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Casos de dengue dobram e voltam a 
preocupar o Estado de São Paulo

Instituto Adolfo Lutz confirma primeira morte por dengue em Barretos
O número de casos de den-

gue no Estado de São Paulo 
passou de quatro mil, entre 
janeiro e agosto de 2017, para 
8,9 mil no mesmo período 
deste ano (números aproxi-
mados). Os dados constam de 
relatório encaminhado à As-
sembleia Legislativa paulista.

Apesar da alta expressiva 
registrada pela Secretaria de 
Estado da Saúde, os casos de 
dengue mostram trajetória de 
queda ao longo dos últimos 
anos. Em 2015, por exemplo, 
houve 678.031 registros da 
doença e, em 2016, 162.947. 
No ano passado, o número de 
casos caiu para 6.269.

Até 11 de agosto, des-
te ano, foram notificados 
193.898 casos, com redução 
de 5,1% em relação ao mesmo 
período de 2017, informou o 
Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (Si-
nan) da Secretaria de Estado 
da Saúde. Na prática, significa 
que todos, governo e a socie-
dade civil, devem continuar 
e intensificar com o combate 
ao Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da doença.

Neste ano, a doença provo-
cou 92 mortes no Estado, núme-
ro inferior em 39% ao do mes-
mo período do ano passado.

BARRETOS
Barretos regis trou até nesta 

semana, 60 casos positivos de 
dengue, com 315 notificações 
de sus peitas, sendo 60 casos 
positivos e 236 ne gativos. 
Dentre os casos positivos, foi 
confirmada a primeira morte 
por dengue em Barretos, após 
investigação feita pelo setor 
de Vigilância Epidemiológica 
municipal e pela Secretaria de 
Estado da Saúde.

Este caso foi regis trado no 
final de maio e confirmado, 
agora, pelo Instituto Adolfo 
Lutz, responsável pela análi se.

Com isso, tanto o Controle 
de Vetores como a Vigilância 
Epidemiológica, lançaram 
alerta sobre a importância da 
preven ção nas residências 
com a verificação de locais 
que acumulam água e podem 
ser potenciais criadouros do 
mosquito transmissor.

O jornalista Luiz Carlos 
Fabrini morreu nesta quinta-
-feira (27) no Hospital de 
Base, em São José do Rio Pre-
to, onde estava internado. Ele 
tinha 84 anos e deixou a espo-
sa Sali e os filhos Luiz Carlos, 
Luiz Guilherme e Maria Lígia, 
além de netos. Radialista, jor-
nalista e advogado, Fabrini 
iniciou nos meios radiofôni-
cos em 1955 na antiga PRJ-8, 
teve passagens por emissoras 
de rádio e televisão, além de 
O Diário. O jornalista foi um 
dos fundadores da tradicional 
“Reportagem Que Não Para”, 
do Grupo Monteiro de Barros. 
Atualmente, Fabrini estava na 
Rede Vida de Televisão, tam-
bém ligada ao grupo.

Luiz Carlos 
Fabrini 

faleceu nesta 
quinta-feira

Agente faz a nebulização com 
inseticida contra a dengue em Barretos

Termina nesta sexta-feira 
(28) o prazo para que cotistas do 
PIS com menos de 60 anos pos-
sam sacar o benefício. Os traba-
lhadores que ainda não sacaram 
o benefício podem consultar na 
página da CAIXA (www.caixa.
gov.br/cotaspis) o valor e qual o 
melhor canal para o saque.

A consulta permite ver o 
valor que cada cotista tem a 
receber e os canais disponíveis 
para realização do pagamento. 
Caso o valor já tenha sido cre-
ditado em conta, o site também 
informará qual a conta e banco 
em que foi creditado o PIS.

A partir da próxima segun-
da-feira, 1º de outubro, os sa-
ques voltarão a ser permitidos 
somente para os cotistas que 
atendam a um dos critérios pre-
vistos: pessoas com 60 anos ou 
mais, aposentados, herdeiros de 
cotistas, pessoas em situação 
de invalidez ou acometidos por 
doenças específicas.

Para facilitar o atendimento 
aos cotistas que ainda não saca-
ram seus benefícios, as agências 
da CAIXA abrirão duas horas 
mais cedo nesta sexta-feira (28).

Termina nesta 
sexta o prazo 
para cotistas 
com menos 
de 60 anos 

sacarem o PIS

Cerca de 717 
mil empresas 
podem sair do 

Simples Nacional

A edição do Pirapesca 
2018 está confirmada para 
acontecer no próximo do-
mingo, dia 30, na Região dos 
Lagos, das 8 às 17 horas. O 
torneio de pesca amadora é 
uma realização da Associação 
dos Pescadores Amadores de 
Barretos, presidida por Wil-
son Aparecido de Souza, com 
apoio integral da prefeitura.

Para se inscrever e concorrer 
a dezenas de prêmios, basta que 
o participante leve um quilo de 
alimento não perecível à sede 

da Associação dos Pescadores, 
instalada no Escritório Mode-
lo, na avenida 17, 367, entre as 
ruas 16 e 18, na Praça Francis-
co Barreto, ou no Quiosque do 
FSS montado especialmente 
para receber as inscrições, na 
avenida 17, esquina da rua 16, 
Praça Francisco Barreto.

No domingo, as inscrições 
poderão ser feitas no local, das 
8 às 10 horas. Todos os alimen-
tos recolhidos serão destinados 
às ações do Fundo Social de 
Solidariedade de Barretos.

Pirapesca 2018 acontece no próximo domingo

A criação de uma “Escola Mirim 
de Trânsito”, em que crianças pos-
sam vivenciar, na prática, situações 
do cotidiano do trânsito urbano, foi 
a sugestão do vereador Raphael 
Dutra (PSDB) na sessão da Câma-
ra Municipal na segunda-feira (24).  
Dutra visitou um modelo de escola 
em Mogi Guaçu (SP) e sugere que 
a escola seja instalada na antiga 
dependência da Ciretran, defronte à 
Rodovia Brigadeiro Faria Lima. “Eu 
proponho uma escola mirim perma-
nente, em um espaço físico defini-
do, em que ensine crianças sobre o 
trânsito. Porque a questão do trân-
sito não é só saber dirigir, trocar de 
marcha, pisar na embreagem, dar seta ou acelerar. É, também, res-
peitar as pessoas na faixa de pedestre, respeitar os ciclistas, ser cor-
dial e dar vez da passagem, dar oportunidade para o motorista mu-
dar de faixa, onde deve ou não estacionar, usar cinto de segurança, 
identificação de placas, etc”, enfatizou Dutra. Conforme o vereador, 
todas essas questões podem ser repassadas a crianças, de maneira 
lúdica, interativa e prática, sugerindo a elaboração de um projeto de 
lei municipal de criação dessa escola.

Dutra sugere criação de “Escola 
Mirim de Trânsito” para crianças

As inscrições para o Vesti-
bular 2019 do Unifeb podem 
ser feitas até uma hora antes da 
prova, neste domingo, 30 de se-
tembro, pessoalmente. Por meio 
digital, as inscrições se encerra-
ram nesta quinta-feira (27).

Os horários de atendimento 
para inscrições presenciais são: 
nesta sexta-feira (28), das 8 às 
20 horas; dia 29, sábado, das 8 
às 12 horas, no prédio do depar-
tamento de Marketing do centro 
universitário. No domingo, dia 
da prova, as inscrições podem 
ser feitas das 8 às 12 horas, ex-
clusivamente na Biblioteca Uni-
feb, uma hora antes o início das 
provas, marcado para 13 horas.

A taxa de inscrição é R$ 30,00 

Vestibular 2019 Unifeb tem 
inscrições até uma hora antes da prova

e no dia do vestibular o pagamen-
to deverá ser feito em dinheiro.

O Unifeb possui mais de 20 
cursos superiores, entre eles, 
Administração, Agronomia, 
Ciências Contábeis, Ciências 
Biológicas, Direito, Engenharia 
Civil, Engenharia Mecânica, 
Educação Física, Física Médica, 
Odontologia, Pedagogia, Servi-
ço Social, Sistema de Informa-
ção e Zootecnia, entre outros.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (17) 
3321-6411.
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Aposentados 
receberam a 

primeira parcela 
do 13º salário
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OAB SP e mais de 
100 entidades 

vão comemorar 
30 anos da 

Constituição Federal
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Opinião

» CÂMARA VOLTA A DEBATER LISTA DE ESPERA NAS ESCOLAS
O projeto de lei do vereador Dutra (PSDB), que dispõe sobre 

a obrigatoriedade da divulgação de lista de espera nas unidades 
escolares de educação infantil da rede municipal de ensino, volta 
à apreciação da Câmara na próxima sessão de 1º de outubro. Está 
com vistas ao vereador Almir Neves (PSDB).

» PISTA DE SKATE FAVORECE AO TRÁFICO, DIZ VEREADOR
Para o vereador Raphael Oliveira (PRP), longe de outras 

práticas esportivas, pista de skate fomenta o tráfico.

» LEGISLATIVO ANALISA SÍMBOLO AUTISTA
Outro assunto que volta à primeira reunião da Câmara em 

outubro é o projeto de lei da vereadora Paula Lemos (PSB), 
que obriga estabelecimentos públicos e privados de Barretos 
a incluir o símbolo mundial de conscientização do transtorno 
do espectro autista, nas placas e avisos sinalizadores de aten-
dimento prioritário.

» EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE IDOSOS
Câmara Municipal também volta a debater na próxima ses-

são o projeto de lei do prefeito Guilherme Ávila (PSDB), que 
institui em Barretos o ano de valorização e defesa dos direitos 
humanos da pessoa idosa.

» VEREADOR APÓIA PROJETO DE BOLSA
Vereador Paulo Correa (PR) apóia projeto que cria o progra-

ma bolsa permanência no âmbito da secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

» ALMIR COBRA CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL
O vereador Almir Neves (PSDB) cobrou o fiel cumprimento 

de lei municipal que institui a obrigatoriedade de impressão dos 
dizeres: “utilidade pública”, seguidos dos endereços e telefones 
das farmácias populares existentes, nas receitas médicas expedi-
das por profissionais na rede pública do município. 

» BETIM PEDE GUARDA DEITADO
Redutor de velocidade na Avenida 8 de setembro, no bairro Der-

by Club, foi solicitado pelo vereador Betim da Comunidade (PSDB).

» CARRO PIPA PARA AMENIZAR POEIRA
A utilização de caminhão pipa para conter o excesso de poeira 

nas proximidades da avenida 45, entre ruas 22 e 26, foi pedida à 
prefeitura pelo vereador Aparecido Cipriano (PP)

» FABRÍCIO SOLICITA ADEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
Vereador Fabrício Lemos (PSL) pediu para a prefeitura re-

pintar redutor de velocidade e adequar a sinalização de trânsito 
na rua Messias Gonçalves, no bairro Bom Jesus.

» EURIPINHO SUGERE FAXINA NO CALÇADÃO
Uma completa limpeza e higienização no calçadão na área cen-

tral de Barretos foram sugeridas pelo vereador Euripinho (PDT)

» TORNEIO DE TRUCO NA VILA DIVA
Torneio de truco do Atlético Vila Diva está agendado para do-

mingo (7), às 9 horas, no barracão do Balduíno, em Barretos.

» MOBILIDADE URBANA EM PAUTA
Na pauta da próxima sessão da Câmara Municipal, proje-

to de lei do vereador Carlão do Basquete (PROS), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de construção de rampas nas portas de 
acesso e no interior de estabelecimentos comerciais, industriais 
e institucionais, públicos e privados, de Barretos, em que houver 
desníveis que impeçam ou dificultam o trânsito de pessoas com 
deficiência ou com a mobilidade reduzida.

» SÓCIOS DA UNIÃO CONVOCADOS PARA ASSEMBLÉIA
O presidente do Conselho de Administradores, Gilberto Je-

sus de Rezende, convocou associados da União dos Emprega-
dos no Comércio, para assembléia geral extraordinária, marca-
da para 6 de outubro, às 9 horas, na sede social do clube.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A Cabeça do Eleitor: es-

tratégia de campanha, pesquisa e vitória eleitoral”, de Alberto 
Carlos Almeida, publicado pela editora Record. 

J.A.Puppio
Engenheiro, empresário 

e autor do livro “Impossível 
é o que não se tentou”

Os dois lados da política
Nesta reta final de campanha eleitoral e de definição na escolha dos candidatos a quem cederemos nosso 
“voto de confiança”, abrimos espaço para Paulo Dalla Nora, cofundador do Poder do Voto, aplicativo que 
tem como objetivo proporcionar ao eleitor brasileiro maior clareza da representação política e auxiliar na 

construção do debate político saudável, além do acompanhamento, voto a voto, dos parlamentares.

É consenso que estamos 
vivendo um dos períodos de 
mais intensa polarização po-
lítica na história recente do 
Brasil e do mundo: movimen-
tos extremos ganham voz e 
mobilizam seguidores em di-
versos países.

A política como instrumen-
to de busca e formação de um 
ponto de equilíbrio, onde os 
diversos grupos sociais se sin-
tam representados e não haja 
um sentimento de derrota de al-
guns, parece ter perdido força.

Assistimos o desentranha-
mento de um novo uso para a 
política: uma ferramenta para 
impor um lado através da des-
truição das ideias do oponen-
te. Deixa-se de ter adversários 
e passa-se a ter inimigos.

Essa visão da política 
como terreno de confron-
to parte do pressuposto que 

é possível uma vitória total, 
como se fosse possível “ani-
quilar” o oponente e implanta 
apenas um lado da agenda.

A realidade é que não existe 
força política no Brasil capaz 
de tal façanha e na democracia 
as vitórias são sempre parciais. 
Ainda bem que é assim.

Nesse contexto, um dos 
pontos de maior debate é o 
papel das redes sociais, em 
seus vários formatos, no enga-
jamento cívico e político dos 
cidadãos. A primeira questão 
que se coloca é a dúvida quan-
to aos pesos dos aspectos ne-
gativos e positivos que a nova 
tecnologia impulsiona: em que 
medida essas novas ferramen-
tas estão criando um distancia-
mento e fricção entre os cida-
dãos e seus representantes, e a 
política, ao exigir um compor-
tamento “purista” e sem con-

cessões dos mesmos.
A outra hipótese seria a 

proximidade que a tecnologia 
permite emular, gerar um for-
talecimento do exercício da 
cidadania e, gerar dessa for-
ma, uma aproximação entre o 
cidadão e as instituições que 
os representam. Essa aproxi-
mação pode permitir a melhor 
compreensão da dimensão 
dos desafios que precisam ser 
enfrentados, e as escolhas, as-
sociados a eles.

Os que acreditam na po-
lítica como uma ferramenta 
de formação de um “terreno 
do entendimento” têm a res-
ponsabilidade e obrigação de 
trabalhar, para que as tecnolo-
gias sejam um instrumento que 
também aproxime e engaje o 
cidadão com os seus represen-
tantes, que ajude no entendi-
mento de que compromissos 

e concessões precisam ser 
firmados, para que o processo 
político avance objetivamente 
para impactar nossas vidas.

Não significa que iniciati-
vas que buscam influenciar e 
legitimamente pressionar para 
atender a sua agenda não sejam 
importantes, mas precisamos 
cuidar para que o espaço da 
tecnologia não seja preenchido 
apenas com essa narrativa de 
confrontamento que, de certa 
forma, impede o exercício da 
busca dos consensos necessá-
rios ao mínimo funcionamento 
das instituições.

Se cairmos na tentação do 
uso da tecnologia apenas como 
ferramenta de “marcação” de 
posições, estaremos matan-
do esse espaço da construção 
do consenso e vamos regredir 
para a era das pelejas tribais, 
só que na velocidade digital.

Nosso Futuro é Agro
O Brasil ficou muito atrás 

de vários países em tecnologia: 
Coréia, Japão, Alemanha, Fran-
ça e USA. Não temos capital 
para acompanhar estes países.

Mas sabemos bem que qual-
quer destes países muito adian-
tados em tecnologia não possui 
algo que o Brasil tem que é a ex-
tensão de terras agriculturáveis.

O nosso mundo vem ano a 
ano crescendo em população e 
para isto existe a necessidade 
de alimentá-los. Dentro dessa 
premissa, incluímos não só 
alimentos para seres humanos, 
bem como produtos para as 
necessidades básicas de todos.

Vamos colocar alguns 
exemplos aqui  para podermos 
entender: enquanto qualquer 
país que já tenha adquirido ex-
celente grau tecnológico neces-
sita de papel e esse item é de-
rivado de madeira, temos que 
estabelecer uma comparação: 
enquanto  que uma madeira na 
região norte do planeta onde 
estão Alemanha, USA, França, 
Japão, Coréia para ser colhida 
precisa de 20 anos,  em nosso 
pais a madeira para celulose 
somente precisa de 8 anos e 
imaginem nossa extensão terri-
torial comparada a estes países.

Hoje o Brasil já é referen-

cia mundial em celulose, mas 
poderíamos ser 10 vezes mais 
competitivos  se tivéssemos 
um governo preocupado com 
a sua indústria.

Poderíamos abastecer o 
mundo não só com celulose, 
mas também com papel, assim 
criaríamos mais ou menos 10 
milhões de empregos com um 
planejamento de 5 a 6 anos.

Hoje o Brasil produz 180 
milhões de toneladas de soja, 
isto sem estradas, sem ferro-
vias e sem rodovias. Se hou-
vesse um bom governo onde, 
ao invés de roubar o dinheiro 
publico tivesse uma adminis-
tração de planejamento, sem 
propinas, sem roubalheiras, 
temos a certeza de que po-
deríamos chegar em poucos 
anos a 400 milhões de tone-
ladas de soja e teríamos 40% 
do comércio mundial de grãos 
usando o mesmo caminho.

Podemos exemplificar ain-
da mais quando verificamos 
a carência de países que não 
apresentam uma independên-
cia em combustíveis e estão a 
procura de combustíveis não 
poluentes. Nosso país é o único 
do planeta terra que pode suprir 
grande parte desta necessidade, 
pois temos terra e tecnologia 

para plantar e produzir etanol, 
sendo este para atender o nos-
so consumo e para exporta-
ção. Precisamos  somente  de 
planejamento e seriedade para 
estarmos num sistema de pleno 
emprego em poucos anos.

Isso tudo mostra como para 
o Brasil nada é tão difícil de me-
lhorar, uma vez que temos recur-
sos naturais e terras agricultáveis, 

além de tecnologia de ponta.
O que nos falta no momento 

é um plano de governo que prio-
rize os brasileiros e  a indústria 
instalada capaz de gerar empre-
gos e que conduza o país apenas 
com coragem e seriedade.
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O Parque do Peão se prepara para receber de 11 a 14 de outubro o 5º Barretos Muar do Sertão. Cria-
dores de muares de todo o país participarão do evento que valoriza a cultura sertaneja e tem em sua 
programação, entre outras atrações, Concurso Queima do Alho e competições com muares. Barretenses 
que forem prestigiar o encontro não pagam entrada e nem estacionamento. Saiba mais sobre a progra-
mação acessando independentes.com.br (foto: Fábio Carvalho)

Luiz Carlos Fabres e sua Ester Ribeiro Fabres foram jantar em uma sofisticada 
pizzaria da cidade na noite de sábado (22), em comemoração aos 54 anos de 

casados, onde o dia oficial da Bodas de Níquel foi quarta-feira (26). Felicidades!!!

Parabéns para Bruna dos Santos Miranda, 
que apagou mais uma velinha segunda-

-feira (24), passando a data recebendo as 
felicitações dos amigos e familiares, e o 

carinho especial do noivo Thiago Henrique 
(foto). Tudo de bom!!!

A terça-feira (25) foi de comemoração em tor-
no de Ana Carolina Alves Barbosa, que marcou 

mais um aniversário, onde no início da noite, 
em sua residência, ela brindou a data especial 
com a mãe Delma Alves, e alguns de seus inú-

meros amigos, saboreando deliciosos petiscos 
e uma cervejinha gelada. Parabéns!!!

O alegre e sorridente Diego Lima, comple-
tou mais um ano de vida terça-feira (25), 
onde as comemorações deram início na 

noite de sábado (22), e ele foi curtir junto de 
umas amigas uma super balada. Sucesso!!!

Rodrigo Pires comemorou mais um aniversário terça-feira (25), e pas-
sou o dia recebendo as felicitações dos amigos e familiares, e os mi-
mos de sua esposa Tatiele Silva. Felicidades!!! (foto: Renato Oliveira)

Hoje (28), quem brinda idade nova é a jornalista Eliana Martins. Os 
mimos ficam por conta dos filhos Henrique e Eduardo, e dos gatinhos 

de estimação, em especial o Luke, o preferido dela. Parabéns!!!

Amanhã (29) é dia de festa em 
torno de Henrique Juliani Tinoco, 
que brinda mais um ano de vida. 
O manauara que adotou Barretos 

como sua cidade do coração, curtirá 
a data ao lado de amigos e familia-

res. Tudo de bom!!! 

Flash em Gui Teixeira, Nathi Maia e Igor Scarpelli, que se 
divertiram bastante dia desses em um parque de diversões, 

cheio de muita adrenalina e emoção. Sucesso!!!

A colunista social e empresária, 
Paty Xavier, vira mais uma folhinha 
da vida hoje (28). O carinho e as fe-
licitações fica por conta dos filhos, 
amigos e familiares. Felicidades!!!
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A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Administração, inau-
gurou o NASP (Núcleo de 

Ressaltando que a política 
de não contratar trabalhadores 
acima dos 40 (quarenta) anos 
de idade, está cada vez mais 
evidente em muitas empresas, 
assombrando os desempregados 
nessa faixa etária, o vereador 
Olímpio Jorge Naben, o Euripi-
nho, requereu ao prefeito Gui-
lherme Ávila, entendimentos 
com a Associação Comercial e 
Industrial de Barretos (ACIB), 
visando a realização de um es-
tudo junto às indústrias e co-
mércios de Barretos, para a con-
tratação de trabalhadores, com 
idades acima dos quarenta anos.

Em 2010, Euripinho elabo-

Na última semana antes 
das eleições, o candidato a 
governador de São Paulo 
pelo Partido NOVO, Rogério 
Chequer, fará uma carreata 
de 3 mil km por todo o Esta-
do de São Paulo. A onda la-
ranja contará com 30 carros 
temáticos participando de 30 
eventos em 30 trechos, em 
diversas regiões.

A saída acontece na cida-
de de São Paulo, na próxima 

segunda-feira, dia 01 de outu-
bro, e retorna à capital no sá-
bado, dia 6 de outubro.

Na etapa final, a carreata 
contará com a participação do 
candidato à presidência, João 
Amoêdo. Já durante a semana, 
além de Chequer, sua vice, An-
drea Menezes, o candidato ao 
Senado, Diogo da Luz, e diver-
sos candidatos a cargos propor-
cionais em São Paulo partici-
pam de partes das carreatas.

Núcleo de Apoio ao servidor 
público municipal é inaugurado em Barretos

Onda Laranja roda 3 mil 
km no Estado de SP

Apoio ao Servidor Público). 
O órgão está situado na ave-
nida  21 entre as ruas 26 e 28, 
número 1008. 

A solenidade contou as 
presenças do prefeito Gui-
lherme Ávila; dos vereado-
res Betinho da Comunidade, 

Euripinho e João Mulata; e 
da secretária municipal de 
Administração Adriana Nu-
nes Ramos Soprano; além de 
servidores municipais e cola-
boradores da atual gestão.

O órgão pretende oferecer 
aos servidores públicos mu-
nicipais, apoio e capacitação 
através de cursos, que contri-
buirão para a melhoria do de-
sempenho de suas habilidades 
e conhecimentos, fazendo di-
ferença na sua atuação profis-
sional. A ideia é aperfeiçoar o 
espaço e estender as capacita-
ções também aos bolsistas do 
Programa Emergencial de Au-
xílio Desemprego PEAD, em 
parceria com a secretaria mu-
nicipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano.

O primeiro curso ofertado é 
o de Intérprete de Libras - Lín-
gua Brasileira de Sinais, para 

uma turma de 45 servidores, 
com aulas às quintas-feiras, das 
14 às 16 horas e das 16 às 18 
horas. Posteriormente, serão 
oferecidas novas modalidades, 
como básico em Word, Excel 
e Acesso à Internet, Qualidade 
no Atendimento, Primeiros So-
corros, Oratória, entre outros.

“É uma grande conquista, 
pois é o ultimo item do Plano de 
Governo do prefeito Guilherme 
Ávila, a ser atendido pela nossa 
pasta”, afirmou a secretária de 

Administração, Adriana Nunes 
Ramos Soprano.

De acordo com o prefeito 
Guilherme Ávila, ao promo-
ver a capacitação profissio-
nal dos servidores públicos, 
a consequência é obter ainda 
mais melhorias nos serviços 
prestados à população, pro-
porcionando um atendimento 
de qualidade. “Essa é a Barre-
tos que almejamos, renovada, 
humanizada, uma cidade para 
todos”, salientou o prefeito.

Vereador Euripinho pede contratação de 
trabalhadores com mais de 40 anos de idade

rou um projeto de Lei tornando 
obrigatório que as indústrias e 
demais empresas instaladas no 
município, mantivessem em seus 
quadros de pessoal ativo, um per-
centual mínimo de 10% de vagas 
para trabalhadores com idade 
igual ou superior a quarenta anos.

Na oportunidade, o projeto 
teve que ser retirado da pauta 
de discussões da Câmara Muni-
cipal, por ser inconstitucional.

“Infelizmente, após os 40 
anos de idade, fica muito mais 
complicado conseguir uma 
boa colocação em um emprego 
fixo, com carteira assinada, be-
nefícios e, principalmente, boa 

remuneração”, argumentou Eu-
ripinho em sua solicitação.
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O INSS depositou entre 
os dias 27 de agosto e 10 de 
setembro, a primeira parcela 
do 13º salário para aposenta-
dos e pensionistas. A segunda 
parcela do benefício será paga 
em novembro. De acordo com 
o Ministério da Fazenda, a 
economia recebeu aproxima-

Aposentados receberam a primeira parcela do 13º salário
Como utilizar o valor recebido de forma consciente?

Quite as dívidas: para aqueles que possuem algum tipo de dívida, esse é um ótimo momento para 
amortizá-la ou quitá-la. Se possível, dê preferência às dívidas mais caras, ou seja, cuja taxa de juros 
é mais elevada. 
Planeje-se para o final do ano: se você está com as contas em ordem, então outra boa possibilida-
de é começar a se planejar para o final de ano, época em que as despesas costumam se avolumar 
e os preços de alguns itens aumentam consideravelmente. 
Programe sua viagem: se você pensa em viajar no final do ano, prepare-se com antecedência, de 
modo que não pese no bolso. Quanto antes decidir pela viagem, maior será o prazo de pagamento 
(parcelamento), ou então, com dinheiro na mão, o poder de negociação aumenta e você pode 
conseguir um excelente desconto no pagamento à vista. 
Adquira as lembrancinhas de final de ano: ao invés de deixar tudo para última hora, aproveite 
para comprar ao longo desses últimos meses do ano, as lembrancinhas de Natal que você oferece-
rá a familiares e amigos. Isso colaborará na diluição das despesas.

damente R$ 21 bilhões, o que 
deixa o setor do comércio e 
indústria bem animados e de 
olho nesta fatia.

Criatividade não faltará ao 
varejo para atrair essas pessoas, 
com campanhas e promoções 
que sempre encantam. Com-
prar não é pecado, tampouco 

aproveitar aquela promoção 
imperdível. Mas, não é porque 
o dinheiro está “sobrando” no 
bolso que o aposentado e pen-
sionista pode comprar tudo o 
que vir pela frente.

Desta forma, o professor 
Carlos Afonso, autor do li-
vro “Organize suas Finanças 

e Saia do Vermelho”, orienta 
que o importante é organizar 
as finanças, verificar as prio-
ridades e direcioná-las da 
melhor maneira possível. Se 

existem contas em atraso, é 
prioritário colocá-las em dia e 
livrar-se dos juros.

E as dicas não valem apenas 
para os aposentados e pensio-

nistas. Valem, também, para 
os trabalhadores da ativa que 
aguardam, ansiosamente, o pa-
gamento do 13º salário entre 
novembro e 20 de dezembro. 

COMO UTILIZAR CONSCIENTEMENTE, O PAGAMENTO 
DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO: 
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Uma nota divulgada recen-
temente pela Receita Federal 
informa que as Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) com débitos tribu-
tários estão sendo notificadas 
e devem ficar atentas para não 
serem excluídas de ofício do 
Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devido pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pe-
queno Porte (Simples Nacional) 
por motivo de inadimplência.

Segundo dados oficiais, fo-
ram notificados 716.948 deve-
dores que respondem por dívidas 
que totalizam R$ 19,5 bilhões. 
Para evitar a exclusão as empre-
sas terão o prazo de 30 dias para 
a regularização da totalidade dos 

A portaria do IPEM-SP n° 
151/2018, publicada na Folha 
de Barretos, jornal oficial da 
prefeitura, informa que a equi-
pe do Instituto de Pesos e Me-
didas do Estado de São Paulo 
fará, na próxima semana, de 2 
a 5 de outubro, a verificação 
periódica anual dos taxíme-
tros instalados nos veículos 
de aluguel para transporte de 
passageiros em Barretos, re-
ferente ao exercício de 2018.

O ponto de partida será 
na Via das Comitivas esqui-
na com a Avenida Rio D`Al-
va, no bairro Los Angeles, 
entre 10 e 16 horas. A veri-
ficação visa garantir que o 
consumidor não pague mais 
caro pela corrida.

Na data da verificação, o 
taxista ou responsável pelo 
veículo deve apresentar os 
seguintes documentos: alvará 
de estacionamento fornecido 

pela prefeitura; certificado de 
registro e licenciamento do 
veículo (categoria aluguel); 
certificado de verificação do 
IPEM-SP, referente ao exercí-
cio e GRU quitada.

Os taxistas autuados por 
trafegar com o taxímetro ir-
regular têm 10 dias para apre-
sentar defesa ao órgão. As 
multas podem variar de R$ 
500 a R$ 5 mil, dobrando na 
reincidência.

Cerca de 717 mil empresas podem sair do Simples Nacional

- Constituição da empresa por interposta pessoa;
- Comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
- Falta de emissão de documentos fiscais de venda ou prestação de serviços;
- Constatação de que as despesas pagas no período superam em 20%(vinte por cento) os ingressos 
de recursos no mesmo, excluído apenas se for ano de início de atividade;
- Se verificar que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias para comer-
cialização e/ou industrialização, com ressalvas apenas para os casos de estoques existentes, for 
superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo período, excluindo para tal 
cálculo apenas o ano início de atividade;
- Omitir de forma reiterada da folha de pagamento informações de trabalhadores avulsos ou con-
tribuintes individuais que lhe prestem serviços.

débitos à vista, em parcelas ou 
por compensação, a contar da 
data de ciência do “Atos Decla-
ratórios Executivos (ADE)”.

As notificações foram dis-
ponibilizadas no Domicílio Tri-
butário Eletrônico do Simples 
Nacional (DTE-SN), que noti-
ficaram os optantes pelo Sim-
ples Nacional de seus débitos 
previdenciários e não previden-
ciários com a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil (RFB) 
e com a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN).

“Muitos falam que é uma 
forma do Governo recuperar 
receitas, contudo, na lei do Sim-
ples já está prevista a exclusão 
dos devedores”, explicou nesta 
semana, Richard Domingos, 

diretor executivo da Confirp 
Consultoria Contábil.

Normalmente a Receita 
Federal concede o prazo de 30 
(trinta) dias para o contribuinte 
apresentar impugnação (defe-
sa), caso o débito esteja pago. 
Se nesse prazo o contribuinte 
não apresentar impugnação, a 
exclusão será definitiva.

“A Confirp recomenda para 
as empresas do Simples Na-
cional que possuam débitos 
tributários (na Receita Fede-
ral, Estados ou Municípios), 
que procurem regularizar os 
débitos o mais breve possível, 
mesmo sem ser notificado, me-
diante o pagamento integral ou 
o parcelamento integral, para 
evitar a exclusão do regime”, 
explica Domingos.

OUTROS MOTIVOS 
PARA EXCLUSÃO

Contudo, existem outras 
regras que podem ocasionar 
o desenquadramento das em-
presas. A primeira e mais ób-
via é quando se ultrapassa o 
limite do Simples Nacional, 
lembrando que o limite de 
receita bruta, para enquadra-
mento no Simples Nacional, é 
de R$ 4.800.000,00/ano.

OUTRAS FORMAS APONTADAS PARA 
DESENQUADRAMENTO DAS EMPRESAS SÃO:

IPEM realiza verificação 
nos taxímetros de 

Barretos na próxima semana

As startups vêm surgindo 
com cada vez mais força no 
mercado nacional, trazendo 
inovação e movimentando a 
economia. Entendendo que 
Barretos carece de novas 
oportunidades de negócios e 
que estas empresas têm po-
tencial de gerar mais receita e 
empregos para a cidade, o ve-
reador Raphael Dutra (PSDB) 
apresentou requerimento na 

sessão de segunda-feira (24), 
da Câmara Municipal, que 
pede a disponibilização de lo-
cal para instalação de startups.

“O fortalecimento do setor 
de inovação tecnológica é um 
importante passo para desenvol-
ver nossa economia. Acredito 
muito na força dessas empresas 
e na capacidade de movimentar 
e gerar recursos para a nossa ci-
dade”, comentou o vereador. 

O espaço para instalação de 
startups beneficiará a economia 
de Barretos e o meio empresa-
rial, promovendo a criação de 
um ambiente que garanta a segu-
rança e o apoio necessário para 
as empresas em processo de for-
mação. Isto será possível através 
de mecanismos como a redução 
de limitações regulatórias e buro-
cráticas e o fomento a captação 
de recursos financeiros.

Raphael Dutra incentiva o 
desenvolvimento local de startups
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BRUNO SOARES DA SILVA 34000239813
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Barretos 

de forma concomitante a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação - SILIS para 
Serviços de Lanternagem, Funilaira e Pintura de Veículos, localizado(a) Avenida Nove de Julho, nº 461, 
Bairro Alto Sumaré, Município de Barretos Estado de São Paulo, CEP. 14.781-020.

Promulgada em 5 de ou-
tubro de 1988, a Constituição 
Federal completa 30 anos. Para 
marcar a data, a seção São Pau-
lo da Ordem dos Advogados 
do Brasil, promove o “Ato em 
Comemoração aos 30 Anos da 
Constituição Federal do Brasil 
e de Louvor à Democracia”.

O ato será realizado com a 
união de mais de cem entida-
des. A defesa da Carta Magna 
culminará em um manifesto, 
que será firmado entre todos 
os participantes, na ação mar-
cada para as 12 horas, na sede 
institucional da OAB SP, na 
capital paulista.

“Com o intuito de valori-
zar a Lei Maior, que norteia 
as instituições e a sociedade 
brasileira, a iniciativa consoli-
da a democracia, a Justiça e a 
cidadania”, diz nota distribuí-
da pela entidade. Segundo a 
OAB, “a Constituição Federal 
deu início a uma nova história 
para o país, garantindo direitos 
fundamentais para todos os 
cidadãos, deixando para trás 
momentos de autoritarismo e 
insegurança institucional”.

“Conforme a data se apro-
xima, seu conteúdo começa 
a ganhar maior evidência em 
debates entre críticas e avan-

ços, inclusive com o surgi-
mento de propostas para a 
criação de uma nova carta”, 
prossegue a nota da entidade.

“Diante de todo o contexto 
de crise profunda que o país 
vivencia, com a excessiva ju-
dicialização da política, é pre-
mente a necessidade de pro-
teger o texto constitucional. 
Por isso, a OAB SP capitaneia 
essa iniciativa, ao lado de ou-
tras entidades representativas 
da sociedade civil, para res-
guardar os princípios consti-
tucionais e o futuro do Brasil 
e de nossa democracia”, fina-
liza a nota.

OAB SP e mais de 100 entidades vão 
comemorar 30 anos da Constituição Federal

Veterinárias da secretaria 
de Saúde do município de Ma-
rília foram recepcionadas na 
última sexta -feira, dia 21, pelo 
coordenador da Vigilância Sa-
nitária da secretaria municipal 
de Saúde de Barretos, Marco 
Antônio Rocha, em uma visita 
técnica ao Castramóvel. 

Ticiana Donatti dos Reis 
e Fernanda Hatsue Nakasato 
vieram conhecer, em detalhes, 
o projeto de castração em ani-
mais de estimação de Barretos 
e puderam ver de perto os pro-
tocolos e procedimentos do ser-
viço, que é referência na região. 

O Castramóvel é um pro-
jeto fundamental, que tem 
como objetivo principal redu-
zir o abandono de animais nas 
ruas, por meio das castrações 
agendadas, uma marca da 
gestão do prefeito Guilherme 
Ávila. Um serviço itinerante 
de castração de cães e gatos, 
que funciona em ônibus es-
pecialmente adaptado para a 
realização das cirurgias e mi-
crochipagem.

Em quatro anos de ativi-
dade, o Castramóvel ajudou 

A música sertaneja integra 
as raízes culturais de Barretos 
e é a força dessa tradição que 
inspirou a Orquestra Sinfônica 
Municipal de Barretos a realizar 
o primeiro Concerto “Clássicos 
Sertanejos”, no próximo dia 5 
de outubro, às 20h30, na sede de 
campo do Rio das Pedras Cou-
ntry Club, com entrada gratuita. 

Com regência do maes-
tro Paulo de Tarso, a orques-
tra mantida pela prefeitura de 
Barretos, por meio da secreta-
ria municipal de Cultura, pre-
parou uma seleção de músicas 
que retratam a origem do que 
se convencionou chamar de 
música sertaneja ou moda raiz.

Além dos 40 músicos da 
Orquestra Sinfônica Munici-

Orquestra Sinfônica Municipal faz Concerto 
“Clássicos Sertanejos” no Rio das Pedras

pal, o concerto contará com a 
participação especial de duas 
duplas. Nuvem Branca & Céu 
Azul e Léo Bruto & Rafael 
são os convidados para dar 
um toque mais popular à apre-
sentação musical.

Mazinho Sartori é respon-
sável pela maioria dos arran-
jos e Cesar Juliani está na 
produção do evento. A coor-
denação geral é do secretário 
municipal de Cultura de Bar-
retos, João Batista Chicalé.

Prefeitura de Marília se inspira 
em Castramóvel de Barretos

a multiplicar o número de 
castrações de cães e gatos no 
município. Desde a sua im-

plantação, foram realizados 
7.964 atendimentos, com uma 
média de 164 castrações/mês.
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CAMPEONATO PAULISTA ASPIRANTE  (CLASSES SUB 9, SUB15, SUB18 E 
ADULTO)  - O Judô de Barretos participa neste sábado, 29 de setembro, do Campeonato Pau-
lista Aspirante, na cidade de São Bernardo do Campo. Serão dois judocas competindo: Thales 
Eduardo e Gabrielle Sant’Anna.

TRIÂNGULO RACE DE MTB - No próximo domingo 30 de setembro, a cidade de Ubera-
ba/MG será palco da Triângulo Race de MTB - competição de ciclismo, no Clube Recanto dos 
Pássaros, na avenida Filomena Cartafina – Km 9. A competição será dividida em três categorias:  
Categoria C -  atletas Turismo, Master, Feminino e Sub 17, que irão participar da prova de 21 
km. Categoria B -  ciclistas Sub 23, Sub 30, Sub 40 e Sub 50. Eles vão percorrer 35 km. Elite faz 
parte da Categoria A - corrida de 50 km.

LIGA DE VOLEIBOL DE ALTINÓPOLIS PRÓ VOLEIBOL - No próximo domingo, 
30, a equipe Feminina de Voleibol Adulto da secretaria de Esportes de Barretos, jogará contra a 
equipe de Serrana, em Barretos/SP, a partir das 11 horas, no CEMEPE do Cristiano Carvalho, 
sob o comando do professor Beto Campos e da Auxiliar Ana Cristina.

8ª COPA MONTE LÍBANO – LIBASK – Neste domingo, 30 de setembro, sob o comando 
do Técnico Diovane (PIPOCA), a equipe de Basquete de Barretos disputará o 3° e 4° lugar, no 
clube Monte Líbano, em São José do Rio Preto, a partir das 9 horas, contra o time Parnaíba.

11 ª COPA INTERIOR – 6ª ETAPA – SÃO PE-
DRO TRIATHLON | DUATHLON | AQUATHLON

O triatleta barretense, José Sérgio Prudente de 
Oliveira, participará neste domingo, 30, da 11ª Copa 
Interior, na cidade de São Pedro/SP. A competição 
tem sua realização e organização promovidas pela 
CHELSO SPORTS & BUSINESS. A Copa Interior 
é composta por seis modalidades Sprint Triathlon, 
Fitness Triathlon, Sprint Duathlon, Fitness Dua-
thlon, Sprint Aquathlon e Fitness Aquathlon. A copa 
é homologada e válida pela Federação Paulista de 
Triathlon. As provas serão – TRIATHLON: distân-
cia SPRINT 750m de natação, 20 km de ciclismo e 5 
km de corrida; categorias masculina e feminina: 15 
a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34 anos, 
35 a 39 anos, 40 a 44 anos, 45 a 49 anos, 50 a 54 
anos, 55 a 59 anos, 60 anos em diante. Distância FI-
TNESS: 375m de natação, 5 km de ciclismo e 2km 
de corrida; categorias masculina e feminina infanto 
juvenil: 13 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 anos em dian-
te. AQUATHLON - Distância SPRINT:  750m de 
natação e 5km de corrida. 

Agenda esportiva da secretaria 
municipal de Barretos




