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Plantão de carnaval registra mais 
146 casos positivos de dengue

Foram realizadas quase 300 consultas em apenas três dias de plantão
Durante os dias do feriado de 

Carnaval em Barretos, a secreta-
ria municipal de Saúde intensifi-
cou os cuidados com pacientes 
de dengue e também realizou 
trabalho de prevenção em diver-
sos espaços de Barretos.

Agilizando o acolhimento 
aos pacientes de dengue, as 
Unidades Básicas de Saúde 
- Barretos II e ARE I Postão 
funcionaram entre os dias 4 
a 6 desta semana, com siste-
ma de atendimento exclusivo 
para os casos, com 8 pro-
fissionais de saúde em cada 
plantão, incluindo médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, farmacêuticos e 
administrativos.

Foram realizadas 143 
consultas na UBS- Barretos 
2 e 154 no Postão (foto), to-

Vereador propõe 
“IPTU Verde” 
em Barretos

O vereador Raphael Du-
tra (PSDB) propôs ao prefeito 
Guilherme Ávila, a criação de 
um projeto de lei para a im-
plantação do “IPTU Verde” em 
Barretos. Com o mecanismo, o 
contribuinte, segundo o verea-
dor, poderá receber incentivo 
na hipótese de adotar ações 
ambientais sustentáveis no 
imóvel. “A cidade ganha em 
grandes proporções, porque 
milhares de cidadãos, agindo 
em suas casas, geram um im-
pacto em escala, o que supera, 
em muito, o valor das deduções 
tributárias”, destaca o vereador.

Presidente da Câmara solicita e 
câmeras de monitoramento serão 
instaladas em escolas e Cemeis

talizando 297 consultas, com 
146 notificações para positivo 
de dengue, 157 medicações ( 
incluindo hidratação e dispen-
sação de remédios prescritos), 
228 exames de sangue e 4 en-
caminhamentos para interna-
ção na Santa Casa.

Composta por uma equipe 
de 8 profissionais, o Programa 
Municipal de IST/HIV/AIDS 
também atuou nos dias de 
carnaval,  conscientizando os 
foliões para as doenças sexu-
almente transmissíveis.

Foram distribuídos 300 
preservativos femininos, 4 
mil unidades de gel lubrifi-
cante e 7.200 preservativos 
masculinos nos carnavais do 
Cordão Espalha Samba, Mar-
chinhas na Estação Cultura e 
clube da cidade.

As escolas municipais e os 
Cemeis de Barretos estão rece-
bendo a implantação de câme-
ras de monitoramento 24 horas 
e alarme para aumentar a segu-
rança nas unidades. A instalação 
dos equipamentos atende a soli-
citação do presidente da Câma-
ra Municipal, João Roberto dos 
Santos, João Mulata. “Queremos, 
com esse trabalho, prevenir atos 
de invasão e vandalismo que vem 
acontecendo frequentemente nos 
últimos tempos”, frisou Mulata.
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Alunos do Unifeb se organizam e 
doam sangue no Hospital de Amor
Alunos veteranos e calouros do 

curso de Física Médica do Unifeb 
se organizaram e fizeram um “tro-
te solidário”, doando sangue para o 
Hemonúcelo do Hospital de Amor de 
Barretos. “Dei a ideia sobre o trote 
solidário e todo o grupo ficou entu-
siasmado. A ação de doar sangue é 
muito importante, pois ajuda muitas 
pessoas que precisam. Nesta época 
de carnaval é mais difícil encontrar 
doadores, portanto, é ainda mais 
importante essa ação. Em breve, 
outros alunos também farão suas 
doações”, explicou o universitário e 
organizador do trote solidário, Gui-
lherme de Souza Ramos. O grupo foi 
acompanhado pelo professor Bruno 
Beraldo Oliveira.

Banco do Povo Paulista substituirá boletos
A Secretaria de Desenvolvi-

mento Econômico do Estado de 
São Paulo e o Banco do Povo 
Paulista distribuíram um comu-
nicado importante aos empreen-
dedores nesta quinta-feira (7).

A secretaria e o banco in-
formaram que, a partir deste 
sábado, 9 de março de 2019, 
os boletos emitidos pelo Ban-
co do Brasil, referente aos fi-
nanciamentos adquiridos no 
Banco do Povo Paulista, não 
serão mais aceitos pelas redes 

bancárias, inclusive pelo pró-
prio órgão emissor.

Os empreendedores que 
possuírem carnês com paga-
mento no Banco do Brasil de-
vem efetuar a substituição por 
um novo carnê, diretamen-
te na Unidade de Crédito do 
Banco do Povo do município.

Caso o empreendedor não 
localize o Agente de Crédito, a 
secretaria solicita que seja en-
caminhado um e-mail para con-
tato@bancodopovo.sp.gov.br.

A Pastoral da Sobriedade pro-
move entre os dias 15 e 17, uma 
capacitação e curso de formação 
para novos agentes. O encontro 
será na Fundação Padre Gabriel, 
o antigo Educandário São Bene-
dito, no Jockey Club, e terá início 
às 18 da sexta-feira, dia 15.

A programação do evento 
conta com missas, palestras re-
ferentes à ação pastoral, Terço 
da Sobriedade, Adoração Eu-

carística e aprofundamento da 
espiritualidade dos 12 passos 
da Pastoral da Sobriedade. 

As inscrições serão realiza-
das até o dia 14 nas secretarias 
das paróquias, ao custo de R$ 
50,00 com direito a pernoite e 
alimentação. Quem for pernoi-
tar deve levar roupas de cama 
e banho. Sem pernoite, o custo 
da inscrição é de R$ 30,00.

Os participantes deverão 

adquirir o livro, que é o Ma-
nual do Agente, no valor de 
R$ 30,00. Este livro é o ins-
trumento de trabalho para a 
realização das reuniões. As pa-
róquias deverão adquirir dois 
livros, o do agente e o de for-
mação, no valor de R$ 25,00.

Mais informações com o 
coordenador diocesano, Jú-
lio Mora, pelo celular: (17) 
99606-4261.

Inscrições para novos agentes da Pastoral 
da Sobriedade terminam no dia 14
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Opinião

» SERÁS LIBERTADO PELO DIREITO E PELA JUSTIÇA
Com o tema “Fraternidade e políticas públicas” e 

o lema “Serás libertado pelo direito e pela Justiça”, a 
Campanha da Fraternidade de 2019 acontece no perío-
do da quaresma. 

» IGREJA DEFINE TEMA DE CAMPANHA
“Fraternidade e vida: dom e compromisso” será o tema 

da Campanha da Fraternidade 2020. O lema escolhido é 
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele (Lc 10,33-34).

» VEREADOR APRECIA CARIOQUINHA COM CALDO 
GROSSO

O vereador Otávio Garcia (DEM) revelou que gosta 
de comer feijão rosinha e também a variedade carioqui-
nha, com caldo grosso.

» O FÔLEGO DO ARTILHEIRO DE VOTO
Vereador Euripinho (PDT) esnobou animação no cor-

so do Cordão Espalha Samba, no sábado de Carnaval. 

» SEGUNDA-FEIRA GORDA NA CÂMARA
Na próxima segunda-feira (11), às 14 horas, tem 

reunião da CPI dos Holerites, e às 20 horas, a pri-
meira sessão ordinária de março da Câmara Munici-
pal de Barretos.

» MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA AS MULHERES
Audiência Pública para debater medidas de proteção 

para as mulheres de Barretos está agendada para a próxi-
ma quinta-feira (14), às 20 horas, na Câmara Municipal.

» UMA SOLUÇÃO PARA A ENXURRADA
Um plano emergencial de escoamento de águas ser-

vidas e fluviais em toda a extensão da Avenida Gon-
çalves, no bairro Hussein Genha, foi reivindicado pelo 
vereador Fabrício Lemos (PSL).

» OS TRIBUTOS PAGOS PELOS INDEPENDENTES
O vereador Carlão do Basquete (PROS) deseja saber 

os valores de tributos arrecadados nos últimos oito anos 
pelo município, com os eventos realizados pela Asso-
ciação Os Independentes.

» A VÁRZEA NECESSITA DE CAMPO
Ampla reforma no campo de futebol da Portuguesa, 

no bairro América, foi solicitada pelo vereador Apare-
cido Cipriano (PP).

» MERCADÃO ESTÁ CALORENTO DEMAIS
Vereador Almir Neves (PSDB) pediu que a prefeitu-

ra realize a manutenção dos climatizadores de ambiente 
no Mercadão Municipal.

» PAULA PEDE INFORMAÇÕES SOBRE REFORMAS
Vereadora Paula Lemos (PSB) solicitou informações 

sobre reforma dos CEMEPES, em especial do bairro 
Derby Club, 

» TUCANO LIGADO EM ALTA VOLTAGEM
Vereador Dutra (PSDB) parece estar ligado no “220” 

em 2019. O agente político tucano anda mostrando “prá 
que veio” com muita atitude. A postura anda incomo-
dando alguns concorrentes.

» CADÊ O TREM DA CAMPANHA
O programa de governo do então candidato a prefei-

to de Barretos, Guilherme Ávila (PSDB), na campanha 
de 2012, previa a reativação da via férrea.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é ““Mulheres, Cultura e Po-

lítica”, de Angela Davis, publicado pela Boitempo Editorial.

Padre Márcio Prado
Sacerdote da Comunidade Canção 
Nova e vice-reitor do Santuário do 

Pai das Misericórdias.

A quaresma e fraternidade entre todos
Reproduzimos no nosso espaço de opinião desta edição, a circular distribuída pela Diocese de Barretos, 

escrita e assinada pelo bispo de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, com reflexões importantes para nortear 
as semanas que seguem após o carnaval, período de reflexão da Quaresma e Campanha da Fraternidade.

Queridos irmãos e irmãs.
“Jesus, cheio do Espírito 

Santo, voltou ao rio Jordão 
e, no Espírito, era conduzi-
do pelo deserto. Ali foi posto 
à prova pelo diabo, durante 
quarenta dias” (Lc 4,1-2).

A Quaresma é para nós 
cristãos um tempo de grande 
importância. Trata-se para nós 
do “momento favorável”, do 
“dia de salvação”, como lemos 
na segunda leitura da Missa de 
Cinzas (cf. 2Cor 6,2).

Este tempo tem o caráter de 
“sacramento”, pois comunica 
aos que o vivem graça e salva-
ção, onde da parte de Deus tudo 
age em nosso favor, quando são 
ainda mais abundantes, a bon-
dade e a misericórdia, divinas.

É também para nós tem-
po da luta contra a astúcia do 
diabo que quer nos afastar do 
projeto de salvação, tentando 
vencer-nos com a acídia, com o 
desânimo, a falta de entusiasmo 
e, por que não, tornando-nos in-
crédulos diante da ação divina.

O número quarenta nos re-
mete aos 40 dias do dilúvio, 
aos 40 dias e noites de Moisés 
no Sinai, de Elias que cami-
nha para Horeb; aos 40 anos 
do povo eleito no deserto; aos 
40 dias durante os quais Jonas 
pregou a penitência em Níni-
ve; e, por excelência, aos 40 
dias que Jesus permaneceu no 
deserto preparando-se para 
iniciar o seu ministério.

“Quando ia se completan-
do o tempo para ser elevado 
ao céu, Jesus tomou a firma 
decisão de partir para Jerusa-
lém” (Lc 9,51).

Podemos dizer que a Qua-

resma é proposta pela Igreja 
como um caminho onde toda a 
Igreja é convidada a acompa-
nhar Jesus, que vai em direção 
de Jerusalém para o cumpri-
mento do seu mistério pascal.

Caminhando para a sua 
Páscoa, Jesus arrasta consigo 
toda a Igreja para aquele mo-
mento que será decisivo na 
história da salvação.

Neste caminho, Jesus nos 
convida a três atitudes chaves: 
à oração, ao jejum e à esmo-
la (cf. Mt 6, 1-6. 16-18). São 
elas que devem dar a tônica ao 
caminho quaresmal, por isso, 
elas são propostas já na Quar-
ta-feira de Cinzas quando ini-
ciamos o tempo quaresmal.

Estas três atitudes pro-
postas por Jesus reorientam a 
nossa vida, nos fazem retornar 
à estrada da salvação e dão ao 
nosso esforço de conversão 
um sentido real e concreto.

A oração deve ser compreen-
dida como escuta e súplica. 
Pela oração somos convidados 
a escuta de Deus que nos fala 
por meio da sua Palavra; e, ao 
mesmo tempo, suplicamos ao 
Senhor o auxílio necessário para 
vencermos a astúcia do inimigo, 
o fermento da maldade.

O jejum, compreendido 
como meio para alcançar a 
liberdade dos filhos de Deus, 
pois somente senhores de 
nossos apetites e desejos, so-
mos capazes de renunciar a 
nós mesmos, tendo em vista 
o bem dos necessitados e ao 
cuidado com a criação.

A esmola enquanto caridade 
in loco nos permite imitarmos a 
Deus, o Pai dos céus, cujo amor 

o leva a distribuir prodigamente 
os seus dons, dando de comer 
aos famintos e aliviando do so-
frimento aos necessitados.

“Serás libertado pelo direi-
to e pela justiça” (Is 1,27)

Tendo como tema “Frater-
nidade e políticas públicas” e, 
como lema “Serás libertado 
pelo direito e pela justiça” (Is 
1,27), a Igreja do Brasil quer 
chamar nossa atenção para a 
realidade dos mais pobres da 
nossa sociedade, que carecem 
das condições básicas para 
uma vida com dignidade.

A atenção para com os po-
bres e necessitados dá ao nosso 
esforço penitencial da Quares-
ma um sentido social (SC 110). 
Trata-se de unir esforços para 
erradicar situações que geram 
sofrimento e morte para grande 
parte do nosso povo.

As Políticas Públicas, 
como são apresentadas no 
Texto-base da Campanha da 
Fraternidade, não só dão um 
sentido concreto e social à 
penitência, mas são também 
uma maneira organizada de 
praticar a caridade.

Pela participação na apro-
vação dos orçamentos dos mu-
nicípios, estados e nação, na 
participação efetiva nos conse-
lhos paritários, no acompanha-

mento dos mandatos políticos 
e na elaboração de projetos 
para aplicação dos recursos 
recolhidos pelo Estado, per-
mitimos que as soluções para 
os problemas que atingem os 
mais pobres se tornem mais 
rápidas e duradouras.

Daí a importância de nos 
educarmos para participar dos 
espaços onde se elaboram e 
aplicam as políticas públicas.

O amor revelado por Cristo 
não dispensa a prática do di-
reito e da justiça; ao contrário, 
supõe e exige: “Senhor, quan-
do foi que te vimos com fome 
e te demos de comer? Com 
sede, e te demos de beber? 
Quando foi que te vimos como 
forasteiro e te recebemos em 
casa, sem roupa e te vestimos? 
Quando foi que te vimos doen-
te ou preso e fomos te visitar? 
Então, o Rei lhes responderá: 
‘Em verdade, vos digo: todas 
as vezes que fizestes isso a um 
destes mais pequenos, que são 
meus irmãos, foi a mim que o 
fizestes!’ (Mt 25, 37-40).

Percorrendo o caminho 
quaresmal na companhia de Je-
sus e na força do Espírito San-
to, procuremos fazer com que a 
nossa conversão ao Evangelho 
se traduza em gestos concretos 
de amor e serviço aos irmãos.

Práticas quaresmais
Todos os anos a Igreja, 

principalmente na Quaresma, 
recorda e orienta os fiéis a rea-
lizarem as práticas peniten-
ciais – oração, jejum e esmo-
la, que alimentam, educam e 
enviam o fiel a uma vida mais 
unida a Deus.

A prática da oração faz 
a pessoa se unir mais ao Se-
nhor. A oração é diálogo com o 
Amado, é a confiança do pobre 
naquele que é o Rico, é a apro-
ximação daquele pequeno com 
o Grande, e apesar de tantas di-
ferenças, o homem é acolhido 
por Deus, pois este o trata como 
filho, como amigo e o homem 
deve tratá-lo como Pai e amigo.

A oração ainda é relacio-
namento de alguém com Al-
guém e, nesse contato, o maior 
beneficiado é o homem, pois 
recebe do Alto: consolo, força, 
esperança e amor. São muitas 
graças que o homem recebe de 
Deus. Assim como o alimento 
sustenta o corpo, a oração sus-
tenta e alimenta a alma.

Quando o fiel pratica o jejum 
ele está educando sua mente e 
seu corpo. Por isso, essa prática 
quaresmal deve ser vivida nessa 
perspectiva. O jejum educa os 
apetites, impõe limites.

Já reparou que passamos 
mal porque exageramos em 
algo que comemos ou bebe-
mos? O jejum ensina a domi-
nar os desejos da carne, a ter 
controle sobre si e não se dei-
xar controlar pelas vontades.

O jejum educa e forma. Já o 
homem que se deixa dominar 
pelos alimentos pode acabar 
vivendo um desequilíbrio em 
outras áreas (ira, cólera, vai-
dade, sexualidade). Assim, se 
ele se deixa educar pelo jejum 
conseguirá dizer “não” para 
certas coisas que não convém.

Ter um propósito ao jejuar, 
contar com a graça de Deus e se 
lembrar sempre do compromis-
so, ajuda a pessoa a ser fiel. Sem 
dúvida, será justamente nesse 
tempo que surgirão alimentos 
e pecados “deliciosos, bonitos, 
atraentes e desejáveis”, bons ao 
paladar, ao ouvido e aos olhos, 
mas não a alma. Pela graça di-
vina e fugindo da ocasião, será 
possível não ceder à tentação, 
e melhor ainda, permanecer na 
graça de Deus.

Na quaresma temos ain-
da um tempo propício para 
a missão. O fiel é também 
enviado a viver a esmola ou 
a caridade. Deve-se rezar, je-

juar, mas também amar. “A fé 
sem obras é morta” (Tg 2,20), 
já ensinava o apóstolo Tiago.

O tempo quaresmal é um 
tempo da prática da esmola, 
de ir ao encontro do necessi-
tado, de dar de comer a quem 
tem fome, dar de beber a 
quem tem sede, dar vestimen-
ta ao nu, visitar os doentes e 
presos. Viver a prática qua-
resmal da esmola é já viver o 
envio do Senhor.

Não precisamos ir tão lon-
ge para dar de comer, vestir e 
dar atenção a alguém necessi-
tado. Bem perto, em casa, no 
trabalho e na rua encontramos 
alguém em situação difícil. E 
se quisermos podemos dar um 
passo a mais: sair, ir lá onde 
sabemos que há carentes, que 
há necessitados e pobres.

A caridade é iniciativa de 
Deus e devemos deixar brotar 
em nós. Quem se descobriu 
amado por Ele vai, vive o 
“Ide” de Jesus, vive essa prá-
tica não como um peso, mas 
como algo normal. Assim 
como é normal de quem está 
vivo respirar, é normal para o 

cristão viver a caridade.
Por fim, deixemos esse 

tempo quaresmal nos envol-
ver. Tempo de conversão, 
tempo em que tais práticas 
vão nos ajudar na união com 
a Trindade Santa.

Trata-se de uma oportuni-
dade que Deus nos concede 
para que cresçamos na intimi-
dade com Ele. Por isso, nada 
de futilidades, de perder tem-
po em falar ou pensar mal dos 
outros, mas que seja um tem-
po forte de ascese, de preocu-
pação com o essencial, tempo 
de amar a Deus e ao próximo.
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A entrega oficial da obra de cobertura da pista da Hípica do 
Parque do Peão será nesta sexta-feira, dia 8. O local recebeu 

5 mil metros quadrados de estrutura metálica que estará 
pronta para a 3ª etapa do Campeonato Barretos. A conquis-
ta foi comemorada pelo presidente Ricardo Rocha em suas 

redes sociais: “Promessa é dívida, cobertura de uma das 
pistas da Hípica do Parque do Peão”, comentou ele em sua 

conta no Instagram. (foto: JB Serralheria)

Amanhã, sábado (09/03), é dia de comemoração especial para o Delegado Fernando César Gal-
letti. E na festa não pode faltar churrasco, aquela cervejinha gelada, e os beijos e abraços ficam 

por conta da mulher, Elisa Junqueira, e dos filhos, Fernando e Ana Elisa. Parabéns!!!

Adriano Correia completou 
idade nova na última segunda-
-feira (04/03). A comemoração 
aconteceu na cidade de Franca 
ao lado da esposa Andreia, dos 

filhos Joaquim e Pedro, dos 
pais Benê e Nei, além de ami-
gos e familiares. Felicidades!!!

A terça-feira (05) foi de confraternização entre 
Nereu Brito, sua namorada Carol e a mãe Delma Alves, em 

clima super descontraído, numa casa de festa da city, regado 
de cervejinha, churrasco e bom papo. Sucesso!!!

A personal shopper, Letícia Iashima, de uma badalada loja de 
roupas da cidade, utiliza suas redes sociais para divulgar os belíssimos

 look’s que você só encontra na loja que ela atua. Sucesso!!!

A pequena Heloísa Tashiro de Moraes 
Lima, essa linda princesa de olhos verdes 

e cachinhos loiros, completou seus 4 
aninhos sexta-feira (01/03), e o carinho 

ficou por conta dos pais, Racil de Lima de 
Júnior e Danaê Patrícia Tashiro Rocha, 

da avó Rosemeire de Moraes e do bisavô 
Hazenchreve de Moraes. Parabéns!!!

O Sargento da Reserva da Polícia 
Militar, Willians Luiz, virou mais uma 
página do calendário ontem, quinta-
-feira (07/03). A comemoração acon-
teceu em um restaurante da cidade. 
Os cumprimentos ficaram por conta 

de amigos, familiares e da mãe Ércia. 
Tudo de bom Willians!!!

Amanhã (09) é dia de Alessandra Uieda comemorar mais um 
aniversário, e a data será celebrada ao lado das filhas Thayná 

e Thauany, e do marido Sérgio (foto). Tudo de bom!!!

O navio Soberano ficou pequeno para esse grupo de amigos que fizeram cruzeiro dias 
desse. Isso mesmo, Guilherme Sestare, Guilherme Tomiatti, Gabriela Ferraz, Daniel 

Modenes, João Victor Oliveira, Leonardo Catai, Roberval Benincasa, Fernando Fernan-
des, Gustavo Brandão, Maria Thereza Cirino e Guilherme Britto, aproveitaram todos os 

momentos que o confortável e luxuoso navio lhes ofereceu. Maravilha!!!

Hoje (08) é dia de Valéria Kelly celebrar mais um ano 
de vida. A data será bastante comemorada ainda 

mais por conta da chegada da filha Elisa que nasceu 
dia desses. Os mimos e paparicos ficam por conta do 
marido Carlos e da filha Nicole (foto). Felicidades!!!
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João Mulata solicita e câmeras de monitoramento 
são instaladas em escolas e Cemeis

As escolas municipais e os 
Cemeis de Barretos estão re-
cebendo a implantação de câ-
meras de monitoramento 24 
horas e alarme para aumentar 
a segurança nas unidades. A 
expectativa é a de que até o fi-
nal do ano, todas as unidades 
escolares possuam os equipa-
mentos de segurança.

A instalação dos equipa-
mentos está sendo feita pela 
prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Educação, atendendo a so-
licitação do legislativo barre-
tense, um projeto de iniciati-
va do presidente da Câmara 
Municipal, João Roberto dos 

Dutra pede reforma da 
quadra de esportes da Cecap I 

e asfalto e lazer no Ibitu
O vereador Raphael Dutra 

(PSDB) quer a reforma e co-
bertura da quadra de esportes 
localizada no bairro Cecap I. 
“Infelizmente, a quadra se en-
contra em completo abando-
no, necessitando de reparos e 
melhorias para que a popula-
ção de nossa cidade possa fre-
quentá-la com maior seguran-
ça e tranquilidade”, apontou. 

O vereador justifica que a 
quadra de esportes é bastan-
te frequentada por moradores 
residentes naquele setor da ci-
dade, principalmente em suas 
horas de lazer e recreação.

“É notório que a prática re-
gular de qualquer atividade físi-
ca é extremamente importante, 
sendo muitos os benefícios que 
ela traz para a vida de qualquer 
pessoa, auxiliando no bem-es-
tar, na qualidade de vida, com-
bate ao sedentarismo e previne 
doenças”, diz o requerimento. 

Dutra ressaltou em sua 
solicitação que a administra-
ção pública precisa investir, 
incentivar e valorizar a práti-
ca de atividade física no mu-
nicípio, pois são muitos os 
benefícios que ela traz para a 
vida de qualquer pessoa. 

ASFALTO E LAZER 
NO IBITU

O vereador também soli-

Parlamentares enforcam toda a semana do Carnaval 
e só retomam votações na próxima terça-feira

Se a maioria dos trabalha-
dores retornou na quarta-feira 
de cinzas ao trabalho, depois 
de quatro dias de festa ou des-
canso, os parlamentares fede-
rais só terão de participar de 
votação na próxima terça-fei-
ra (12). A Câmara e o Sena-
do resolveram emendar toda a 

Público reafirma sucesso da terceira 
edição do Carnaval de Marchinhas

Foliões de todas as idades 
com as mais diversas fantasias, 
participaram da terceira edição 
do Carnaval de Marchinhas 
realizado na Estação Cultural 
“Placidino Alves Gonçalves”.

A atração, promovida pela 
prefeitura de Barretos, por meio 
da secretaria municipal de  Cul-
tura, apresentou os shows de 
Luiz Waldo e Banda e da Banda 
Sinfônica Municipal de Barretos.

A folia,  que teve confete 
e serpentina, começou com a 
apresentação da Banda Sinfôni-
ca Municipal com a participação 

citou ao prefeito Guilherme 
Ávila, estudos para a implan-
tação de melhorias no Distrito 
do Ibitu, dentre elas, a implan-
tação de academia ao ar livre, 
asfalto e parque infantil. “Te-
nho inúmeras solicitações dos 
moradores do distrito, que es-
peram por melhorias há mui-
tos anos”, frisou o vereador. 

Segundo ele, por conta da 
falta de manutenção, o asfalto 
se encontra em precário esta-
do de conservação, necessi-
tando urgentemente dos ser-
viços de recapeamento, como 
também a pavimentação as-
fáltica nas ruas de terra.

Santos, João Mulata.
Segundo ele, “o objetivo 

desta ação é garantir uma maior 
segurança para os alunos e pro-
fessores do município, já que 
o sistema de monitoramento e 
alarme que está sendo implanta-
do nas escolas vai permitir a pre-
venção contra atos de invasão e 
vandalismo que, infelizmente, 
vem acontecendo frequente-
mente nos últimos tempos”.

As escolas que já possuem 
as câmeras de monitoramento 
instaladas e em funcionamen-
to são Matilde Gitahy de Melo, 
Maria Alves, Rotary Club, Giu-
seppe Carnímeo, Anália Fran-
co, Dorothóvio Nascimento, 

Leodete Joi, São Francisco, 
Dorival de Almeida, Luiza Pa-
rassú e Sagrados Corações.

As próximas unidades es-
colares a receberem a insta-

lação dos equipamentos são 
Projeto Cavalgando, CEMEI 
Rios, CEMEI Maria Fernan-
des, CEMEI Luiza Costa e 
Escola Orival Leite. 

semana do Carnaval.
Até a visitação às depen-

dências do Congresso foram 
suspensas na quarta-feira pós 
carnaval, quando foi trocado 
o carpete do Salão Verde e das 
galerias do Plenário da Câma-
ra. O carpete do Salão Azul, 
no Senado, também passou 

por limpeza completa.
A última vez que os con-

gressistas participaram de 
uma sessão de votações (de-
liberativa) foi na quarta-feira 
(27). Na prática, ao todo, se-
rão 12 dias de recesso.

Nas duas casas legislati-
vas, apenas sessões destinadas 

a discursos na quinta e nesta 
sexta-feira (8). A presença nes-
se tipo de reunião não é obri-
gatória e a falta não implica 
qualquer desconto no salário.

Como mostrou o site Con-
gresso em Foco na última 
sexta-feira (1º de fevereiro), 
a produção legislativa foi tí-
mida no primeiro mês de 
trabalho dos deputados. Em 
parte pela desarticulação da 
base governista e, também, 
pela obstrução feita pela opo-
sição em plenário.

de Carlinhos Coltri nos vocais e 
Fernando Faria no teclado. No 
repertório, marchinhas das dé-
cadas de 50, 60, 70 e 80. Na se-
quência, Luiz Waldo Show co-
mandou a festa, mais uma vez 
com  marchinhas e com os prin-
cipais hits das escolas de samba 
do Rio de janeiro e São Paulo.

Segundo o secretário munici-
pal de Cultura, João Batista Chi-
calé, o sucesso da terceira edição 
do Carnaval de Marchinhas re-
força a aprovação dos barretenses 
na realização de mais esse gran-
dioso projeto cultural na cidade.

“Eu reafirmo que  o Carnaval 
de Marchinhas na Estação Cultu-
ral é uma grande iniciativa. Apri-
moramos o formato e ficamos fe-
lizes em, mais uma vez, receber 
um retorno positivo da popula-
ção”, enfatizou o secretário.

Chicalé também disse que 
a motivação para a festa vem 
nas famílias. “Toda a progra-
mação do Carnaval de Marchi-
nhas é feita pensando na famí-
lia barretense. Nosso objetivo 
é proporcionar uma atração de 
qualidade, com segurança e 
qualidade cultural”, finalizou.
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FOLIA 2019
O carnaval do Rio das 

Pedras foi realizado no do-
mingo e terça-feira passados, 
em dois ambientes, super 
animados. No salão nobre, a 
Banda “Chamego Serrano” e 
a  cantora Barbara Carrie  agi-
taram o público presente. Os 

palhaços “Florzinha e Batati-
nha” fizeram a animação da 
meninada. Na terça feira foi 
realizado o sorteio de quatro 
bicicletas.

No Bar da Ilha, a anima-
ção não foi diferente. O grupo 
Sem Destino embalou os fo-

liões até as 20 horas, não dei-
xando ninguém parado.

Segundo o diretor social, 
Weverson Moreira, o Carna-
val 2019 atingiu as expecta-
tivas e o clube já se prepara 
para o próximo evento a ser 
realizado no dia 11 de maio.

Carnaval do Rio das Pedras
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Alunos e professores das 
escolas estaduais de São Pau-
lo já podem se inscrever para 
a 11ª edição da Olimpíada 
Nacional em História do Bra-
sil (ONHB), organizada pelo 
Departamento de História 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp).

No ano passado a competi-
ção contou com 169 equipes e 
676 participantes da rede esta-
dual de São Paulo. Cada time 
é formado por três alunos e 
um professor.

A competição é voltada 
para professores de História e 
alunos do ensino Fundamental 
(8º e 9º anos) e Médio de esco-
las públicas e particulares.

Para participar é necessário 
possuir equipe composta por 
três estudantes e um professor 

orientador. Os alunos devem 
pertencer à mesma escola, 
mesmo que em salas, séries/
anos diferentes. O professor 
orientador deve pertencer ao 
corpo docente da escola e pode 
orientar mais de uma equipe, 
mas um aluno não pode parti-
cipar de mais de uma equipe.

A primeira fase de inscri-
ções ocorre até 20 de março. 
A segunda etapa termina em 
29 de abril ou até atingir o 
limite de interessados. Inscri-
ções e mais informações po-
dem ser obtidas no site: www.
olimpiadadehistoria.com.br

COMO FUNCIONA
A Olimpíada Nacional em 

História do Brasil conta com 
seis fases online, que ocorrem 
de 6 de maio a 15 de junho, 
com questões de múltipla es-

colha e realização de tarefas e 
duração de uma semana cada.

As respostas podem ser 
elaboradas pelos participantes 
com base em debate com os 
colegas, pesquisa em livros, 
internet, orientação do pro-
fessor, além de documentos e 
referências oferecidas.

Após as fases online, no 
mínimo 200 equipes (800 
participantes) serão classifica-
das e convocadas para a final 
presencial, realizada na Uni-
camp, em Campinas, nos dias 
17 e 18 de agosto.

Nesta última etapa as equi-
pes realizam uma prova dis-
sertativa e, no dia seguinte, 
participam da premiação com 
entrega de medalhas. (Foto: 
premiação da olimpíada reali-
zada em 2018)

Os servidores públicos 
participantes de planos de pre-
vidência complementar têm 
direito a benefício fiscal no Im-
posto de Renda (IR). Os 27 mil 
participantes da Fundação de 
Previdência Complementar do 
Estado de São Paulo (Prevcom) 
poderão deduzir da base de cál-
culo, o valor de suas contribui-
ções voluntárias até o limite de 
12% da renda tributária anual.

As contribuições normais 
de até 7,5% sobre a parcela do 
salário acima do teto do INSS, 
também, devem ser utilizadas 
para diminuir a base de inci-
dência do tributo.

Em 2018, os funcionários 
públicos participantes dos 
planos de previdência com-
plementar depositaram em 
suas contas individuais R$ 5,1 

Segundo o executivo Sun-
dar Pinchal, CEO do Google, 
“a tecnologia, sozinha, não 
vai melhorar a educação, mas 
ela pode ser uma parte impor-
tante da solução”.

É a partir desta premis-
sa que o Unifeb implementa, 
neste ano, mais uma ferra-
menta tecnológica, o “Google 
for Education”.

As ferramentas G Suite e 
For Education fazem parte de 
um pacote de aplicativos, que 
auxilia professores e univer-
sitários no processo do ensi-
no-aprendizagem, entre eles, 
Google Sala de Aula, Google 

Docs, Google Agenda, Goo-
gle Apresentação, Google for-
mulários, além de outros.

Tudo está na “nuvem” 
e qualquer um dos serviços 
pode ser acessado de qualquer 
lugar, usando computador do-
méstico, notebook, tablete, 
smartphone ou qualquer equi-
pamento compatível.

O professor do Unifeb, 
Norberto Amsei, que já testou 
o sistema, explica que “além 
das ferramentas já menciona-
das, o aluno tem acesso a uma 
conta do Google Drive com 
capacidade ilimitada de arma-
zenamento. Todas essas faci-

lidades vêm sendo utilizadas, 
principalmente pelos alunos 
dos primeiros anos de todos 
os cursos”, explicou.

Ainda de acordo com Am-
sei “em um mundo conectado, 
onde o estudante está sempre 
com o smartphone na palma 
da mão, também é esperado 
que o professor utilize o equi-
pamento para o ensino. Uma 
das vantagens é que nós pode-
mos dar feedback instantâneo 
e acompanhar o progresso do 
aluno. E é válido lembrar que 
esta conta do Google institu-
cional é vitalícia”, finalizou. 
(Foto: Ilustrativa)

PHILLIP MAGALHAES FIGUEIREDO 36983016874 
Torna  público  que  recebeu  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente  de Barretos  de  forma  
concomitante  a  Licença  Prévia,  Licença  de  Instalação  e  Licença  de Operação  - SILIS Nº 01.007.2019 
para serviços  de  Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizado(a) Ave-
nida Engenheiro Necker Carvalho De Camargos, nº 2330, America, Barretos/SP.

Alunos e professores da rede estadual já podem inscrever suas 
equipes na 11ª Olimpíada Nacional em História do Brasil

Ferramenta Tecnológica do Google auxilia Pesquisas e Estudos no Unifeb

Servidores podem abater os 
valores investidos na previdência 

complementar do Imposto de Renda
Participantes da Prevcom devem deduzir os valores de contribuições da base de cálcu-

lo do Imposto de Renda para aumentar a restituição ou reduzir o imposto a pagar

milhões em aportes extras.
A exclusão destas contribui-

ções voluntárias e o abatimento 
das transferências paritárias do 
governo estadual e do servidor 
da base de cálculo, são funda-
mentais para aumentar a restitui-
ção do Imposto de Renda ou re-
duzir o valor do tributo a pagar.

O prazo de entrega da de-
claração foi aberto nesta quin-
ta-feira (7 de março) e se en-
cerrará em 30 de abril. Para 
obter o benefício tributário, 
os servidores devem lançar os 

valores no código 37 – “Con-
tribuições para as entidades 
de previdência complementar 
fechadas de natureza pública”.

As informações sobre as con-
tribuições mensais constam do 
informe fornecido pelo depar-
tamento de recursos humanos 
de cada órgão estadual. Dados 
referentes aos valores extras, 
aportes paritários do governo es-
tadual e de participantes autopa-
trocinados, estão disponíveis na 
área restrita do site da fundação 
(www.prevcom.com.br).

A Prevcom é uma instituição de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada pela Lei 14.653/2011, que estabeleceu o 
Regime de Previdência Complementar no Estado de São 

Paulo. Pioneira na implantação do benefício, que assegura 
aos funcionários estaduais renda superior ao limite es-

tabelecido pelo INSS (R$ 5.839,45 em 2019), a entidade é 
aberta a todos os servidores. Com 6 anos de atividade, a 

instituição tem superado sua meta de rentabilidade e fechou 
janeiro com patrimônio de R$ 1,1 bilhão.
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Enquanto a fiscalização 
do Programa Direção Se-
gura cresceu mais de 600%, 
as autuações de condutores 
embriagados caíram, em 
2018, ao menor nível desde 
que as operações tiveram 
início em 2013, segundo 
balanço do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP).

No feriado prolongado 
deste Carnaval, o programa 
autuou 68 pessoas em cinco 
cidades: Tatuí, Campinas, Ca-
pital, Osasco e Ribeirão Preto.

Os agentes do programa 
registraram no Estado de São 
Paulo, no ano passado, 1 au-
tuação a cada 19 veículos fis-
calizados. O índice foi 28% 
maior que o de 2017 (1 para 
15 fiscalizações) e 84% maior 
que o de 2013 (1 para 10).

O número de veículos fis-
calizados em 2018 também foi 

recorde (89.965), assim como 
o número de operações (304) 
em todo o Estado. Desde o 
início do programa, o total de 
veículos fiscalizados para pu-
nir quem mistura bebida e di-
reção cresceu 605%. Ao todo, 
foram 4.684 autuações no ano 
passado, queda de 9% em re-
lação ao ano anterior.

O Detran.SP associa a re-
dução de flagrantes de moto-
ristas dirigindo alcoolizados 
à ampliação da fiscalização, 
assim como às campanhas de 
educação para o trânsito e à 
oferta de aplicativos de trans-
porte particular, serviço que 
até pouco tempo não existia.

Essa diminuição nos nú-
meros de condutores embria-
gados contribui também para 
a queda de mortes no trânsito 
paulista que, segundo dados 
do Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito, foi de 

15,6% desde 2015, início do 
programa, o que representa 
mais de mil vidas poupadas.

Outras medidas ligadas à 
redução de mortes são a fis-
calização constante, as cam-
panhas e os investimentos em 
infraestrutura — por meio de 
convênios com prefeituras, o 
Detran.SP está, por exemplo, 
destinando R$ 180 milhões 
em recursos de multas para 
mais de 8,2 mil intervenções 
em municípios.

Vale ressaltar que a Lei 
Seca não é fiscalizada apenas 
pelo Programa Direção Se-
gura, que é coordenado pelo 
Detran.SP e integra equipes 
do órgão e das polícias Civil, 
Militar e Técnico-Científica, 
mas também em operações de 
rotina da Polícia Militar, no 
perímetro urbano, e das po-
lícias Rodoviárias estadual e 
federal, nas rodovias.

LEI SECA - Em vigor desde 2008, a Lei Seca prevê tolerância zero para a mistura de 
bebida e direção. O condutor flagrado recebe multa de R$ 2.934,70 e tem a carteira 
de habilitação suspensa por um ano. Como prevê a legislação, ele tem o direito de 
se defender. Quem se recusa a fazer o teste de etilômetro (ou bafômetro) também 
recebe a mesma punição. O motorista flagrado com alto índice de alcoolemia (0,34 
miligrama de álcool por litro de ar expelido no teste ou embriaguez comprovada em 
exame clínico) comete ainda crime de trânsito, com pena de 6 meses a 3 anos de 
prisão. Desde abril do ano passado, uma alteração na lei ampliou a punição para 
quem provocar, sob efeito de álcool e outras drogas, acidentes que resultem em 
morte ou lesão corporal culposa (quando não há intenção). A pena para homicídio 
culposo passou de 2 a 4 anos de detenção para de 5 a 8 anos. Já a pena para lesão 
corporal grave ou gravíssima, que era de 6 meses a 2 anos, agora é de 2 a 5 anos.

Sempre se fala sobre a ma-
nia que o brasileiro possui de 
deixar para entregar a declara-
ção de Imposto de Renda Pes-
soa Física para a última hora. 
Contudo, será que sempre será 
benéfico ser um dos primeiros 
a entregar esse documento?

Segundo o diretor tribu-
tário da Confirp Consultoria 
Contábil Richard Domingos, 
a recomendação é preparar a 
declaração com bastante ante-
cedência. Já a entrega depen-
derá de cada caso. A partir da 
declaração pronta chega um 
momento de análise da me-
lhor data de entrega.

“Os contribuintes confun-
dem elaborar a declaração 
com a entrega do documento. 
É importante que se saiba que 
pode estar com o documento 
totalmente preparado e mes-
mo assim planejar a melhor 
data de entrega, que depende-
rá de variáveis como: situação 
financeira do contribuinte, se 
vai ter restituição ou se terá 
que pagar impostos ao gover-

no, dentre outras questões”.
Contudo, Richard Domin-

gos reforça um alerta: “pode 
ser interessante planejar o pra-
zo de entrega e não a elabora-
ção do documento. O ideal é 
já ter a declaração preparada o 
quanto antes, caso o contrário 
poderá enfrentar diversos pro-
blemas, como falta de docu-
mentos ou falta de tempo de 
análise de opções”.

Outro ponto que deve ser le-
vado em consideração é a pos-
sibilidade de congestionamento 
no sistema nas últimas horas de 
entrega. Por mais que a Receita 
Federal venha se aprimorando, 
não se deve confiar totalmente; 
assim, mesmo que deixe para 
os últimos dias, não deixe para 
o limite do prazo.

Veja vantagens e desvan-
tagens de entregar rapida-

mente a declaração:
Vantagens de entregar antes

- Contribuintes que pos-
suem Imposto a Restituir e 
estão necessitando de recur-
sos financeiros receberão logo 

nos primeiros lotes;
- Se livra do compromisso 

e do risco de perda do prazo;
- Possuir mais tempo para 

ajustes da declaração e para 
buscar documentos perdidos 
ou extraviados;

- Possuir mais tempo para 
conferir a declaração para 
entrega dos documentos sem 
omissões ou erros.

Vantagem em entregar 
nos últimos dias

- Contribuintes que pos-
suem Imposto a Restituir e 
não estão necessitando de 
recursos financeiros, pode-
rão restituir nos últimos lo-
tes gerando uma correção 
monetária muito maior que a 
maioria das aplicações finan-
ceiras pagariam (Juros Selic), 
e detalhe, sem incidência de 
imposto de renda sobre o ren-
dimento obtido;

- Quem tem que pagar no-
vos valores de impostos terá 
como melhor planejar o cai-
xa para esse pagamento, pois 
postergará o prazo.

Fiscalização da Lei Seca bate recorde, mas 
autuações caem ao menor nível, diz Detran.SP
Dados do Programa Direção Segura, coordenado 
pelo departamento, mostram que 90 mil veículos 

foram fiscalizados em 2018 no Estado, 605% a mais 
que em 2013, primeiro ano de operações

Entregar a Declaração de 
Imposto de Renda antes ou 
deixar para a última hora?
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“IPTU Verde” pode 
adotar ações ambientais 
sustentáveis em Barretos

O vereador Raphael Dutra 
(PSDB) propôs indicação ao 
prefeito para criação de projeto 
de lei do “IPTU Verde”. Com o 
mecanismo, o contribuinte po-
derá receber incentivo na hipó-
tese de adotar ações ambientais 
sustentáveis no imóvel.

Pela indicação, terá direito 
a desconto no valor do IPTU, 
quem adotar em casa, por 
exemplo, um sistema de capta-
ção de água da chuva ou, ain-
da, quem instalar um sistema 
de reuso de água, aquecimento 
hidráulico solar ou que cons-
truam uma casa com materiais 
considerados sustentáveis.

“Vejo o município como 
facilitador do protagonismo da 

sociedade em vez de apenas 
centralizar soluções sustentá-
veis por meio de obras públi-
cas. A cidade ganha em grandes 
proporções, porque milhares de 
cidadãos, agindo em suas ca-
sas, geram um impacto em es-
cala, o que supera, em muito, o 
valor das deduções tributárias”, 
destaca o vereador. 

EXEMPLOS
Dutra citou em sua indi-

cação, exemplos de municí-
pios que adotaram a prática 
do IPTU Verde. Na cidade de 
São Bernardo do Campo (SP) 
são oferecidos descontos às 
propriedades recobertas por 
vegetação, desde 2008. O Rio 
de Janeiro instituiu em 2012, 

um sistema de pontuação que 
incentiva a economia e a reuti-
lização de água, além de valo-
rizar a eficiência energética, a 
coleta seletiva e a reciclagem 
de lixo, o combate a pontos 
de calor e a redução das emis-
sões de gases de efeito estufa. 
Em Guarulhos (SP), passou-
-se a adotar descontos de 5% a 
20% para imóveis que tenham 
áreas verdes ou que adotem 
práticas de sustentabilida-
de, como a coleta seletiva, a 
captação de água da chuva e 
o telhado verde. Em Curitiba 
(PR), imóveis que possuam 
áreas verdes podem receber 
descontos que variam entre 
10% e 100% do IPTU.

IPTU Verde dá descontos de até 15% para quem cuida do meio ambiente 
em casa em Camaragibe, Pernambuco (imagem Globoplay)




