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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 954,00 
R$  20,14

VALORES EM 08 DE JUNHO

R$  3,705
Dólar Comercial Venda R$  3,706

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Sob a coordenação do após-
tolo Mauri Trevisan, a Igreja 
Apostólica Ministério Resgate 
(IAMIR) de Barretos, prossegue 
neste sábado (9) e domingo 
(10), a realização de mais uma 
CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA. 
O evento cristão tem a participa-
ção do pastor Anézio Massuia, 
da Comunidade Esmirna, de 
Ribeirão Preto. Neste sábado 
(9), pela manhã, a partir de 9 ho-
ras, acontece mais uma reunião 
com missionários e, logo mais, 
às 20 horas, culto para todos 
os participantes. Amanhã, do-
mingo (10), a reunião tem início 
às 9 horas e o culto tem início 
às 19 horas. Todos os eventos 
são realizados na sede da IAMIR 
Barretos, localizada na esquina 
da rua 16 com a avenida 07 (Pe-
dro Paulo de Souza Nogueira), 
no bairro Nogueira.

O presidente da Câmara 
Municipal, Leandro Anastá-
cio, e o sindicalista e diretor 
executivo do partido Solidarie-
dade, Luiz Anastácio Paçoca, 
receberam em Barretos, o 
ex-ministro e pré-candidato à 
presidência da República pelo 
partido, Aldo Rebelo.

Durante sua permanência 
no município, Rebelo mante-
ve encontro com lideranças 
políticas da região, na sede 

do Sindicato da Alimentação 
(foto) e ministrou palestra 
para convidados no Ircad.

Aldo Rebelo frisou em to-
dos os encontros que manteve 
na cidade, suas intenções em 
participar dos debates para re-
novação da política brasileira, 
alertando para a necessidade 
dos eleitores em escolher os 
candidatos que apresentarem 
melhores soluções para melho-
rar o Brasil em todos os níveis.

Na próxima segunda-feira 
(11) será discutido o projeto 
de Resolução nº 2/2018, de 
iniciativa do vereador Otávio 
Garcia (foto), que irá alterar 
a regra de convocação de su-
plente de vereador. 

A atual norma prevê que na 
ausência do vereador na sessão 
legislativa, o suplente será 
convocado imediatamente. 

Com a alteração que estará em 
discussão na próxima segun-
da-feira, o suplente somente 
poderá ser convocado em caso 
de afastamento do titular da 
vaga, por prazo superior a 30 
dias, independente do motivo. 

“Essa alteração trará uma 
economia para o Legislativo, já 
que na maioria das oportunida-
des que o vereador não compa-

rece em uma ou duas sessões, é 
apresentado atestado médico em 
razão de problemas de saúde. 
Com isso, convocamos o suplen-
te e o Legislativo paga os dois. 
Com essa alteração, acredito que 
as convocações serão reduzidas 
em quase sua totalidade. Foi 
uma boa iniciativa do dr. Otávio, 
autor do projeto”, comentou o 
presidente Leandro Anastácio.

Segundo Caderno - PÁGINA 1

Foi realizado na última terça-feira, (5), o lançamento oficial do 
Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O evento teve a 
presença da secretária municipal de Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, Carmem Bordalho; do coordenador do programa, 
Nilton Vieira; e do Gerente Regional do Trabalho, Mário Scanavinno, 
além de autoridades e convidados.

O presidente da Câmara 
Municipal, Leandro Anastá-
cio, confirmou reunião com o 
prefeito municipal, Guilherme 
Ávila, a secretária da Educa-
ção, Valéria Recco, e vereado-
res, na próxima segunda-feira 
(11). A pauta será discutir o 
projeto de lei do Executivo 
que altera regras no setor de 
educação municipal. 

Na última sessão da Câma-
ra, os vereadores receberam 
servidores do setor, que pedi-

ram a retirada do projeto pelo 
prefeito ou a não aprovação. 

O projeto prevê que o ser-
vidor que estiver ocupando um 
cargo ou função poderá optar 
por qual salário pretende receber.

Segundo os servidores, 
caso o projeto seja aprovado, 
ele trará prejuízo financeiro ao 
município. Além disso, possi-
bilitará a não convocação de 
pessoas aprovadas no último 
concurso público.

No projeto, o prefeito afirma 

que não haverá aumento de 
despesas e que a intenção é or-
ganizar melhor o quadro de ser-
vidores ocupantes desses cargos. 

“No encontro que tivemos 
com os servidores na Câmara 
Municipal, fiz o compromisso 
de reunir com o prefeito, secre-
tária e demais vereadores, para 
discutir a questão. Acredito que 
teremos uma posição do Exe-
cutivo na reunião que faremos 
na próxima segunda-feira”, 
afirmou Leandro Anastácio.

PÁGINA 04

O ex-presidente do Conselho Tu-
telar de Barretos, Anderson Roberto 
de Jesus (foto), também administra-
dor do grupo no Facebook “Barretos 
que ninguém vê”, foi condenado por 
corrupção passiva a uma pena de 5 
anos e 4 meses de reclusão além do 
pagamento de 26 dias-multa, fixado 
em 1/30 (um trigésimo) do salário mí-
nimo vigente ao tempo dos fatos de 
que é acusado. O advogado Jailton 
Rodrigues dos Santos, que repre-
senta Anderson de Jesus, confirmou 
que apresentará recurso ao Tribunal 
de Justiça de São Paulo. Anderson 
Roberto de Jesus é acusado de re-
ceber, na sede do Conselho Tutelar 
de Barretos, R$ 600,00 em dinheiro 
para não apresentar denúncia 
contra organizadores de uma fes-
ta, onde o então conselheiro teria 
flagrado a presença de menores de 
idade e a venda de bebida alcoólica 
a alguns deles.

Obras de drenagem 
chegam na Avenida 41

Conforme planejamento e cronograma, para reduzir os 
transtornos, as obras do novo sistema de drenagem nas pro-
ximidades do Clube União, no entorno da avenida 43, serão 
realizadas em quatro etapas. Os recursos são do Governo do 
Estado e contrapartida municipal. Segundo Caderno - PÁGINA 1

Segundo Caderno - PÁGINA 4

“A expectativa é a melhor possível, 
haja vista que, como corinthiano 

tive o prazer de ter o Tite como 
treinador do nosso time. E sem 

contar que temos um jogador na 
qualidade do Neymar, que pode 
fazer a diferença. Nós tivemos o 

exemplo agora do último amisto-
so que, no primeiro tempo, foi um 
time com ele, e outro sem. Então, a 
expectativa é que o Brasil chegue 

às finais e com uma grande 
chance de ser campeão.”

Qual a sua 
expectativa 

para o Brasil na 
Copa da Rússia?

Copa do Mundo 

Fifa 2018

“Com muita dificuldade, 
chega entre os quatro”

Câmara pode alterar regra de 
convocação de suplente de vereador

“Este projeto vai trazer economia para os cofres da Câmara e, consequentemente, 
do município”, aponta o vereador Otávio Garcia, autor do projeto

REJANE PESTANA

CHAFEI AMSEI

Presidente da Câmara confirma reunião 
com prefeito e secretária de Educação

Ex-presidente do 
Conselho Tutelar 

de Barretos 
é condenado 

por corrupção

O vereador Luis Paulo Vieira, o Lupa, festeiro da festa em 
louvor a Santo Antônio de Pádua, iniciada nesta sexta-feira 
(8), confirmou a realização de diversas atrações até a próxima 
quarta-feira, dia 13, dia do padroeiro, ao lado da igreja, no bairro 
Christiano Carvalho. Em parceria com o padre Deonisio Helko, 
Lupa afirmou que o evento religioso oferece diversas atrações 
típicas desta época do ano, todos os dias, após a realização da 
missa, às 19h30. O festeiro Lupa também frisou que na quarta-
feira (13), serão realizadas três missas durante o dia (às 7, 9 e 
15 horas), com a benção das mães, além da tradicional missa à 
noite, em louvor ao padroeiro Santo Antônio. 

Festa de Santo Antônio tem atrações até no dia 13

O laser terapêutico na odontologia tem como uma de suas 
principais funções, auxiliar o paciente no desconforto na aplica-
ção da anestesia, podendo ser utilizado de maneira eficaz contra 
sensibilidade dental; lesões bucais, como herpes, aftas e dores de 
cabeça relacionadas a ATM. “Enfim, quase todos os tratamentos 
odontológicos podem ser aplicados com o uso do laser, com muita 
segurança e eficácia”, comenta o dr. Tiago Angeruzzi Lopes (foto), 
membro da APCD de Barretos e integrante da equipe  do Depar-
tamento Odontológico do Sindicato da Alimentação de Barretos.

Laser na Odontologia

Programa vai facilitar 
acesso do deficiente no 
mercado de trabalho

Solidariedade recebeu pré-
candidato do partido em Barretos

IAMIR prossegue 
com conferência 

missionária

PÁGINA 02
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

A palavra LASER significa 
"light Amplification by Stimu-
lated Emission of Radiation" 
que, em português, seria "luz 
amplificada pela emissão esti-
mulada de radiação".

O laser é uma fonte de luz 
com vários comprimentos de 
onda que lhe conferem pro-
priedades terapêuticas. O la-
ser de baixa potência ou laser 
terapêutico (low level laser 
therapy – LLLT) tem ação anti 
inflamatória, analgésica e bio-
estimulante.

Atualmente, devemos con-
siderar o laser um auxiliar 
terapêutico indispensável aos 
consultórios odontológicos.

Como toda técnica, porém, 
é fundamental que se conheça 
bem os seus princípios básicos, 
principalmente, porque os efei-
tos e o mecanismo de ação do 
laser são bastante complexos.

No caso do Herpes Labial, 
por exemplo, é comum o pa-
ciente chegar ao consultório 
para aplicação do laser e ele 

A participação de meninos 
debutando no tradicional Baile 
de Debutantes Fadas Madri-
nhas será a grande novidade da 
sexta edição do projeto social, 
que acontece no dia 18 de ju-
lho, no Centro de Convenções 
Dr. Paulo Prata, em Barretos.

Por meio de reconhecimento 
ao estudo, boas notas e compor-
tamento, o projeto social Fadas 
Madrinhas tem privilegiado 
adolescentes de várias regiões 
do país com uma grandiosa 
festa em comemoração ao rito 
de passagem dos seus 15 anos. 

Com todas as suas despesas 
pagas, cada adolescente sele-
cionado para o Baile de Debu-
tantes é acompanhado por um 
familiar ou responsável à festa 
e ganha o apadrinhamento de 
um voluntário, simpatizantes 
do projeto Fadas Madrinhas, 
que colaboram com a reali-
zação e promoção do evento, 
tendo como principal objetivo 
estimular o crescimento e 
autoestima dos participantes.

A próxima edição do proje-
to (pela segunda vez, exclusi-
vamente, dedicada a pacientes 
do Hospital de Câncer de 
Barretos, também conhecido 
como Hospital de Amor), con-
tará com a participação de 60 
adolescentes, além de muitas 
personalidades, padrinhos fa-
mosos e celebridades, como os 
atores Paulo Dalagnoli e Feli-
pe Simas, a ex-atleta olímpica 
Laís Souza e as apresentadoras 
Lígia Mendes, do Missão Im-
possível Jovem Pan, e Danny 
Pink, da Band.

Para animar a festa estarão 

A campanha anual de arre-
cadação de agasalhos acontece 
até o dia 17 de junho na loja 
Extra Hiper em Barretos. A 
campanha foi prorrogada em 
uma semana devido à parali-
sação dos caminhoneiros no 
final do mês passado. 

Para contribuir, o consu-
midor deve comparecer na 
unidade do mercado e entregar 
as doações no espaço disponi-
bilizado para as arrecadações 
na frente de caixa. A ação tem 
como parceiro o Rotary, que 
é responsável pela triagem e 

distribuição das peças arreca-
dadas para as entidades.

A campanha faz parte da 
Agenda Solidária, um calen-
dário de ações solidárias do 
Instituto GPA em parceria com 
o Rotary, que visa aproximar 
instituições sociais, colabora-
dores e parceiros do GPA para 
despertar a empatia e mobili-
zá-los para ações conjuntas de 
transformação social.

Os clientes poderão doar 
roupas de inverno, como cal-
ças, camisas, agasalhos e co-
bertores em bom estado de uso.

A paralisação dos caminho-
neiros mostrou um Brasil em 
grave crise política e econômica? 
Sim. Infelizmente, mesmo com 
o apoio de uma grande parte da 
população, após a paralisação 
das estradas por quase 11 dias 
consecutivos, os impactos fi-
nanceiros para os consumidores 
deverão ser sentidos por mais 
tempo que o imaginado.

A greve dos caminhoneiros 
impactou diretamente a econo-
mia, principalmente no setor 
alimentício e de combustível. 
Vimos os valores dos alimen-
tos subirem drasticamente, a 
exemplo da batata que teve 
um aumento de até 400% no 
atacado, bem como o tomate, 
a cebola e as hortaliças. E nos 
postos de combustíveis, o que 
já estava caro ficou ainda pior. 

E quem, ainda, está pagando 
a conta de tudo isso? A popula-
ção que, aflita com o momento, 
correu aos supermercados para 
estocar alimento. De fora, a im-
pressão era de estarmos em guer-
ra nacional, sejamos sinceros. 

De acordo com o professor, 
contabilista e administrador Car-
los Afonso, a “lei da oferta e da 
procura” nunca se fez tão presen-
te. “Se existe escassez, o preço 
aumenta. Se a oferta é grande e 
a procura é baixa, o preço tende 
a diminuir”, explicou ele. 

Tudo nas prateleiras dos su-
permercados, pequenos, médios 
ou de grandes redes, aumentou 
de preço e trouxe o amargor 
para o bolso das pessoas, sobre-
tudo, daquelas que vivem com o 
orçamento doméstico limitado. 

Se maio foi caótico, é pre-
ciso se preparar que até o final 
de junho, este cenário não terá 
mudanças. Os preços deverão 
voltar a normalidade, após a 
segunda quinzena deste mês, na 
melhor das hipóteses. “Mesmo 
com o fim da paralisação dos 
caminhoneiros, levará um tem-
po para os preços caírem. Além 
disso, para abaixar o preço do 
diesel, o governo terá de buscar 
recursos em outras fontes, o que 
possivelmente, será em impos-
tos de outros produtos”, alertou 

o professor Carlos Afonso. 
Mas o professor apazigua a 

situação e lembra que, com um 
bom planejamento, é possível 
reorganizar as contas e, mesmo 
com os preços excessivos, é 
possível fechar o mês no azul. 

“É muito cedo para avaliar-
mos quais impactos da greve 
serão sentidos no nosso bolso em 
longo prazo, mas o que parece é 
que eles certamente ocorrerão, 
por isso, agora mais do que 
nunca, é necessário controlar seu 
orçamento doméstico com unhas 
e dentes”, comentou o professor.

Muitos são os brasileiros que 
apoiaram e doaram alimentos 
aos caminhoneiros parados nas 
estradas, que agora, lamentam 
tal sentimento de solidariedade, 
ao pegarem seus carrinhos ou 
cestinhas para comprarem seus 
alimentos nos supermercados.

Como ninguém neste mundo 
possui bola de cristal, o ensi-
namento que fica é o de que, 
ate mesmo na solidariedade 
devemos dar uma espiadinha na 
razão, antes de abrir o coração.

laser na odontologia
já estar usando uma pomada 
ou tomando um comprimido 
para o Herpes. 

Infelizmente, esses com-
primidos ou pomadas, têm o 
mecanismo de ação somente 
no DNA do vírus, diminuindo 
somente o tempo de exposição 
da lesão não atuando direta-
mente no fortalecimento da 
imunidade da região, apesar 
de não ter problema do seu 
uso concomitante com o laser.

O laser vai biomodular a re-
gião, isto é, vai fazer com que o 
local fique mais resistente (as cé-
lulas do nosso organismo ficam 
mais fortes e resistentes ao vírus), 
fazendo com que a reincidência 
diminua acentuadamente.
APLICAÇÕES E INDICA-

ÇÕES NA ODONTOLOGIA
Alívio da dor: promove 

o alívio de dores de diversas 
etiologias, dores de origem 
pulpar, dores nevrálgicas, do-
res em tecido mole, mialgias, 
dores de pré e pós-operatório, 
entre outras aplicações.

Reparação tecidual: A fo-
tobioestimulação por laser tem 
sido empregada de maneira 
bastante eficaz após tratamento 
de canal, lesões traumáticas, 
promovendo uma reparação te-
cidual mais rápida e com padrão 
de qualidade tecidual superior.

Redução de edema ou 
“inchaço” e de hiperemia que 
seria o aumento da circulação 
sanguínea local (efeito anti 
inflamatória, antiedematoso 
e normalizador circulatório): 
Indicado na aplicação do pós 
operatório de procedimentos 
no campo da periodontia (infla-
mações gengivais e dos tecidos 
de sustentação dos dentes), 
cirurgia oral menor, etc.

Anestesia: Ajuda a diminuir 
o desconforto do paciente no mo-
mento da aplicação da anestesia, 
visto que pode ser utilizado como 
pré-anestésico. O laser promove 
aumento da microcirculação e, 
desta forma, ajuda na absorção 
do anestésico, nos casos de 
pacientes com dificuldade para 
serem anestesiados.

A laserterapia é bastante 
eficaz no tratamento da hiper-
sensibilidade dental que está 
associada a uma dor aguda, 
súbita e de curta duração. A 
hipersensibilidade pode ocorrer 
durante ou após a restauração 
dental, pela retração da gengi-
va, e após o clareamento dental.

l Dores na articulação da mandíbula
l Paralisia facial
l Herpes simples (Herpes Labial)
l Herpes zoster
l Hipersensibilidade dentinária
l Afta
l Alveolite (infecção ou a inflamação do alvéolo pós extração dentária)
l Bioestimulação óssea
l Cárie
l Endodontia (Tratamento de canal)
l Exodontia (Extração dentária)
l Língua geográfica (termo usado para descrever a aparência de 
mapa geográfico da língua, causada por manchas irregulares em 
sua superfície, de causa desconhecida)
l Lesão traumática
l Nevralgia do trigêmio (é uma dor de forte intensidade, basicamente 
tipo um choque ou um raio que ocorre na face das pessoas. É ge-
ralmente de curta duração, a dor vem e volta, e é considerada por 
algumas pessoas a dor mais forte que o ser humano possa sentir)
l Parestesia (Sensações cutâneas subjetivas, por exemplo, frio, 
aquecimento, formigamento, pressão, etc. que são vivenciadas 
espontaneamente na ausência de estimulação)

OBS: O dr. Tiago Angeruzzi Lopes, agora, 
ESTÁ FAZENDO TRATAMENTOS COM LASER 

rotary prorroga campanha 
do agasalho até 17 de junho

os atores paulo Dalagnoli e 
Felipe simas; a 

ex-atleta olímpica Laís souza; 
as apresentadoras Lígia 

Mendes e Danny pink; os 
cantores gustavo Mioto e 

Buchecha; as duplas augusto 
& atílio e Fiduma & Jeca; e os 
DJs do catDealers estão entre 
as principais atrações da festa

Celebridades no Baile de Debutantes 
do Hospital de Câncer de Barretos

Projeto Fadas Madrinhas reunirá meninas e meninos do Hospital 
de Câncer de Barretos na sexta edição do Baile de Debutantes

Lugui e Pedrão, jovens DJs e 
produtores musicais por trás do 
projeto CatDealers, ranqueados 
entre os 100 melhores DJs do 
mundo pela revista britânica 
DJ Mag, e um dos maiores e 
mais queridos nomes da cena 
eletrônica brasileira da atuali-
dade. O evento contará ainda 
com a participação especial 
dos cantores Gustavo Mioto e 
Buchecha e das duplas Augusto 
& Atílio e Fiduma & Jeca.

À frente do serviço de buffet 
do Baile de Debutantes estará 
o renomado chef andorrano, 
Eric Marty, formado pelo Ins-
tituto Paul Bocuse, de Lyon, 
com passagem estrelada por 
importantes restaurantes de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, preparando delícias 
para um cardápio juvenil con-
corrido, com apoio da Minerva 
Foods e Ribercred Seguros.

Para completar as atrações 
gastronômicas do evento, a 
Flairs Bartenders, montará bares 

pou-up que servirão drinks com 
e sem álcool, e Márcia Junqueira 
Confeitaria Artística, que fará 
um grande bolo em criação 
exclusiva, tudo organizado com 
o apoio local da cerimonialista, 
Ana Paula Araújo.

Personalidades do mundo 
fashion também apoiam o 
projeto, como o estilista Marco 
Castioni, que assinará os vesti-
dos de baile, o designer de jóias 
Miguel Alcade, responsável 
pelas coroas de cabeça das de-
butantes, e o coiffeur Cris Roz-
zini e sua equipe, promovendo 
o Dia de Príncipes e Princesas 
de todos os participantes.

soBre o proJeto FaDas MaDrinhas
O projeto Fadas Madrinhas é uma produção independente, 

de iniciativa privada e sem fins lucrativos, da empresária Liliane 
Barros Marty Caron, em parceria com a cerimonialista Raquel 
Abdu, em prol de meninas e meninos de todo o Brasil, que so-
nham em participar de um grande Baile de Debutantes.

A ideia do projeto nasceu de um sonho de Liliane, que há mais 
de 20 anos trabalha com projetos sociais em várias regiões do país. 
Histórias de vida, comportamento escolar e ideal das participantes, 
em favor de uma vida melhor, são pontos fortes na seleção das 
candidatas que participam do baile com todas as despesas pagas. 

Para participar da seleção, é imprescindível que as candidatas 
tenham idade entre 14 e 15 anos, estejam cursando a rede pública 
de ensino, desfrutem de boas notas e grandes ideais de vida; 
porém, que não disponham de recursos próprios ou familiares 
para realização desse grande sonho.

A sétima edição do Baile de Debutantes será aberta à par-
ticipação do público e acontece em 21 de outubro de 2018, no 
Privilege Club da cidade mineira de Juiz de Fora. Candidatas com 
o perfil mencionado já podem começar a enviar suas cartas soli-
citando participação, para o e-mail projetofadasmadrinhas1@
gmail.com contando porque merecem uma festa de 15 anos 
com o Projeto Social Fadas Madrinhas.

Mais detalhes sobre edições anteriores e como apoiar o 
projeto Fadas Madrinhas podem ser obtidas acessando o site 
www.projetofadasmadrinhas.com.br. Novidades estão sendo 
publicadas periodicamente através das redes sociais, na Fanpage 
Baile de Debutantes #projetofadasmadrinhas e no Instagram @
fadas_madrinhas.

Greve dos caminhoneiros e o 
impacto no bolso dos brasileiros
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Bastidores
da Política

A Câmara Municipal de 
Barretos aprovou em maio, 
projeto de lei que dispõe sobre 
a coleta e reciclagem de óleo 
vegetal e gordura animal.  

Ao ser despejado na pia 
ou no vaso sanitário, o óleo 
usado passa pelos canos da 
rede de esgoto e fica retido 
em forma de gordura. Isso é 
ruim porque atrai pragas que 
podem causar várias doenças, 
tais como leptospirose, febre 
tifoide, cólera, salmonelose, 
hepatites, esquistossomose, 
amebíase e giardíase. Essas 
doenças podem ser transmiti-
das para humanos e animais.

Além disso, esse óleo en-
crustado nos encanamentos 
dificulta a passagem das águas 
pluviais e causa o extrava-
samento de água na rede de 
esgoto e o seu entupimento, 
levando ao mau funcionamen-

“Barretos precisa se mo-
dernizar e, nos dias atuais, 
a mobilidade urbana através 
de transportes alternativos 
traz inúmeros benefícios à 
população, como melhoria 
da qualidade de vida, além de 
menor fluxo de veículos nas 
ruas, trazendo melhor fluidez 
e mais segurança no trânsito”.

Estes são alguns dos benefí-
cios e objetivos apontados pelo 
vereador João Roberto dos San-
tos, João Mulata, em documento 
enviado ao prefeito Guilherme 
Ávila, solicitando a construção 
de ciclovia ligando as principais 
avenidas de Barretos.

A construção da ciclovia, se-

gundo João Mulata, ligaria a Via 
Capitão Eulálio Dorneles, sentido 
bairro/centro (bairro Vida Nova), 
continuando pela Alameda Líba-
no (Nova Barretos) até a Avenida 
das Nações (City Barretos) e, pos-
teriormente, se ligando à Avenida 
Trecho Sul (Nogueira – Centro). 
Ainda, de acordo com o verea-
dor, em um segundo momento, 
com a finalização do trecho Sul, 
a ciclovia poderá ser interligada 
com os bairros Christiano Car-
valho e Barretos II. 

“O uso da bicicleta como 
alternativa de transporte aos ci-
dadãos, nos moldes das cidades 
mais desenvolvidas do mundo, 
proporciona segurança a quem 

utiliza esse meio de transporte. 
E a melhor forma de incentivar 
o uso da bicicleta é a construção 
de ciclovias, que interliguem 
as principais avenidas, ligando 
bairros ao centro da cidade”, 
aponta João Mulata. 

Para o vereador, “as ciclovias 
representam um enorme passo 
em direção a cidades mais justas, 
mais inclusivas e mais democrá-
ticas. Elas representam melhor 
aproveitamento viário, com 
mais segurança e saúde para seus 
cidadãos, menos estresse, menos 
congestionamento e menos mor-
tes no trânsito. Uma cidade que 
nossos filhos merecem receber 
de nossas mãos”.

O deputado federal Floriano 
Pesaro informou ao prefeito 
Guilherme Ávila, na última 
quarta-feira (6), que os recursos 
de R$ 250 mil, conquistados 
por meio de emenda parla-
mentar ao Orçamento Geral da 
União, já estão depositados na 
conta da prefeitura de Barretos. 

A prefeitura de Barretos re-
cebeu o valor de R$ 200 mil de 
emenda parlamentar proposta 
pelo deputado federal, Roberto 
de Lucena (Podemos). Segundo 
informação do parlamentar ao 
prefeito Guilherme Ávila, a 
medida atendeu a solicitação do 
vereador Fabrício Lemos (foto).

O valor recebido será utiliza-
do no custeio de obras de infraes-
trutura e apoio à manutenção de 
unidades de saúde de Barretos.

Conforme o prefeito, esse 
recursos são oriundos da boa 
relação da administração mu-
nicipal com os deputados. “São 

O presidente do diretório 
municipal do Solidarieda-
de de Colina, José Arthur 
Junqueira Pinto, o Tutu, 
participou da reunião com 
lideranças políticas da re-
gião, na sede do Sindicato 
da Alimentação de Barretos, 
onde Aldo Rebelo expôs 
sua opinião sobre o tema 
"Brasil, os desafios para o 
crescimento". "É um exce-
lente nome para representar 
nosso partido e nossas pro-
postas para disputar o cargo 
de presidente da República", 
comentou Tutu. 

O presidente da Câmara, 
Leandro Anastácio, se-

gue firme recebendo reclama-
ções diárias sobre a prestação 
de serviço oferecida aos usu-
ários do transporte coletivo 
urbano. Tanto é demais que o 
vereador não vê outra saída, a 
não ser a de realizar uma nova 
licitação no setor.

Tutu apóia 
aldo rebelo 
como pré-

candidato à 
presidência 

da república

O médico e vice-prefeito, 
Vagner Chiapetti, segue 

articulando sua candidatura 
a deputado, buscando apoio 
de lideranças da situação e 
da oposição. Não é ganhar a 
eleição à força, mas ganhar 
com o apoio de todos os lados.

Pode parecer surpresa, mas o vereador Luis Umberto 
Sarti, o Kapetinha, afirma que foi um fato normal. Ele 

surpreendeu a todos na Câmara quando votou favorável e 
manteve apoio a um projeto de autoria prefeito Guilherme 
Ávila, alegando que beneficia a população.

Correligionários do DEM em Barretos e região não estão 
nem um pouquinho satisfeitos com ações partidárias por 

parte do vereador Raphael Oliveira. Parece que a última pro-
vocou mal estar e quase um racha do partido, que prejudicaria 
o partido nas eleições de outubro.

O  médico Munir Daher, 
ex-vereador em Barretos, 

está analisando proposta para 
se lançar candidato a deputado 
estadual em outubro. 

Foi muito bem recebida a 
notícia da nomeação de 

Graça Lemos para dirigir o 
ERPLAN (Escritório Regional 
de Planejamento). Efeito propor-
cionado pela subida de Márcio 
França, do PSB de Graça Lemos, 
ao comando do governo paulista. 

Verba conquistada por emenda de 
deputado já está na conta da prefeitura

A verba, liberada por meio do 
Ministério da Saúde, será des-
tinada para fomentar o custeio 
da rede de atenção básica.

“Caro prefeito, trago uma 
boa notícia: a emenda federal 
no valor de R$ 250.000,00 
que direcionei para auxiliar o 
custeio da saúde de Barretos, 

foi paga”, disse Pesaro. “Conte 
sempre comigo para o desen-
volvimento da nossa querida 
Barretos”, completou.

Recentemente, Pesaro já 
havia informado a Guilherme 
Ávila sobre a liberação de uma 
verba de R$ 185.956,74, utili-
zada na reforma e manutenção 
do CRAS 3 (Centro de Refe-
rência da Assistência Social) 
do bairro Zequinha Amêndola, 
além da aquisição de equipa-
mentos de informática e mo-
veis para melhor atendimento 
da população local.

O atual deputado federal, 
Floriano Pesaro, que dirigiu a 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Social, tem uma 
forte ligação com Barretos 
e vem conseguindo várias 
conquistas para o município. 
“Como secretário e como 
deputado o parlamentar já 
conseguiu para a cidade cerca 
de R$ 1 milhão”, lembrou 
Guilherme Ávila.

Barretos recebe verba para custeio 
de obras de infraestrutura e 

manutenção de unidades de saúde

emendas importantes para o 
fortalecimento das ações de-
senvolvidas em nossa cidade. 

Seguimos buscando recursos 
para o progresso da nossa Bar-
retos”, destacou o prefeito.

João Mulata solicita ciclovia 
ligando principais avenidas de Barretos

Entenda como vai funcionar a nova lei sobre 
reciclagem de óleos e gorduras em Barretos

to das estações de tratamento. 
Por essa razão, faz-se neces-

sário o uso de produtos quími-
cos poluentes para desentupir 
essas instalações, o que leva à 
mais poluição e a mais gastos 
econômicos. No entanto, esse 
tratamento realizado nas ETEs 
(Estações de Tratamento de 
Esgoto) não é feito com o 
esgoto total, mas apenas com 
cerca de 68%, o que significa 
que o óleo acaba chegando aos 
mananciais aquáticos. Além 
disso, o custo desse tratamento 
é alto, correspondendo a cerca 
de 20% do custo com o trata-
mento do esgoto.

O quE FAzEr 
COM O óLEO?

Após utilizar o óleo de fri-
tura, você armazenará em uma 
garrafa PET. Após preencher 
a garrafa, você vai procurar 
por empresas, ONGs e clubes 

de serviços para descartar o 
seu óleo de forma correta. O 
óleo descartado corretamente 
é utilizado para produção de 
biodiesel, sabão, tintas a óleo, 
massa de vidraceiro e outros 
produtos. Isso preserva ma-
téria-prima, incentiva a reci-
clagem e evita que mais litros 
de óleo sejam descartados de 
maneira incorreta.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (11/06) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE LIMPEZA

ELETRICISTA DE VEICULOS
PIZZAIOLO

REPRESENTANTE COMERCIAL

TAPECEIRO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao 
lado do North Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 
às 12 horas, munidos de PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Avenida Aeroclube 
n°. 442 – Aeroporto
Especificações: 01 
suíte c/ armário, 02 
dormitório c/ armá-
rios, wc social, , sala, 
copa, cozinha plane-
jada, área de serviço, 
despejo, wc externo, piso frio, laje, garagem. Valor 
R$ 1.500,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua Cecap 6 n° 409 
– Benedito Realino 
Correa - Cecap II
Especificações: 
01 suíte, 02 dormi-
tórios, wc social, 
sala de Tv, sala 
de jantar, cozinha 

planejada, área de serviço, pia externa, piso frio, 
laje, garagem p/ 02 carros. Valor R$ 1.150,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua  Augusto 
Sasdeli nº 287 – 
Zequinha Amen-
dola
Especificações: 
03 dormitórios, 
w.c. social, sala, 
cozinha, área de 
serviço, quintal cimentado, piso cimento queima-
do, laje. Valor R$ 900,00 com abono + (IPTU) + 
Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. 1 nº 2672 - (Ruas 
Uruguai x Paraguai) 
- Nova América
Especificações: 02 
dormitórios c/ ventila-
dores, wc social, sala de 
Tv, sala de estar c/ venti-

lador, copa, cozinha planejada e conjugada, despensa, 
área de serviço coberta, despejo, quintal cimentado, piso 
frio, laje, garagem coberta p/ 02 carros. Cerca elétrica e 
alarme. Valor R$ 1.250,00 com abono  + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. Altair da Silva 
Bonfim, n°1121 – Jar-
dim Soares
Especificações: 01 
suíte com ar condicio-
nado, 02 dormitórios 
sendo 01 com ar condicionado, WC social, cozinha 
conjugada com copa, piso frio, laje, área de serviço 
fechada, WC externo, área de lazer com churras-
queira, quintal com grama e piso frio, cerca elétrica, 
interfone e portão eletrônico. Valor R$ 2.500,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

Av. 65 nº 869 – 
(Esq. Rua 20) – 
Jockey Club
Especificações: 
01 dormitório, wc 
social, sala de Tv, 
cozinha, área de 
serviço, piso frio, laje, garagem p/ 02 carros. Valor 
R$ 700,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

Pesquisa realizada pela 
Fundace aponta que, segun-
do os advogados, as pessoas 
acham fácil desobedecer às leis 
no Brasil e, sempre que possí-
vel, escolhem dar um “jeitinho” 
ao invés de seguir às normas.

Os dados fazem parte do 
Índice de confiança dos advo-
gados na justiça (ICAJ), reali-
zado desde 2010. O indicador 
é composto por sete índices 
calculados de acordo com res-
postas dos advogados para ques-
tionamentos sobre igualdade de 
tratamento, eficiência, honesti-
dade, rapidez, custos, acesso e 
expectativa quanto ao futuro da 
Justiça Brasileira. O objetivo 
final é criar um termômetro de 
confiança, que varia de 0 a 100 
pontos, sendo 0 uma situação de 
inexistência de confiança e 100 
de confiança plena. O resultado 
de 2017 foi 31,7.

Como nas pesquisas ante-
riores, foram levantados outros 
pontos de interesse para a área 
jurídica, entre eles, os advogados 
responderam a três afirmativas 
sobre a percepção do respeito às 
leis no Brasil: “É fácil desobede-
cer à lei no Brasil”; “Sempre que 
possível as pessoas escolhem dar 
um ‘jeitinho’ ao invés de seguir a 
lei”; “Existem poucas razões para 
uma pessoa seguir a lei no Brasil”.

Os advogados indicaram 
seu grau de concordância 
com as afirmativas a partir de 
duas visões: de como a popu-
lação em geral e de como eles 
mesmos as têm.

De acordo com a percepção 
dos advogados, 66,9% da po-
pulação concorda plenamente 
que é fácil desobedecer à lei no 
Brasil. Já na visão dos advo-
gados, a maioria, 47,8%, con-
corda parcialmente com esta 
afirmação. Em relação à prefe-
rência pelo ‘jeitinho’ ao invés 
da lei, 73,8% dos advogados 
concordam plenamente que 
esta é a visão da população, já 
na percepção deles mesmos, 
33,3%, concorda plenamente 

O Jornal Agora SP publicou 
nesta sexta-feira (8) matéria que 
diz que o valor máximo para os 
benefícios pagos pelo INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro Social) 
poderá chegar a R$ 5.832,11 a 
partir do ano que vem.

Uma nota técnica elaborada 
pelas consultorias de orçamento 
da Câmara e do Senado prevê que 
o reajuste será de 3,30%. Hoje, 
esse valor é de R$ 5.645,80.

O estudo foi divulgado na 
terça-feira e reduz a previsão de 
inflação para este ano. Quando 
o governo enviou o projeto da 
LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias), em março, estimou 
que esse índice ficaria em 3,8%. 
Com a nova previsão, o teto 
ficará um pouco menor.

Essa mudança altera também 
o salário mínimo no ano que 
vem. Inicialmente, o mínimo e o 
piso das aposentadorias do INSS 
passaria a ser de R$ 1.002, mas 
agora deverá ficar em R$ 998, 
segundo o estudo encaminhado 
à Comissão Mista de Orçamento, 
que analisa a LDO.

O ex-presidente do Con-
selho Tutelar de Barretos, 
Anderson Roberto de Jesus, 
também administrador do gru-
po no Facebook “Barretos que 
ninguém vê”, foi condenado 
por corrupção passiva a uma 
pena de 5 anos e 4 meses de 
reclusão além do pagamento 
de 26 dias-multa, fixado em 
1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente ao tempo dos 
fatos de que é acusado. 

A decisão é da juíza 2a Vara 
Criminal de Barretos, Fernan-
da Martins Perpetuo de Lima 
Vazquez e o ex-conselheiro 
tem o direito de recorrer da 
pena em liberdade. O advoga-
do Jailton Rodrigues do San-
tos, que representa Anderson 
de Jesus, confirmou que apre-
sentará recurso ao Tribunal de 
Justiça de São Paulo.

Anderson Roberto de Jesus 

Ex-presidente do Conselho Tutelar de Barretos é condenado por corrupção
é acusado de receber, na sede 
do Conselho Tutelar de Barre-
tos, R$ 600, 00 e dinheiro para 
não apresentar denúncia contra 
organizadores de uma festa, 
onde o então conselheiro teria 
flagrado a presença de menores 
de idade e a venda de bebida 
alcoólica a alguns deles.

O ex-conselheiro nega a 
acusação, alegando uma “arma-

ção” para prejudicá-lo. Segun-
do o advogado de defesa, “as 
provas apresentadas nos autos 
do processo” não são suficien-
tes para uma condenação, por 
isso, acredita que pode provar 
a inocência do ex-conselheiro 
em instâncias superiores.

Em rede social, Anderson 
Roberto de Jesus publicou 
a seguinte mensagem. “Foi 

perdida uma batalha, e não a 
guerra, vou recorrer em todas 
as instâncias para provar mi-
nha inocência. Pois a justiça 
do homem é falha, já que quem 
decide é um ser humano. Mas 
mesmo assim, buscarei nas 
instâncias superiores provar 
minha inocência. Falar e mos-
trar a verdade em Barretos tem 
preço”, afirmou.

advogados afirmam que é fácil 
desobedecer às leis no Brasil

Dados fazem parte de pesquisa da Fundace, que avalia a confiança que os advogados 
possuem na Justiça Brasileira; em um índice que varia de 0 a 100 pontos, a nota foi 31,7

e 41,2% concorda 
de forma parcial, um 
total de 74,5% que 
total ou parcialmen-
te concordam com a 
afirmação.

Em relação à 
afirmativa de que 
existem poucas ra-
zões para uma pessoa 
seguir a lei no Bra-
sil, 48% concordam 
plenamente, segun-
do a percepção dos 
advogados sobre a população. 
Porém, na visão dos advogados 
sobre a própria classe, 31%, 
concorda parcialmente e 19,7% 
concorda plenamente. (Veja os 
dados detalhados abaixo)

A pesquisa foi desenvolvi-
da por meio de questionários 
individuais, via internet, en-

Sobre o ICAJ e a Fundace - O Índice de confiança dos advogados 
na justiça (ICAJ) foi criado em 2010 com apoio da Fundação para 
Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e 
Economia (FUNDACE) que é uma instituição sem fins lucrativos 
criada em 1995 pelos docentes da FEA-RP/USP, Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, para 
facilitar o processo de integração entre universidade e comunidade.

1. É fácil desobedecer à lei no 
Brasil
• Na percepção sobre a po-
pulação
66,9% - concordam plenamente
27,3% - concordam parcialmente
2,9% - não concordam, nem 
discordam
1,6% - discordam parcialmente
1,3% - discordam plenamente
• Na percepção dos advogados
26,8% - concordam plenamente
47,8% - concordam parcialmente
11,6% - não concordam, nem 
discordam
10,5% - discordam parcialmente
3,2% - discordam plenamente
2. Sempre que possível as 
pessoas escolhem dar um "jei-
tinho" ao invés de seguir a lei
• Na percepção sobre a po-
pulação
73,8% - concordam plenamente
22,1%- concordam parcialmente
1,6%- não concordam, nem 
discordam

1,9%- discordam parcialmente
0,5%- discordam plenamente
• Na percepção dos advogados
33,3%- concordam plenamente
41,2% - concordam parcialmente
11% não concordam, nem dis-
cordam
9,5% discordam parcialmente
5% discordam plenamente
3. Existem poucas razões para 
uma pessoa seguir a lei no Brasil
• Na percepção sobre a po-
pulação
48% concordam plenamente
33% concordam parcialmente
6,6% não concordam, nem 
discordam
8,6% discordam parcialmente
3,9% discordam plenamente
• Na percepção dos advogados
19,7% concordam plenamente
31% concordam parcialmente
12,3% não concordam, nem 
discordam
19,9% discordam parcialmente
17,1% discordam plenamente

AFirmAtivAs soBre A percepção 
Do respeito às leis no BrAsil:

viados por e-mail a advogados 
localizados, principalmente, 
no site das OABs e subseções, 
de escritórios localizados via 
internet, em revistas especia-
lizadas e redes sociais. No 
total, 644 advogados de todos 
estados e Distrito Federal par-
ticiparam do ICAJ 2017.

Câmara e Senado preveem teto da 
aposentadoria de r$ 5.832 em 2019

O valor seria ainda menor 
sem “dívida” do governo com 
os trabalhadores e segurados 
da Previdência.

A definir o piso deste ano, 
a gestão do presidente Michel 
Temer (MDB) previu uma infla-
ção menor do que a que, de fato, 
ocorreu. O governo poderia ter 
alterado o valor, mas optou por 
deixar para o próximo ano. Com 
isso, as aposentadorias e demais 
pagamentos no valor do salário 
mínimo subiram menos do que a 
inflação. A nota das consultorias 
de orçamento da Câmara e do 

Senado aponta que, sem o resí-
duo (a “dívida”) do ano anterior, 
o salário mínimo passaria para 
R$ 995 a partir do próximo ano.
Política de reajuste

Para as contas do governo, 
o impacto líquido desse reajuste 
está estimado em R$ 13,4 bilhões 
para 2019. O ano que vem será o 
último da política de valorização 
do salário mínimo, que conside-
ra a inflação e do crescimento do 
PIB (Produto Interno Bruto). Se 
o governo não reeditar a medi-
da, só terá de pagar a inflação. 
(Fonte: Jornal Agora)
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

Com o objetivo de fomentar 
o debate e a troca de experiências 
sobre a inserção do jovem no 
mundo do trabalho, o Senac São 
Paulo realiza, de 11 a 19 de junho, 
o evento “Transformando Vidas 
com a Aprendizagem” com uma 
série de palestras, mesas-redondas 
e conversas em várias unidades da 
rede localizadas na capital, Gran-
de São Paulo, interior e litoral. 

A iniciativa é gratuita e desti-
na-se a representantes de empre-
sas, órgãos públicos e sociedade 
civil interessados em conhecer 
o programa Aprendizagem e 
obter informações sobre práticas 
e histórias de sucesso. A ideia 
é promover ainda a integração 
entre empresas parceiras e novas 
instituições interessadas em co-
nhecer como o Senac atua com o 
programa Aprendizagem.

Senac BarretoS 
Em Barretos, a palestra “O 

Senac Barretos promove evento para debater 
a inserção do jovem no mundo do trabalho

Programa Aprendizagem e seus 
Aspectos Legais” acontecerá 
na próxima terça-feira, 12 de 
junho, e será ministrada por 
Itamar Christoforo Alli, mes-
trando em Administração pela 
FACEF (Faculdade de Ciências 
Econômicas, Administrativas e 
Contábeis de Franca).

“O programa Aprendiza-
gem prepara o aluno, de manei-
ra completa, para o mundo do 
trabalho; oferece as competên-
cias necessárias para o aprendiz 

ter a primeira experiência e se 
destacar no âmbito profissional. 
O evento é uma boa oportuni-
dade para as empresas conhe-
cerem essa prática”, antecipa 
o gerente do Senac Barretos, 
Emerson Mello dos Santos.

Segundo Erleni Andrade, 
coordenadora do programa 
Aprendizagem no Senac São 
Paulo, esta é a primeira vez em 
que a instituição se mobiliza 
para discutir a importância do 
programa nas unidades da rede. 

Para ela, essa é uma das prin-
cipais políticas públicas voltadas 
para adolescentes e jovens, sendo 
uma das possibilidades para a 
erradicação do trabalho infantil. 
“Por isso, escolhemos Dia Mun-
dial de Combate ao Trabalho 
Infantil, em 12 de junho, como 
referência para nossos eventos 
que acontecerão durante toda a 
semana. Ao promover reflexões 
sobre um tema tão importante, o 
Senac reforça o seu compromis-
so com a sociedade e principal-
mente com os jovens”, destaca 
Erleni Andrade.

Para se inscrever no even-
to, basta acessar o portal Senac 
www.sp.senac.br/barretos.

Feijoada Completa
(Pode congelar por até 30 dias)

Ingredientes
2 kg de feijão preto
2 gomos de Paio
2 gomos de lingüiça calabresa
1 kg costelinha de porco com o lombo junto
1kg de carne seca dessalgada
1 kg de ponta de peito magra ou coxão mole
1 kg pé de porco para engrossar o caldo
800 gramas de rabo de porco
1 kg de lingüiça de porco
600 gramas de bacon
1 cebola grande picada
8 dentes de alho amassado com 2 pimenta ma-
lagueta
6 folhas de louro
Preparo
De véspera, coloque todos os ingredientes salgados de 
molho na água gelada, trocar pelo menos  4 vezes essa 
água. Em uma panela grande coloque água e cozinhe 
o feijão com as carnes duras (rabo, pé, carne seca, 
costelinha, ponta de peito). Na metade do cozimento 
coloque a calabresa. Em  outra panela frite o bacon até que solte  a gordura. Nessa gordura fritar o alho, 
a cebola e o coxão mole. Misture  o refogado no feijão com mais da metade do cozimento. O tempo de 
tudo é mais ou menos de 3 horas, quando estará ponto para servir. Rendimento para 25 pessoas. Para 
10 a 12 pessoas pode dividir os ingredientes da receita na metade. acompanhamento: Arroz branco, 
torresmos, farofa de banana da terra ou polenta frita. Bom apetite nesse frio!!!
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Como felizmente não tenho dom de ler pensamentos, 
não me preocupo em ter amigos. Me preocupo em ser amigo. Dessa forma 
consigo abraçar a quem me detesta e ajudo quem não faria por mim o mesmo.

Para conscientizar e pro-
mover a solidariedade entre 
seus clientes, a Rede Savegna-
go fechou parceria inédita com 
a campanha "Ovos Solidários 
com Amor", lançada pelo 
grupo de origem mineira e 
produtor de ovos Mantiqueira, 
nesta quinta-feira, 7 de junho, 
em Sertãozinho. O Hospital 
de Amor de Barretos é a ins-
tituição escolhida e que será 
beneficiada com a ação. 

A campanha acontece em 
todas as lojas da Rede Saveg-
nago com a venda de cartelas 
de ovos, que estampam de-
senhos desenvolvidos pelas 
crianças atendidas no Hospital 
de Amor de Barretos. A cada 
cartela especial vendida, 10% 
do valor serão destinados ao 
hospital que, no estado de São 
Paulo, é o primeiro a receber o 
projeto e terceiro no Brasil. O 

grupo Mantiqueira promove a 
campanha dos ovos solidários 
há 2 anos no Rio de Janeiro.

De acordo com Murilo Sa-
vegnago, gerente de marketing 
da rede supermercadista, a 
ação, além de ter a razão so-
cial, vai oferecer um produto 
de qualidade ao consumidor. 
"Estamos unindo forças. A 
nossa da Rede Savegnago, 
que é consolidada no interior 
do estado como referência 
em produtos e serviços, e a 
do grupo Mantiqueira, que é 
considerada a maior produtora 
de ovos da América do Sul e a 
12ª do mundo, com mais de 30 
anos no mercado", comentou.

Segundo Leandro Pinto, 
presidente do grupo Manti-
queira, a empresa não teve 
dúvidas ao eleger o Hospital 
de Amor de Barretos para ação 
no estado. A escolha ocorreu 

devido à grande seriedade do 
trabalho na área de Oncologia, 
atendendo a 6.000 pacientes 
por dia, entre consultas, exa-
mes, cirurgias e outras formas 
de prestar serviços ao público, 
com 380 médicos e mais de 
3.500 funcionários. 

Somente em 2017, foram 
realizados 880.620 atendi-
mentos, 23.048 internações, 
93.254 quimioterapias, sendo 
servidas 7 mil refeições por 
dia. É importante ressaltar 
que a instituição possui um 
déficit operacional de mais de 
R$ 20 milhões/mês. "Estamos 
muito felizes também com esta 
parceria com a Rede Saveg-
nago Supermercados. Fomos 
recebidos de braços abertos e 
tivemos um grande apoio no 
projeto dos Ovos Solidários", 
declarou o presidente do grupo 
Mantiqueira.

O Poupatempo Barretos 
comemora neste domingo, 10 
de junho, 4 anos de atendimen-
tos à população. Só neste ano, 
a unidade já realizou 149 mil 
serviços, número superior à 
população da cidade, estimada 
em 120 mil (IBGE/2017).   

Desde que foi inaugura-
do, o Posto do Governo do 
Estado já emitiu 150,2 mil 
licenciamentos de veículos, 
89,7 mil RGs, 68,2 mil CNHs 
e 5,9 mil Atestados de Ante-
cedentes Criminais.   

Entre os órgãos que ofe-
recem atendimento no Pou-
patempo, estão o Detran.
SP, Instituto de Identificação 
(IIRGD), e-poupatempo (ser-
viços públicos online), servi-
ços da Prefeitura Municipal 
de Barretos (PM Barretos), 

Neste sábado, 9 de junho, a partir de  20h30, no salão nobre, o Rio das Pedras promove a sua 
tradicional "Festa Junina". A animação está garantida com "LUIZ WALDO SHOW",  "JULIO SARAIVA" 
e a "QUADRILHA VAI QUEM QUER". Os sócios com a mensalidade em dia, têm entrada gratuita, e os 
visitantes podem adquirir os ingressos antecipados até às 14 horas de sábado. Haverá brinquedos para 
criançada e distribuição gratuita de pipoca, quentão, vinho e chocolate quente. Os associados Aline de 
Paula e Caio Almeida não perdem por nada mais esta sensacional atração do clube campestre de Barretos.

Os diretores sociais, Luizão e Weverson 
Moreira garantem que será mais um evento 

de sucesso para sócios e não sócios

Mais uma do Gilmar para estes tempos de política confusa

O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para a missão 
que levará produtores rurais 
para a 25ª Hortitec - Exposição 
Técnica de Horticultura, Cultivo 
Protegido e Culturas Intensivas, 
que será realizada em Holam-
bra, de 20 a 22 de junho.

 O ônibus sairá às 4h30 do 
dia 21 de Barretos, na Praça 
Francisco Barreto, em frente 
ao Sindicato Rural do Vale 
do Rio Grande. Em seguida, 
às 5h15, o ônibus passará no 
Sindicato Rural de Guaíra 

(Avenida 23, 822). Depois é a 
vez de Morro Agudo, em fren-
te ao Sindicato Rural daquela 
cidade, na Rua Gaspar Ma-
chado Silveira, 54, às 6 horas.

De acordo com o analista 
de negócios do Sebrae-SP, 
Guilherme Pelegrini Brianez, 
visitar a feira é importante 
porque ela reúne as últimas 
novidades em tecnologias, 
máquinas e equipamentos, e 
tendências para o cultivo pro-
tegido e culturas intensivas. 
O evento ainda conta com 

uma ampla programação de 
conferências e workshops 
para favorecer o networking 
entre os profissionais e os 
bons negócios.

O valor do investimento 
destinado ao transporte é de 
R$ 80. Os convites para entra-
da na feira serão subsidiados 
pelo Sebrae-SP. As inscrições 
podem ser feitas nos telefones 
(17) 3321-6470 (Sebrae); (17) 
3331-5656 (Sindicato Rural de 
Guaíra); (16) 3851-2399 (Sin-
dicato Rural de Morro Agudo). 

As imagens assinadas pelo repórter fotográfico, Aquino José, retratando o futebol amador varzeano 
de Barretos, estarão expostas no Museu Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes de 13 de junho a 8 
de julho. A exposição é intitulada “A Nossa Copa é a Várzea”. José Tomaz de Aquino, o Aquino José, 
é fotógrafo profissional, jornalista, articulista e servidor público. Atua há anos nos gramados dos campos 
de futebol dos bairros da cidade, captando momentos únicos e registrando-os com a paixão de quem 
sabe que eterniza a história. No futebol varzeano, é muito comum animais invadirem o campo, crianças se 
juntarem aos jogadores e brigas serem infladas em plena partida. Os registros de Aquino José mostram 
este cenário. As cenas emocionantes estarão na exposição, que aproveita o clima de Copa do Mundo 
de Futebol da FIFA, para valorizar a paixão pelo futebol, impressa nos jogos do campeonato amador, por 
isso, o título “A Nossa Copa é a Várzea”. O horário de funcionamento do museu, localizado na esquina 
da avenida 17 com a rua 16, é de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e sábados e domingos, das 9 às 
12 horas. Imagem dele, Aquino José, e de sua criatividade e sensibilidade (Goleiro Bolinha do Vila 
Nogueira realizando defesa na várzea barretense).

Campanha "ovos Solidários com 
amor" arrecada fundos para o 
Hospital de Câncer de Barretos

Parceria entre Savegnago e a produtora de ovos Mantiqueira é inédita no estado de São Paulo

Poupatempo Barretos completa 4 anos
Unidade de serviços públicos tem 100 % de aprovação dos usuários

Ministério Público Estadual 
(investigação e reconheci-
mento de paternidade) e um 
correspondente bancário do 
Banco do Brasil, para paga-
mento de taxas. 

Em pesquisa de satisfação 
realizada pela empresa DKS 
Eventos, a unidade foi apro-

vada com 100% de ótimo e 
bom pelos usuários. 

O Poupatempo Barretos 
fica junto ao North Shopping 
Barretos e o horário de aten-
dimento é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas, e aos 
sábados, das 8 às 12 horas. 
(Foto: Arquivo) 

Sebrae-SP leva produtores para 
visitar a feira Hortitec em Holambra

Ônibus passará por Barretos, Guaíra e Morro Agudo

Aquino José no Museu Ruy Menezes

Rio das Pedras realiza Festa Junina neste sábado
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Até a próxima quarta-fei-
ra, dia 13, na área interna do 
Supermercado Lavradores, 
na avenida 43, a prefeitura de 
Barretos, realiza uma campa-
nha extra muro, com objetivo 
de alcançar uma parte da po-
pulação que, devido a rotina 
de afazeres, não tem disponi-
bilidade de se dirigir a uma 
unidade de saúde em busca de 

De 15 a 21 de julho aconte-
ce a sétima edição do Jamboree 
Nacional que, neste ano, tem 
Barretos como cidade sede. O 
acampamento nacional de es-
coteiros e guias/bandeirantes 
terá como embaixador, o pre-
feito de Barretos, Guilherme 
Ávila, que recebeu na última 
quarta-feira (6), os organizado-
res do evento em seu gabinete, 
onde entregaram o troféu sim-
bolizando o convite oficial.

“Fico honrado com o con-
vite para este que é um dos 
maiores eventos entre os es-
coteiros, e ainda ter a alegria 
de sediá-lo em Barretos. As 

ações realizadas por eles são 
um grande exemplo de cida-
dania para nossos jovens”, 
declarou o prefeito.

Estiveram presentes na 
reunião Antônio Lívio Abra-
ços Jorge (diretor Nacional 
de Relações Institucionais), 
Luiz Pamplona (executivo do 
Escritório Nacional dos Esco-
teiros) e Cleude Dutra Cunha 
(empresária e colaboradora 
do evento), além de represen-
tantes do escotismo local.

Os jovens que participa-
rem do acampamento farão 
a doação de um quilo de ali-
mento não perecível, que será 

destinado ao Fundo Social de 
Solidariedade de Barretos, 
para serem doados a pessoas 
e famílias em situação de vul-
nerabilidade social na cidade.

Com o tema “Explorando 
Novos Caminhos”, o Jambo-
ree será realizado no Parque 
do Peão, voltado a jovens de 
11 a 17 anos, de todo o Brasil, 
que terão a oportunidade de 
vivenciar experiências úni-
cas através de atividades que 
valorizam a prática escoteira, 
o contato com a natureza e o 
espírito aventureiro, incenti-
vando a vida em patrulha e o 
trabalho em equipe.

A secretaria municipal de 
Educação obteve uma redu-
ção de despesas no primeiro 
quadrimestre de 2018, em 

Prefeitura desenvolve ação de 
prevenção sobre hepatites e sífilis

prevenção e orientações sobre 
as Hepatites B e C e Sífilis.

 A ação será desenvolvida 
pela secretaria municipal de 
Saúde, através e do Programa 
de Hepatites Virais de Bar-
retos, com a parceria do Su-
permercado Lavradores. Nos 
dias 11 (segunda), 12 (terça) 
e 13 (quarta-feira), o horário 
de atendimento para testes 
rápidos de Hepatites B e C e 
sífilis será das 16 às 20 horas.

De acordo com Márcia 
Regina Garbuglio Neves, co-
ordenadora do Ambulatório 
de Doenças Infecto Contagio-
sas "São Sebastião" e do Pro-
grama de Hepatites Virais de 
Barretos, se o resultado da tes-
tagem for positivo para sífilis, 
o paciente será encaminhado 
para a Unidade de Saúde mais 
perto da sua residência. Caso 
o positivo seja para Hepatites, 
o paciente será agendado para 
consulta médica no Ambula-
tório São Sebastião.

HEPATITES - As hepati-
tes B e C são doenças infec-
ciosas que afetam o fígado, 
podendo evoluir para a he-
patite crônica, que tem como 
principais complicações a 
cirrose hepática e o câncer 
de fígado. Elas podem ser 
transmitidas por transfusão 
de sangue; compartilhamento 
de agulhas, seringas, canu-
dos ou cachimbos; exposição 
percutânea, ou de mucosa, a 
sangue ou fluidos corpóreos; 
relações sexuais sem uso de 
preservativos; uso compar-
tilhado de escova de dente, 
alicate de unha, barbeadores 
e lâminas; hemodiálise; trans-
plante; e tratamento dentário.

Para prevenção é recomen-

dado o uso de preservativo 
em todas as relações sexuais 
para a prevenção das hepa-
tites B e C. As diretrizes de 
prevenção também incluem 
o não compartilhamento de 
agulhas, seringas, lâminas de 
barbear, alicates de unha e 
outros objetos que furam ou 
cortam que estejam contami-
nados e, no caso da hepatite 
B, há também a vacina.

 A vacina contra a hepatite 
B, principal forma de preven-
ção à doença, está disponível 
em todas as unidades de saúde 
para indivíduos com idade até 
49 anos. Grupos considerados 
de alto risco de exposição ou 
alta suscetibilidade também 
devem ser vacinados nas uni-
dades da rede pública de saúde.

SÍFILIS - A sífilis, tam-
bém chamada de cancro duro 
ou Lues, é transmitida através 
do contato íntimo sem uso de 
preservativo. Quando esta in-
fecção surge durante a gravi-
dez, ela pode infectar o feto, 
que contrai a sífilis congênita, 
uma situação preocupante que 
pode se tornar grave e causar 
má-formação, aborto ou, até, 
morte do bebê. A sífilis tem 
cura e o seu tratamento é feito 
através de injeções de penicili-
na, orientadas pelo médico de 
acordo com a fase da doença 
em que o paciente se encontra.

A prevenção feita com o 
uso do preservativo em todos 
os contatos íntimos e através 
da diminuição da quantidade de 
parceiros. Além disso, mulheres 
grávidas devem fazer o exame 
para sífilis durante o pré-natal, e 
seguir corretamente o tratamen-
to médico para que não passem 
a doença para o bebê.

Barretos vai sediar acampamento nacional de escoteiros em julho
Encontro no Parque do Peão terá prefeito Guilherme Ávila como embaixador

Planejamento financeiro prevê 
aumento das despesas na Educação 
a partir do segundo quadrimestre

comparação com o mesmo 
período do ano passado.

A economia foi necessá-
ria, como parte do planeja-

mento financeiro para arcar 
com o aumento das despesas 
previsto a partir do segundo 
quadrimestre do ano, princi-
palmente, com a contratação 
dos professores e profissio-
nais aprovados no concur-
so realizado pela prefeitura, 
além da melhoria da estrutura 
física de unidades de ensino. 

Entre as despesas previs-
tas, a secretária de Educação, 
Valéria Recco (foto), destacou 
a contratação de mais de 200 
profissionais aprovados no 
concurso público. “A contra-
tação de profissionais concur-
sados, de forma efetiva, vai 
resolver um problema histó-
rico, reduzindo a dependência 
das contratações temporárias. 
Também vai permitir mais 
comprometimento e continui-
dade na formação dos nossos 
profissionais”, justificou.
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O número de mortes pelo 
vírus da gripe subiu 180% em 
menos de um mês no Estado de 
São Paulo. Conforme boletim do 
Centro de Vigilância Epidemio-
lógica (CEV) da Secretaria da 
Saúde do Estado, de janeiro até 
o dia 2 de maio haviam sido re-
gistradas 25 mortes pelos vários 

De acordo com balanço 
divulgado pela secretaria 
municipal de Saúde, na úl-
tima segunda-feira (4), Bar-
retos já aplicou 20.429 doses 
da vacina contra a gripe, o 
que corresponde a 66,67% da 
meta, que é vacinar 30.870 
doses nos grupos alvos.

Devido à greve dos ca-
minhoneiros, o governo fe-
deral anunciou na semana 
passada que a campanha de 
vacinação será realizada até 

Barretos cumpriu 69% da 
meta de vacinação contra a gripe

PRÉVIA – CAMPANHA 
GRIPE 2018

Crianças – 2.791 doses – 45,48%
Trabalhadores de Saúde – 5.916 
doses – 90,13%
Gestantes – 576 doses – 55,23%
Puérperas – 125 doses – 73,10%
Idosos – 11.077 doses – 71,02%
Professores – 1.117 doses – 82,19%
População: 30.870
Doses aplicadas: Total: 21.602
Cobertura: 69,98%

a próxima sexta-feira, dia 15 
de junho. 

Veja abaixo as doses já apli-
cadas, de acordo com o grupo:

Número de mortes por gripe sobe 180% no Estado de São Paulo

tipos do vírus influenza. No dia 
28 de maio, já eram 71 óbitos, 
segundo dados do CEV. O nú-
mero de casos confirmados subiu 
de 146 para 458 nesse período.

A escalada de casos de gripe 
coincide com a queda nas tem-
peraturas, quando a transmissão 
do vírus se torna maior, e com 

a baixa vacinação no Estado. 
Na última quarta-feira (6), a 
Vigilância Epidemiológica de 
Limeira confirmou a primeira 
morte pela gripe H1N1 na ci-
dade este ano. A vítima é uma 
idosa de 79 anos, que morreu no 
dia 29 de maio e o resultado dos 
exames ficou pronto agora. An-

tes, no dia 14 de maio, São José 
do Rio Preto, também, confir-
mou a morte de uma mulher, de 
51 anos, infectada pelo H1N1. O 
mesmo vírus causou duas mor-
tes em Catanduva, confirmadas 
na última terça-feira, 5.

O H1N1 é o vírus mais letal 
no Estado, tendo causado, até 
agora, 41 óbitos em 222 casos 
registrados. O H2N3 infectou 89 
pessoas, das quais 13 morreram. 
Outras 11 mortes foram causa-
das pelo tipo A, em 98 casos, 
e seis pelo B, que infectou 49.

De acordo com a secretaria, 
não há anormalidade epidemio-
lógica em relação à gripe em 
São Paulo. No ano passado, 
a gripe teve 1.021 casos con-
firmados e causou 200 óbitos. 
O CEV monitora desde 2011 a 
circulação do vírus no Estado.

Baixa vacinação
O Estado está em cam-

panha de vacinação contra a 

doença. Por causa dos pro-
testos dos caminhoneiros, o 
encerramento da campanha, 
marcado para 31 de maio, foi 
prorrogado para 15 de junho. 

O número de pessoas vaci-
nadas no Estado está em torno 

de 60% e continua abaixo da 
meta de 90% para o público-alvo 
definido pela campanha. Como o 
Estado mostrou em maio, a baixa 
vacinação preocupa o governo. 
As informações são do jornal 
O Estado de S. Paulo.
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O governador do Estado de 
São Paulo, Márcio França, dis-
para em pesquisa de intenção 
de votos, divulgada na última 
segunda-feira (4) pela Vertude, 
e iria direto para o 2° turno, se 
a eleição fosse nesta data. 

França (PSB) obtém 11,1% 
do total; João Doria (PSDB) 
18,2%; Luiz Marinho (PT) 
8,5%; e Paulo Skaf (MDB) 

As obras do novo sistema 
de drenagem nas proximidades 
do Clube União, no entorno 
da avenida 43, avançam com 
a implantação das duas linhas 
de tubulação com secção de 
1,5 metros cada, chegando na 
esquina da avenida 41 com rua 
22, onde será construída mais 
uma caixa de interligação. 

Outras três já haviam sido 
feitas na avenida 39 entre as 
ruas 20 e 22; na esquina da 
rua 22 com a avenida 39 e uma 
intermediária na rua 22 entre 
as avenidas 39 e 41.

 Na etapa seguinte, a tu-
bulação será implantada na 
avenida 41, trecho entre as 
ruas 22 e 24. Na esquina da rua 
24 com a avenida 41, também 
será edificada uma caixa de 

Márcio França se reúne com líderes dos 
caminhoneiros para liberação das estradas

Foi realizado na última 
terça-feira, (5), o lançamento 
oficial do Programa de Inclu-
são da Pessoa com Deficiên-
cia. O evento teve a presença 
da secretária municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano, Carmem 
Bordalho; do coordenador do 
programa, Nilton Vieira; e do 
Gerente Regional do Trabalho, 
Mário Scanavinno, além de 
autoridades e convidados.

O programa vai funcionar 
em três vertentes: um banco de 
dados com currículos de pesso-
as com deficiência em busca de 
uma oportunidade de trabalho; 

a capacitação dos candidatos às 
vagas de ingresso no mercado 
de trabalho; e a certificação das 
empresas que apoiarem o pro-
grama empregando deficientes.

“A prioridade neste momen-
to é a formação do banco de da-
dos. Os interessados devem se 
inscrever, entregando currículo 
e laudo médico, com Cid que 
comprove a deficiência. Assim 
teremos números confiáveis de 
quantos buscam uma oportuni-
dade no mercado de trabalho”, 
explicou o coordenador do 
programa, Nilton Vieira.

Para se cadastrar basta que 
a pessoa procure pessoalmente 

a Coordenadoria Municipal da 
Pessoa com Deficiência, no Cen-
tro Administrativo na rua 30, nº 
564 (antiga sede da prefeitura), 
levando todos os documentos, 
ou por e-mail no endereço pes-
soacomdeficiencia@barretos.
sp.gov.br, anexando cópias dos 
documentos requisitados.

“Esse banco de dados estará 
disponível para as empresas que 
sabem a importância de dar opor-
tunidade de trabalho às pessoas 
que tem alguma deficiência, mas 
estão aptas a dar o seu melhor 
em uma ocupação profissional 
que seja compatível”, disse a 
secretária Carmem Bordalho.

Programa vai facilitar acesso do deficiente no mercado de trabalho

Implantação de tubulação para obras 
de drenagem chega na avenida 41

interligação. Este é um dos 
trechos com maior grau de di-
ficuldade, já que duas adutoras 
de água passam pelo local. 

As obras têm o objetivo de 

reduzir o risco de alagamento 
no local, com a implantação 
das galerias pluviais e as cai-
xas de interligação. 

Os recursos são do Governo 

do Estado e contrapartida mu-
nicipal. Conforme planejamen-
to e cronograma, para reduzir 
os transtornos, a obras serão 
realizadas em quatro etapas.

Márcio França dispara em pesquisa 
após fim da greve de caminhoneiros

Levantamento mostra que governador de SP vai direto para o 2° turno e preocupa tucanos

8,4%. Brancos e nulos somam 
53,7%. A margem de erro é de 
1,72% e de confiança 95%.

Levantamento também mos-
trou o quanto o atual comandante 
do Palácio dos Bandeirantes é 
pouco conhecido pelos paulistas: 
44,7% dos eleitores conhecem 
França. Isso indica que ele tem 
mais potencial de crescimento. 

Os últimos acontecimentos, 

como o protagonismo e a lide-
rança de França frente às nego-
ciações para o fim da paralisação 
dos caminhoneiros, contribuíram 
para a alavancada no cenário 
estadual e para o expressivo 
crescimento do pré-candidato 
em relação a sondagens internas 
anteriores feitas pelo PSB/SP.

“O objetivo desta pesquisa 
foi captar o movimento do 
eleitorado após o término de 
uma das maiores paralisações 
do Brasil. Por isso, construímos 
um questionário que ajudasse o 
eleitor a identificar corretamente 
os principais nomes na disputa 
para o Governo de São Paulo, 
que certamente serão ainda mais 
conhecidos daqui para frente. 
Com isto, pudemos medir o im-
pacto das últimas notícias envol-
vendo o governador, e também 
equilibrar mais acertadamente 
os resultados entre os pré-candi-
datos já conhecidos e os menos 
conhecidos”, explica o CEO da 
Vertude, Ricardo Brasil, que 

comparou este último desem-
penho dos pré-candidatos com 
os outros levantamentos para 
uso interno que vem realizando.

O Instituto Vertude ficou 
conhecido por apontar, 30 dias 
antes da eleição para prefeito 
de São Paulo, que o então can-
didato João Doria tinha con-
dições de vencer no primeiro 
turno, enquanto os demais o 
colocavam em terceiro lugar.

França avalia
“O resultado agora favorável 

não muda o meu pensamento de 
que pesquisa é uma fotografia do 
momento. O quadro mesmo só 
será definido a partir de agosto 
com as inserções na TV”, afir-
mou o governador, lembrando 
que, aos poucos, os pré-candida-
tos vão ficando mais conhecidos.

A pesquisa foi feita entre os 
dias 30 de maio e 1° de junho, 
e ouviu 3.255 pessoas em todas 
as regiões do Estado. A pesquisa 
contratada pelo PSB/SP tem o 
registro SP-03218/2018 no TSE

Por causa das dificul-
dades no atendimento 
a perícias médicas, au-
xílios doenças, aposen-
tadoria e previdência 
social, o Fórum Popular 
de Saúde de Barretos e 
Região convidou sindi-
calistas para debater a 
questão, buscando soluções para o problema. A reunião está 
marcada para próxima segunda-feira (11), às 19h30, na subsede 
do SINSPREV-SP (Sindicato em Saúde e Previdência de São 
Paulo), localizada na avenida 13, nº 912, entre ruas 22 e 24, no 
centro de Barretos. A proposta do encontro é elaborar um docu-
mento a ser encaminhado ao Ministério Público e autoridades 
competentes, buscando uma solução para o problema. 

Após fazer o serviço de 
regularização asfáltica da ave-
nida 11, no trecho entre as ruas 
20 e 22, que compõe o conjun-
to das obras da Fundo de Vale, 
com a canalização do Córrego 
do Aleixo, a prefeitura liberou 
o tráfego de veículos no local.

A secretaria municipal de 

Ordem Pública sinalizou o lo-
cal e orienta que a liberação é 
provisória. Por isso, os motoris-
tas devem redobrar a atenção, 
pois há homens e máquinas no 
local, que está em obras com 
a construção de passeios/cal-
çadas, aplicação de massa de 
concreto e nivelamento.

Os instrutores do Tiro de Guerra de Barretos, subtenente Lino 
de Oliveira Abreu e o 1º sargento José Roberto Rodrigues de 
Melo, confirmaram para este sábado, dia 9, o segundo arrastão de 
coleta de doações, dando continuidade à Campanha do Agasalho 
de Barretos. Após o arrastão, a campanha será encerrada e serão 
definidas as instituições que irão receber as doações obtidas. “O 
objetivo da campanha é arrecadar agasalhos junto à comunidade 
barretense que serão destinados as famílias carentes da cidade 
e as entidades”, explicou subtenente Lino de Oliveira.

Campanha do agasalho 
do Tiro de Guerra tem 
arrastão neste sábado

Prefeitura libera tráfego 
em trecho da avenida 11

Sindicalistas vão debater saúde 
do trabalhador na segunda-feira
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A bela Nayara Yolanda celebra mais um ano de vida 
neste domingo, dia 10, ao lado do amado dr. Rafael. 
É claro, que o carinho especial ficou por conta do 

filho, o príncipe José Lorenzo. Parabéns!!!

Linda e cheia de vida, a empresária Elaine Guagliano está 
vivendo de vento em popa a nova etapa de sua vida!!!

Em época de diversas festas juninas e julinas, a Escola Municipal 
"Luiz Castanho Filho", praticamente saiu na frente nesta sexta-feira (8). 

A diretora Sandra Matos e sua equipe receberam dezenas de cumprimentos pela 
organização e pela alegria da noitada promovida a seus alunos e familiares. Parabéns!!! 

O último final de semana foi regado de amor para o casal 
Vinícius Carvalho e Letícia Schettini, que se uniu em matrimônio, 

regado de muito amor. Que Deus abençoe essa união!!!

Close no casal apaixonado, a psicóloga Suelen 
e seu amado André, que está fazendo uma 

belíssima viagem pela China. Viva o amor!!!

O casal Marcelo Lopes e Priscila está na bela 
Serra Negra, recarregando as energias em 

clima de muito amor. Viva o amor!!
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A jornalista Maria Ju-
lia Coutinho, titular da 
previsão do tempo do Jor-
nal Nacional, estará de 
volta em breve após um 
período afastada. Maju 
foi enviada pela emissora 
para estudar meteorologia 
no exterior. Ela partici-
pou do Fórum Internacio-
nal de Meteorologia na 
sede da Unesco, em Paris.

Emílio Oriciollo Netto, 
no entanto, seguiu o ca-
minho inverso. Enquanto 
muitos desses atores recu-
saram a renovação com 
a Record de olho em uma 
oportunidade na Globo, 
Emílio, ex-global, decidiu 
permanecer na emissora 
dos bispos. O ator reno-
vou o seu contrato com a 
Record por mais dois anos.

Arthur Miranda Leite, essa fofura de menino, completou 05 
aninhos e vai ganhar uma super festa na segunda-feira (11), dos 
papais Marcelo e Melina. E, a mamãe que sempre arrasa prepa-

rando festas, nesta promete surpreender... Parabéns!!!

Amanhã, os holofotes estarão voltados para a encantadora Keila Minaré, que 
comemora mais uma primavera ao lado dos amores de sua vida... 

o marido Anderson e as filhas Isabela e Gabriela. Felicidades Sempre!!

No último sábado (02), o coreógrafo e bailarino, Marcelo Benevides, apresentou 
o espetáculo “A Bela e a Fera” no teatro Jorge Andrade. Sucesso Absoluto!

COMEMO-
RAÇÃO EM 
DOSE DUPLA!!  
O repórter 
fotográfico José 
Tomaz de Aquino 
comemora ama-
nhã, mais um ano 
na folhinha e na 
quarta-feira (13), 
o lançamento de 
sua exposição de 
fotografias. E, 
claro, com muitos 
chamegos da 
esposa Elisabete 
e da filha Maria 
Elisa. Parabéns!

No último dia 
26 de maio, 

Vinícius Maia 
e Flaviane 

Medeiros oficia-
lizaram a união 

com uma ceri-
mônia religiosa 
emocionante e 

recepção anima-
da. Felicidades!!

Dia de 
muito agito 
para a sor-
ridente Vivi 
Chicalé, que 
passa o dia 
recebendo 
muitos 
cumpri-
mentos por  
mais um 
aniversário. 
Parabéns 
Vivi!!!

Globo manda Maju 
Coutinho estudar 

meteorologia 
no exterior

Enquanto alguns 
recusam ficar na Record, 

ex-global renova 
contrato com a emissora
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A partir da próxima quin-
ta-feira, 14 de junho, até 15 
de julho, acontecem os jogos 
da 21ª Copa do Mundo de 
Futebol masculino, promovida 

O Manchester City da In-
glaterra é o clube com o maior 
número de jogadores na Copa 
do Mundo da Rússia. Ao todo 
são 16 atletas distribuídos em 
oito seleções. São eles: Ota-
mendi e Aguero (Argentina); 
Kompany e De Bruyne (Bélgi-
ca); Ederson, Danilo, Fernan-
dinho e Gabriel Jesus (Brasil); 
Mendy (França); Guendogan 
(Alemanha); Bernardo Silva 
(Portugal), David Silva (Espa-
nha) e Delph, Stones, Walker 
e Sterling (Inglaterra).

Depois do City, lidera a lis-
ta o Real Madrid, da Espanha, 
com 15 jogadores. Em seguida 
vem o Barcelona, também da 
Espanha, com 14; Chelsea e 
Tothenham, da Inglaterra; e o 
Paris Saint Germain, da Fran-
ça, com 12 jogadores cada; 
Bayern Munich, da Alemanha, 
Juventus, da Itália, e Manches-
ter United, da Inglaterra, com 
11 jogadores cada.

Os 15 atletas do Real Ma-
drid que estarão na Rússia 
são: Casemiro e Marcelo 
(Brasil), Navas (Costa Rica), 
Kovaciv e Modric (Croácia), 
Varane (França), Kroos (Ale-
manha), Hakimi (Marrocos), 
Cristiano Ronaldo (Portugal), 
Nacho, Asensio, Sergio Ra-
mos, Isco, Carvajal e Lucas 
Vazques (Espanha).

Os dados da Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) 
mostram ainda que 310 clubes 
estarão representados na Copa 
da Rússia, sendo cinco deles 
brasileiros. O Corinthians com 
2 jogadores (Cássio e Fagner), 
o Grêmio com 1 (Geromel), 
o Flamengo, 2 jogadores, os 
peruanos Paolo Guerrero e 
Miguel Trauco; o Vasco com 
1, o uruguaio Martin Silva; e o 
Cuzeiro com 1, o também uru-
guaio Giorgian De Arrascaeta. 
(Fonte: Agência Brasil).

Barretos na Copa

“Brasil na cabeça. Temos 
o melhor técnico do mundo”

Camila Guimarães

”Nenhuma. Ando pensando 
mais o que será do 

Brasil depois de OUTUBRO”

renato amisy

“Seleção favorita dessa vez. Meu 
palpite é de Campeã. Mesmo com 

contusões temos muitas opções 
de reservas que farão seu papel”

nilton Vieira
”Espero que o Brasil chegue à 

final e nos traga a taça”

Fred leonardi

"Nem vexame, Nem hexa"

Quirino Junior

“Minha expectativa é a melhor. 
Desde que o Brasil começou a ser 

comandado pelo Tite, ele 
desempenha um excelente 

futebol! Rumo ao Hexa!” 

edi BarBosa

"Expectativa que o Brasil consiga o 
hexa campeonato.  O Brasil precisa 
melhorar em outras áreas, para a 
gente poder torcer, se Deus quiser, 

daqui a quatro anos, com mais 
alegria e dinheiro no bolso"

andrÉ VedoVato

“O Brasil, no meu ponto de vista, 
passará da primeira fase, porém, 
não consegue chegar até a final 

e pegar grandes seleções no 
embate das oitavas ou ainda 

quartas de final!”

riCardo marQues

Qual a sua expectativa para o 
Brasil na Copa da russia?

11 curiosidades sobre o evento mais importante do futebol
pela Federação Internacional 
de Futebol (FIFA), na Rússia. 
Realizada pela primeira vez 
em 1930, desde então, o even-
to acumulou muitas histórias 

envolvendo as seleções dos 
países participantes.

Para entrar no ritmo da 
competição, publicamos nesta 
edição uma consulta realizada 
junto à enciclopédia Britannica 
Digital Learning® e ao profes-
sor de Futebol do curso de Edu-
cação Física da Universidade 
Positivo (UP), Fábio Bandeira, 
para descobrir algumas curiosi-
dades sobre o evento:

l A primeira Copa foi reali-
zada em Montevidéu, no Uru-
guai. O primeiro jogo, entre 
França e Argentina, contou 
com uma surpresa: o goleiro 
francês se machucou aos 26 
minutos e, como não era pre-
vista substituição de jogadores 
naquela época, a seleção teve 
que se adaptar e colocou um 
jogador do meio de campo 
como goleiro. 
l  Apesar disso, a França 
ganhou o jogo por 4 a 1. O 
Uruguai acabou levando a 
primeira Taça Jules Rimet. A 
Argentina foi vice-campeã.
l  Desde a sua criação, a 
Copa só deixou de acontecer 
de 1939 a 1949, por causa da 
Segunda Guerra Mundial.
l Na Copa de 1950, no Brasil, 
as seleções estavam compor-
tadas: nenhum jogador foi 
expulso em nenhuma das 22 
partidas disputadas.
l As travas altas das chuteiras 

usadas pelo time da Alemanha, 
contra a Hungria, em 1954, 
em um gramado encharcado, 
foram fundamentais para a 
vitória. Até hoje, os alemães 
veem a Adidas, criadora dos 
calçados, como uma colabo-
radora da conquista do título.
l O jogo entre Brasil e Ingla-
terra, na Copa da Suécia, em 
1958, foi o primeiro empate 
em zero a zero na história das 
Copas do Mundo. Como era 
uma situação inédita, alguns 
jogadores chegaram a pensar 
que haveria uma prorrogação.
l A Copa de 1962 foi a primei-
ra que brasileiros puderam ver 
pela TV, apesar de não ser ao 
vivo. Fitas de videotape eram 
trazidas de avião e exibidas 
dois dias depois da realização 
dos jogos.
l O tricampeonato pelo Bra-
sil, em 1970, no México, cedeu 
a posse definitiva da Taça Jules 
Rimet. Mas, em 1983, ela foi 

roubada da sede da CBF. Em 
1984, a FIFA fez uma réplica 
da taça e deu-a de presente ao 
Brasil. A partir de 1974, a taça 
passou a chamar-se Taça FIFA.
l  A Copa de 1982, na Es-
panha, contou com a maior 
goleada da história da Copa 
do Mundo: a Hungria venceu 
El Salvador por 10 a 1.
l O fato trágico da eliminação 
do Brasil, na Copa de 2014 nas 
semifinais, pela Alemanha, 
pela goleada de 7 a 1, foi a 
maior derrota da seleção bra-
sileira, o maior placar em uma 
semifinal de Copa do Mundo 
e o mais desastroso resultado 
enfrentado por um país-sede 
na história das Copas.
l Em 2014, a Alemanha foi 
a primeira equipe europeia a 
vencer uma Copa do Mundo 
sediada nas Américas.
l O Brasil é o único país a ter 
participado de todas as edições 
da Copa do Mundo de Futebol.

City lidera 
lista de clubes 

com mais 
jogadores 
na Copa


