pela taxa Selic, esse valor 
chegaria hoje a R$ 1,4 trilhão.

Já com o Refis, o progra-
ma do governo para parcelar 
dívidas tributárias, como é o 
caso dos R$ 426 bilhões de-
vidos por empresas ao INSS, 
entre elas o Bradesco, Caixa, 
JBS e Vale, são perdidos cer-
ca de R$ 21,5 bilhões por ano 
de arrecadação espontânea 
das contribuições previden-
ciárias. Com a Medida Pro-
visória 783/2017 sancionada 
pelo Temer, que prorrogou 
o prazo para o financiamen-
to da dívida, o custo para os 
cofres da Previdência será de 
R$ 543 bilhões.

Por que fazer um curso 
de formação rápida?

Docente do Senac Barretos explica as vantagens desta modalidade

Os cursos melhoram o cur-
rículo e desenvolvem novas 
competências, assim, são por-
tas de entrada para definição 
de novas perspectivas de for-
mação ou mesmo para quem 
vislumbra um cargo na empre-
sa em que trabalha, já que pro-
cessos seletivos internos são 
comuns em muitas empresas.
5. FACILIDADE

São opções interessantes 
para quem não dispõe de tan-
to tempo para se qualificar e, 
além disso, tem poucos pré-re-
quisitos de idade ou formação, 
ou seja, o acesso é facilitado.

Para finalizar, Larissa de 
Oliveira ressalta que é impor-
tante conhecer características 
das diversas áreas do conhe-

cimento para entender qual 
pode ser o curso ideal para 
você. “Precisamos ter um pla-
nejamento da nossa carreira, 
tendo em vista aspectos como 
o mundo do trabalho e a cons-
tante necessidade por atuali-
zação”, destaca a docente.

Com inscrições abertas para 
cursos de formação rápida nas 
áreas de beleza e estética, co-
municação e artes, gastrono-
mia, moda, saúde e bem-estar, 
tecnologia da informação, o 
Senac Barretos está oferecendo 
descontos de 30% em todos os 
títulos (confira no quadro).

Mais informações sobre os 
cursos e as inscrições estão dis-
poníveis no Portal Senac: www.
sp.senac.br/senacbarretos.

ANER lança campanha de 
combate às notícias falsas
Associação quer chamar atenção para o tema que 
ganha ainda mais importância neste ano eleitoral

Uma pesquisa da Kantar 
IBOPE Media mostra que jo-
vens estão preocupados em 
receber uma informação cor-
reta e que 72% dos brasileiros 
acreditam mais nas notícias 
lidas em revistas.

Apesar dos números, o 
compartilhamento de notícias 
falsas já se tornou comum e 
pode causar grandes danos. 
Em ano de eleição no Bra-
sil, esta preocupação é ain-
da maior, a julgar pelas fake 
news que fortaleceram Donald 

Trump na época das eleições 
presidenciais americanas.

CAMPANHA
Lançada com outdoors 

em Porto Alegre, por conta 
da grande visibilidade que o 
município está recebendo, a 
campanha não tem qualquer 
cunho político. Será veicula-
da em todas as revistas asso-
ciadas à entidade, em canais 
digitais e universidades. Por 
pelo menos três meses, have-
rá uma divulgação massiva da 
mensagem.
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A Festa do Peão de Barretos 
lançou um concurso para eleger 
a música que será tema da 63ª 
edição do evento, considerado 
o maior do gênero na América 
Latina e que esse ano acontece 
entre 16 e 26 de agosto.

E se antecipando à progra-
mação, os organizadores tam-
bém já iniciaram a venda de 
ingressos, que podem ser ad-
quiridos pela internet. Os va-
lores do primeiro lote variam 
de R$ 30 a R$ 780, dependen-
do do acesso: arena, camaro-
te, área VIP e camping.

Essa é a primeira vez que 
os convites são vendidos antes 
mesmo do anúncio da progra-

mação de shows. Segundo os 
organizadores, o objetivo é 
que os participantes tenham 
mais tempo para se programar.

MÚSICA TEMA
Tradicionalmente, a Festa 

do Peão tem uma música que 
representa a edição do even-
to. Em 2018, pela primeira 
vez, um concurso vai eleger a 
composição que vai embalar 
os festeiros durante os 11 dias 
do evento.

Compositores amadores 
e profissionais podem parti-
cipar da disputa, com letra e 
melodia inéditas, relaciona-
das à Festa de Barretos e seus 
63 anos de história. Como já 

acontece, a canção será grava-
da pelos artistas que se apre-
sentarão no evento.

As inscrições devem ser 
feitas até 16 de março. Cada 
candidato pode inscrever so-
mente uma música, que deve 
ser enviada por e-mail, em 
formato MP3, junto com a le-
tra e ficha de inscrição dispo-
nível no site da Festa do Peão.

A música vencedora será 
conhecida em 2 de abril. Além 
disso, o compositor ganhará 
ingresso para participar de um 
dia do evento e poderá visitar 
o departamento de produção 
artística, com acesso aos ca-
marins e ao palco principal.

Encontro acontece entre 
20 e 22 de abril no Parque 
do Peão. DJs Bruno Martini, 
Raul Mendez e Vooker tam-
bém estão confirmados

Sepultura, Detonautas e Rai-
mundos estão entre as bandas 
confirmadas para a 16ª edição do 
Barretos Motorcycles, que acon-
tece entre 20 e 22 de abril, no 
Parque do Peão de Barretos (SP).

Além dos shows de rock, 
a programação do evento que 
reúne motociclistas de todo o 
país terá os DJ’s Bruno Marti-
ni, Raul Mendez e Vooker.

A banda carioca Detonau-
tas Roque Clube se apresenta 
no dia 20 de abril com músicas 
do seu último álbum, “VI”.

O Sepultura, que acaba de sair 
de uma turnê internacional come-

morando os 30 anos de carreira, 
sobe ao palco no dia 21, com mú-
sicas do seu 14° disco, “Machine-
Messiah”, lançado em 2017.

A organização do evento 
informou que detalhes sobre 
os horários, ingressos e pontos 
de venda devem ser divulga-
dos em breve, Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
site do Barretos Motorcycles.

Barretos Motorcycles confirma shows de Sepultura, Detonautas e Raimundos

Na próxima quarta-feira, 
31 de janeiro, o sinal analógi-
co de televisão será desligado 
em Barretos e em outros 24 
municípios da região de Fran-
ca. Após essa data, só será 
possível assistir à programa-
ção da TV aberta por meio do 
sinal digital.

Para continuar assistindo 
aos seus programas favoritos, 
basta verificar se a sua antena 
é digital e se o seu televisor 
precisa, ou não, de um conver-
sor. Instalar os equipamentos 
é importante para vivenciar a 
experiência com a TV digital.  

“Todas as TVs podem ser 
utilizadas para assistir os canais 
abertos transmitidos pelo sinal 
digital. Porém, a TV pode preci-
sar de adaptações. Se o aparelho 
for de tubo, será necessário ins-
talar um conversor de sinal. Se 
a TV for de tela fina e não tiver 
o conversor embutido, também 
precisará de um conversor de 
sinal. Para ter certeza se o tele-
visor já tem o conversor embu-
tido, consulte o manual do fabri-
cante”, orienta Daniela Honório, 
gerente regional da Seja Digital.

Cerca de 75 mil kits gra-
tuitos, com os equipamentos 
que permitem que televisores 

A Caixa Econômica Fede-
ral realiza até nesta sexta-feira 
(26) a 1ª Semana de Imóveis 
CAIXA. O evento acontece 
em 16 estados e oferta cerca 
de 16 mil imóveis usados, en-
tre casas, apartamentos, salas 
comerciais e terrenos. Ainda 
nesta sexta-feira, os imóveis 
podem ser consultados pelo 
site www.caixa.gov.br/ximó-
veis ou diretamente nas agên-
cias da CAIXA.

Segundo o vice-presidente 
de Logística e Operações da 

CAIXA, Marcelo Campos Pra-
ta, o evento reúne condições 
especiais tanto para investido-
res do ramo imobiliário como 
clientes do banco. “A 1ª Sema-
na de Imóveis CAIXA é uma 
oportunidade para quem quer 
investir de forma segura em 
imóveis com valor abaixo do 
preço de mercado”, comentou.

Os imóveis podem ser ad-
quiridos de quatro formas, 
conforme quadro abaixo: 
leilão, licitação fechada, lici-
tação aberta ou venda direta. 

Todas as unidades já possuem 
garantia da documentação re-
gular e as contas de condomí-
nio e IPTU quitadas até a data 
da compra.

A CAIXA possibilita tam-
bém o financiamento dos imó-
veis, com a alternativa de uti-
lização do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), 
conforme as regras do fundo. 
São 10,3 mil casas, 4 mil apar-
tamentos, 350 salas comerciais 
e 1,6 mil terrenos com preços 
abaixo do valor de mercado.

Festa do Peão de Barretos elege música 
tema de 2018 e inicia venda de ingressos
Há sete meses para o maior rodeio da América Latina, convites 

podem ser comprados pela internet. Canção vencedora será 
gravada por artistas que se apresentarão no evento em agosto

Caixa encerra 1ª Semana 
Nacional de Imóveis Próprios

O evento disponibilizou imóveis de propriedade do banco

Desligamento do sinal analógico em 
Barretos será na próxima quarta-feira

antigos tenham acesso ao sinal 
digital, estão disponíveis para 
famílias de baixa renda atendi-
das pelo Governo Federal das 
25 cidades da região de Fran-
ca. Em Barretos, a Seja Digi-
tal já distribuiu mais de 11 mil 
kits, com antena digital e con-
versor com controle remoto.

As famílias que ainda não 
retiraram seu kit gratuito de-
vem realizar o agendamento o 
quanto antes. Basta ligar para 
147 (ligação gratuita) ou aces-
sar www.sejadigital.com.br/
kit e escolher o melhor local, 
data e horário.

Além de retirar os equipa-
mentos, é indispensável reali-
zar a instalação para receber o 
sinal digital e continuar assis-

tindo TV após o desligamento 
do sinal analógico.

A busca de canais digitais 
também é um processo mui-
to importante na conclusão 
da instalação. “Os canais não 
aparecem automaticamente 
nas TVs e as pessoas podem 
ter uma TV preparada, mas 
continuar vendo os canais 
analógicos. Para localizar os 
canais digitais basta acessar o 
menu da TV ou do conversor, 
encontrar a opção mais pare-
cida com ‘busca de canais’ e 
seguir as orientações. Ao final, 
a TV terá encontrado todos os 
canais digitais disponíveis na 
região e exibirá a programação 
com imagem e som de cine-
ma”, diz Daniela Honório.

A gerente regional da Seja Digital Daniela Honório
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Nova filial da Motta Fight Center está com atividades em Barretos
Huelder Motta e seu pai Gabriel Motta, ambos renomados professores de artes marciais no estado de São Paulo, com várias filiais no Brasil e nos Estados Unidos, acabam de inaugurar mais 

uma filial em Barretos. O mais novo Centro de Treinamento Motta Fight Center foi inaugurado na Avenida Conselheiro Antônio Prado, em frente à AABB, ao lado da loja de presentes FUINHA. 
O CT oferecerá aulas de jiu jitsu, muay thai e krav maga para crianças a partir dos 4 anos, jovens e adultos de ambos os sexos. Nas fotos, além de outros alunos já matriculados, o dr Edson Quirino, 
Huelder Motta e Jocival Ferreira, ambos faixas pretas formados na Equipe Motta, já atuando no novo local de atividades da academia, em frente à AABB, em Barretos




