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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 954,00 
R$  20,14

VALORES EM 04 DE MAIO

R$  3,522
Dólar Comercial Venda R$  3,524

Cotações 
FinanCeiras

PÁGINA 03

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Presidente Michel Temer visita 
Barretos e inaugura hospital

Dr. Maurício Barcelos ministra palestra sobre cirurgia 
plástica na próxima terça-feira, na Câmara Municipal

A coordenadora do grupo 
Mulheres em Ação, Raquel 
Matos Anastácio, confirmou 
para a próxima terça-feira, 8 
de maio, a realização da pales-
tra “Cirurgia Plástica – Mitos e 
Verdades”, que será proferida 
pelo renomado cirurgião plás-
tico, dr. Maurício Barcelos.

O evento acontece na Câ-
mara Municipal de Barretos, 
às 20 horas. A entrada custa R$ 
20,00 (vinte reais) mais 1 kg 
de alimento não perecível, que 
serão doados para a Santa Casa 

de Misericórdia de Barretos.
Mais uma vez, o grupo 

Mulheres em Ação, pensan-
do na saúde e bem estar da 
população e na continuidade 
dos atendimentos da Santa 
Casa, se dispõe a organizar um 
evento que atingirá os anseios 
dos munícipes.

“Nossa preocupação com 
a saúde das pessoas que se 
submetem a cirurgias repara-
doras e de estética, e também 
a vontade de ajudar nossa 
Santa Casa, nos impulsiona a 

este trabalho tão compensador. 
Esperamos a adesão da popu-
lação, que sempre acompanha 
e ajuda em nossas ações”, 
comentou Raquel Anastácio.

Os Pontos de Venda dos 
ingressos são: Clínica de Ci-
rurgia Plástica Dr. Maurício 
Barcellos (rua 26 esquina da 
avenida 37, nº 407); Câmara 
Municipal de Barretos; Novo 
Brilho Multishine (Avenida 
José Bampa - Jardim Soares); 
e nas Lojas Arlete do centro da 
cidade e no North Shopping.

A diretoria da ACIB manteve 
reunião nesta sexta-feira (4), para 
definir qual será o modelo de re-
modelação do calçadão de Barre-
tos. A decisão vem após a entidade 
avaliar uma pesquisa feita com os 
empresários que atuam com seus 
comércios no calçadão. Na última 
quinta-feira, o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econômico e 
diretor da ACIB, André Peroni, an-
tecipou que 100% dos empresários 
consultados querem a abertura de 
trânsito na rua 20 entre avenidas 
19 e 21, com a passagem de um 
veículo por vez e calçadas mais 
largas. Na consulta aberta no final 
de abril, 70% dos empresários 
optaram por um projeto de aber-
tura do trânsito para um veículo, 
também, na avenida 17 entre ruas 
18 e 20. Até o fechamento desta 
edição não havia sido divulgado 
qual o projeto seria implantado 
para a remodelação do calçadão. 
O que já estaria definido, segundo 
o presidente da ACIB, Roberto 
Arutim, é que “é necessária uma 
remodelação geral do espaço do 
calçadão, também considerando 
que lojistas tem investido no vi-
sual das lojas e o calçadão deve 
acompanhar essa modernização”.

100% querem 
calçadão com 
rua 20 aberta 
para trânsito 
de veículos

O presidente da República, 
Michel Temer, visitou Barretos 
na última quinta-feira (3), sen-
do recebido por autoridades e 
lideranças municipais, regio-
nais e estaduais.

Acompanhado de sua comiti-
va, Temer se dirigiu para a Santa 
Casa de Misericórdia a convite 
de diretores e do gestor Henrique 
Prata. Na sequência, o presidente 
também visitou o Ircad, junto 
ao Hospital de Amor, no bairro 
Paulo Prata, para depois se diri-
gir até o Hospital Notre Dame, 
na vicinal Pedro Vicentini. 
O Centro de Diagnóstico por 
Imagem do hospital recebeu o 
nome de Michel Temer. 

O novo hospital da Fundação 
Pio XII será modelo no trata-
mento de câncer. Nesse formato, 
atenderá pacientes de pequenas 
e micro cirurgias, evitando inter-
nações e custeio alto. A intenção 
é o tratamento de prevenção com 
tecnologia avançada na medicina.

No último domingo, 29 
de abril, o governador de São 
Paulo, Márcio França (PSB) e 
o deputado federal Paulinho da 
Força (SD), visitaram Barretos, 
onde participaram de encontro 
com os prefeitos e, em seguida, 
prestigiaram a Festa do Traba-
lhador, que reuniu cerca de 5,5 
mil pessoas no Jockey Club.

O governador afirmou que 
veio a Barretos para participar 
da Festa do Trabalhador, a con-
vite do sindicalista Luiz Anas-
tácio Paçoca e do presidente da 
Câmara, Leandro Anastácio. 
“Vim dar um abraço nos tra-
balhadores, conversar com os 
prefeitos e lideranças”, disse.

Durante a festa, além de 
shows, os trabalhadores partici-
param do sorteio de diversos prê-
mios, entre eles, bicicletas e um 
veículo Hyundai HB20, 0 km. 
O barretense Renato Eduardo da 
Silva, 20 anos, foi o ganhador do 
carro sorteado. Desempregado 
há 3 anos, o jovem reside no 
Barretos 2 e afirmou ter ficado 
emocionado com a conquista.

O Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região julgou 
procedente o pedido de liminar 
solicitada por meio de Mandado 
de Segurança, impetrado pelo 
Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Alimentação de 
Barretos e Região, no qual alega 
a inconstitucionalidade da Lei 
13.467/20017, que alterou a CLT, 
tornando facultativo o recolhi-
mento da contribuição sindical.

Na ação, o sindicato alegou 
que “senão puder mais contar 
com os recursos da contribuição 
sindical, irregularmente tornados 
facultativos no sistema jurídico 
nacional, não conseguirá custear 
as atividades sindicais”. Por fim, 
afirma ter direito líquido e certo 
“ao recebimento do imposto 
sindical de todos os integrantes 
da categoria, independente de 
autorização, haja vista que a 
lei 13467/2017 não respeitou 
os preceitos legais para que 
pudesse haver alteração quanto 
ao pagamento do IMPOSTO 
SINDICAL que é tributo, assim 
há inconstitucionalidade da alte-
ração da Contribuição Sindical, 
feita por Lei Ordinária e não por 
Lei Complementar, que não tem 
o condão de retirar via lei ordiná-
ria direito líquido e certo quanto 
a obrigatoriedade do recebimento 
ao imposto sindical e ou mudar 
sua condição para facultativa”.  

Na decisão o Tribunal Regio-
nal do Trabalho assim decidiu: 
“acolho a pretensão do autor em 
sede de mandado de segurança, 
conferindo a liminar requerida, 
para o efeito de determinar que os 
requeridos cumpram obrigação de 
fazer no sentido do recolhimento 
da contribuição sindical, dado o 
risco de dano irreparável e a fu-
maça do bom direito, já que o ato 
dos requeridos, de não efetuarem 
o recolhimento, estaria amparado 
em dispositivo claramente incons-
titucional, vez que a contribuição, 
tendo nítida natureza parafiscal, 
só poderia sofrer alteração por 
lei complementar e não por lei 
ordinária, como se deu”.

Com isso, as empresas JBS 
S/A, Minerva S/A, Minerva Dawn 
Farms Indústria e Comércio de 
Proteínas S/A, Biosev Energia S/A, 
Só Frutas Alimentos, Companhia 
Energética São José e Sucocítrico 
Cutrale Ltda, serão notificadas a 
recolherem e repassar ao sindicato 
os valores referentes à contribuição 
sindical de seus funcionários, con-
firmaram os advogados da entidade 
os drs. José Carlos Gazeta da Costa 
Júnior e Daniel Vinícius Alves.

5,5 mil trabalhadores participaram 
da Festa do Trabalhador 2018

Sindicato da 
Alimentação 

consegue 
liminar 

para receber 
contribuição 

sindical

Segunda edição 
do Bibliotecar 

acontece no dia 14 
de julho na Praça 

da Primavera 
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

MaIo aMarEloEditorialEditorial

Com o lema “Nós somos o 
trânsito”, foi lançada na última 
quarta-feira (2), em Brasília, a 
quinta edição do Maio Ama-
relo, campanha internacional 
que chama atenção da socieda-
de para o alto índice de mortos 
e feridos no trânsito. Segundo 
dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), os acidentes 
rodoviários matam 1,25 mi-
lhão de pessoas por ano, em 
todo o mundo, e são a principal 
causa de morte de pessoas com 
idade entre 15 e 29 anos.

Do total de mortes, 90% 
ocorrem nas estradas de países 
de baixa e média renda, que 
detêm apenas a metade da frota 
de veículos do mundo.

No Brasil, de acordo com 
o DataSUS, mais de 37,3 
mil pessoas morrem todos os 
anos no trânsito das cidades 
e rodovias do país. “É como 
se um avião de médio porte 
caísse todos os dias com 93 
passageiros a bordo. É o que 
representa o número de vidas 
que perdemos no trânsito em 
nosso país [todos os dias]”, 
afirmou o ministro das Ci-
dades, Alexandre Baldy, que 
participou do lançamento da 
campanha na capital federal. 

De acordo com Baldy, o 
objetivo do Maio Amarelo é 
articular os órgãos de trânsito 
nos estados, como os Detrans, 
com a ação do Departamento 
Nacional de Trânsito (Dena-

Em uma semana, o municí-
pio de Barretos recebeu as visitas 
de dois amigos, declaradamente 
reconhecedores da importância 
que a cidade tem para a região, 
ara o Estado e para a União.

O governador de São Paulo, 
Márcio França, seguindo o rito 
sempre amigável do governo 
paulista, quando antes era 
comandado por Geraldo Alck-
min, visitou nosso município 
e presenteou nossa população 
com uma notícia primordial 
para o futuro: anunciou a libe-
ração de R$ 10 milhões para a 
recuperação da pista, digamos 
definitiva, do Aeroporto Muni-
cipal Chafei Amsey.

França também se uniu 
aos trabalhadores de diversos 
segmentos da economia local, 
para comemorar o tradicional 
Dia do Trabalho ou do Tra-
balhador. Foi recebido por 
autoridades e lideranças locais 
e regionais, mas ficou mais à 
vontade quando se entremeou 
aos populares. “Vim dar um 

abraço nos trabalhadores”, se 
limitou a justificar sua presença 
no município, como um amigo 
simples e humilde nos presen-
teia com uma visita em nossos 
lares em fins de semana.

Na última quinta-feira, ou-
tro amigo pousou no aeroporto 
barretense. Michel Temer. Ex-
deputado federal e vice-presi-
dente, e atual presidente da Re-
pública, Michel Temer mostrou 
claramente não ter se esquecido 
de Barretos e dos amigos que 
aqui conquistou durante sua 
longeva vida pública.

Foi recebido por autorida-
des diversas de Barretos, região 
e do Estado e não se conteve: 
quebrou seu protocolo, foi 
abraçar os amigos que aqui 
conquistou, não se furtou a se 
abraçar ao cumpadre Uebe Re-
zeck, hoje apenas médico e não 
mais homem público, porque 
foi por meio do ex-prefeito e 
ex-deputado estadual por Bar-
retos, que Michel Temer cons-
truiu amizades no município, 

que o aplaudiu em sua chegada.
Temer se permitiu a dar a 

mão aos populares que lá esta-
vam para recebê-lo e até a fazer 
selfies com jovens e adultos. 
Declarou sentir-se amigo de 
Henrique Prata, prontificou-se 
a continuar ajudando o setor 
de saúde municipal e vai se 
eternizar com seu nome em um 
setor do Hospital Notre Dame, 
implantado pelo gestor da saúde 
pública municipal, estadual e 
nacional: “Prata, o Henrique, 
me convidou e aceitei vir aqui 
conhecer de perto seu trabalho”. 

A população de Barretos, 
que já tem a fama de ser so-
lidária ao extremo, mostrou 
o extremo da confiança, reco-
nhecimento e educação, com a 
visita de amigos em sua casa. 
Sabendo separar o joio do 
trigo, o amigo do político e o 
verdadeiro amigo do oportu-
nista, a população barretense 
foi e deu exemplo em menos 
de uma semana. E quem ganha 
com isso é o nosso futuro.

Durante dez anos, entre 
2007 e 2017, segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), o Brasil 
ganhou 8,5 milhões de cida-
dãos acima dos 60 anos. Essa 
parcela da população deve 
chegar a 38 milhões em 2027.

A grande questão é que o 
início da terceira idade é um 
período que vem acompanhado 
de diversas mudanças no orga-
nismo. Dentre as mais comuns, 
está a diminuição da massa 
muscular e óssea, aumento de 
gordura no sangue, redução da 
imunidade e resistência, entre 
outras. Portanto, é uma fase 
em que alguns cuidados espe-
cíficos com a saúde são neces-
sários, o que também acontece 
com a saúde bucal.

Segundo especialistas, cer-
tos problemas bucais são mais 
propensos a aparecer nos idosos, 
como a cárie de raiz, periodonti-
te, gengivite, entre outras. Além 
de possíveis lesões nas antigas 
restaurações, o avanço da idade 
diminui gradativamente a pro-
dução de saliva, que contêm 
nutrientes importantes para os 
dentes, como cálcio e fosfato. 

Ainda segundo os especia-
listas, a falta de saliva também 
contribuí para o aumento do mau 
hálito e da xerostomia ou boca 
seca, que também é agravada 

Uma das maiores preo-
cupações do mundo digital, 
atualmente, são as fakenews. 
No ambiente de trabalho, elas 
eram conhecidas como a “rá-
dio-peão”. São informações 
falsas proliferadas sem a pre-
ocupação com sua origem ou 
veracidade. Para combatê-las, 
nada melhor que o senso críti-
co e a educação virtual.

Devido ao grande avan-
ço da tecnologia e internet, 
tornou-se comum receber 
fakenews em mensagens no 
WhatsApp e nos feeds de 
notícias do Facebook, Twitter 
e demais redes sociais. Elas 
podem ser usadas para aplicar 
golpes, espalhar vírus e dú-
vidas infundadas, influenciar 
opiniões e até manipular o 
cenário político. Só para ter 
uma ideia do tamanho do pro-
blema, o compartilhamento 
de fakenews deve começar a 
ser punido com multas e até 
a prisão em alguns países. No 
Brasil, por hora, seu maior 
impacto talvez seja na vida 
profissional de quem espalha 
essas informações falsas.

As fakenews que você repassa 
podem ser veneno para sua car-
reira. Não se deve acreditar em 
tudo que se lê, pois ao espalhar 
essas notícias falsas sua imagem 
se atrela a elas. Isso compromete 
emprego, chances de recolocação, 
e até mesmo a imagem profissio-
nal a longo prazo.

Antes de clicar em “com-
partilhar” ou “publicar” algo, 
é bom pensar nas consequên-
cias. Tudo que é dito online, 
sobretudo se estivermos em 

Márcio França e Temer 
são amigos de Barretos

Saúde bucal na terceira idade: o que muda?
Certos problemas bucais são mais propensos a aparecer na melhor idade

pelo consumo de alguns medica-
mentos necessários nesta idade.

Para auxiliar na prevenção 
das doenças citadas, a dentista 
pontua que é preciso que o idoso 
estimule a produção de saliva. 
Para tanto, nada melhor do que 
beber água constantemente. 
Além disso, para manter os den-
tes saudáveis, a alimentação deve 
ser rica em fibras, grãos, frutas, 
verduras e legumes. A consulta 
ao dentista também deve ser mais 
frequente na terceira idade.

Higienização
Os idosos devem fazer a 

escovação três vezes ao dia, pelo 
menos, e sem muita pressão para 
não machucar a gengiva e des-
gastar os dentes, usar creme den-
tal com flúor e passar o fio dental 
frequentemente, de preferência à 
noite. Escovas com cerdas duras 
devem ser descartadas, alertam 
os especialistas. Caso a pessoa 
tenha movimentos limitados, o 
recomendado é fazer adaptações 
como engrossar o cabo da escova 

com resina ou utilizar os modelos 
elétricos. Se estiver acamado, 
o cuidador, o enfermeiro ou os 
familiares, terão de se responsa-
bilizar pela higiene oral.

Prótese
Para os idosos que utilizam 

prótese, algo relativamente co-
mum para quem está na melhor 
idade, existe recomendações a 
serem seguidas. A higiene da 
prótese deve ser feita com ela 
fora da boca, com escova macia 
e pasta especial. É importante 
limpar todos os lugares da 
prótese e não usar água quente, 
pois pode danificá-la. Já antes 
de dormir, a prótese deve ser 
retirada e colocada em um copo 
com água com uma colher de 
água sanitária.

Por fim, é preciso ter bas-
tante atenção quanto ao estado 
geral da prótese. Também 
é importantíssimo visitar o 
dentista com regularidade 
para checar a necessidade de 
substituição da peça.

Campanha do Maio amarelo alerta 
para 37 mil mortes no trânsito do país

tran), a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e a Agência Na-
cional de Transporte Terrestre 
(ANTT). Além das campanhas 
educativas, serão intensifica-
das, ao longo do mês, campa-
nhas de fiscalização, como as 
blitz de trânsito.

Em 2011, o Brasil aderiu ao 
programa das Nações Unidas 
chamado Década de Ação pela 
Segurança no Trânsito, um pacto 
global que prevê a redução em 
50% do número de vítimas no 
trânsito até 2020. De lá pra cá, 
o Brasil conseguiu diminuir em 
25% o número de mortes em 
acidentes automobilísticos. “O 
Maio Amarelo consegue trazer 
para sociedade essa atenção para 
o tema, mas de nada adianta o 
esforço de cada órgão, se o mo-
torista, ao conduzir nas cidades 
ou estradas, não tiver responsabi-
lidade e a devida consciência de 
que tem em seu poder uma arma 
de grande potencial para matar ou 
lesionar as pessoas”, afirmou o 
diretor-geral da PRF, Renato Dias.

PrinciPais causas
Excesso de velocidade, ul-

trapassagens indevidas, com-
binação de álcool e direção, 
falta de cinto de segurança e 
uso de celular ao volante são 
as cinco principais causas de 
acidentes de trânsito no país 
(PRF/Espírito Santo)

Segundo a PRF, o excesso 
de velocidade, as ultrapassa-
gens indevidas, a combinação 

de álcool e direção, a falta de 
cinto de segurança e o uso de 
celular ao volante são as cinco 
principais causas de acidentes 
de trânsito no país. “A grande 
preocupação no momento é o 
uso do celular pelo motorista. 
Agora, com o Whatsapp, po-
tencializou mais o risco de tirar 
a atenção do condutor”, acres-
centou Renato Dias, da PRF.

Perguntado sobre a aplicação 
de tecnologias para bloqueio 
de celular por motoristas em 
trânsito, o ministro Alexandre 
Baldy diz que o governo estuda 
o tema, mas que a medida é com-
plexa. “Nós temos que, primeiro, 
educar e tornar cada vez mais 
conhecida dos usuários do trân-
sito, daqueles que dirigem no dia 
a dia, a realidade de mortes em 
nosso país, que mata quase 100 
pessoas por dia em acidentes. 
Em vez de banir a utilização de 
telefone no trânsito, que a gente 
possa ter a conscientização do 
motorista para não usar o apare-
lho enquanto dirige”, argumen-
tou. (Fonte: Agência Brasil)

Fake news: compartilhar notícias 
falsas pode comprometer seu emprego

uma rede social pro-
fissional, pode e será 
usado contra ou a seu 
favor. Uma boa dica é 
sempre checar a fonte, 
verificar se ela veio de 
um veículo que garanta 
credibilidade. 

É importante se to-
mar muito cuidado ao com-
partilhar notícias com base 
apenas em um título chama-
tivo, ou uma opinião pouco 
embasada, sem ao menos ler a 
informação completa, e buscar 
saber se aquilo condiz com 
a realidade. Não encaminhe 
áudios sem fontes, não com-
partilhe correntes sem checar 
a veracidade dos fatos e preste 
muita atenção no endereço da 
notícia. Evite sites conhecidos 
por serem sensacionalistas e 
preste atenção na formatação e 
na ortografia da matéria, den-
tre outros cuidados básicos. 

Outro ponto de atenção são 
as informações ligadas à política. 
Se possível, não compartilhe in-
formações desse tipo, sobretudo 
em redes profissionais. Elas são 
sempre controversas, mexem 
com pontos de vista de muitas 
pessoas, e às vezes até quando 
são informações verdadeiras, 
corre-se o risco de ofender al-
guém, inclusive seu empregador.

Nunca fomente discussões 
desse cunho. Por vezes, você 
pode nem dizer algo ofensivo, 
mas as discussões que podem 
se seguir na linha da postagem 
podem ganhar peso negativo, 
e você não tem controle sobre 
isso. Deixar sua imagem atrela-
da ao que os outros estão dizen-
do é um risco que se corre à toa.

Outro ponto importante é 
jamais falar mal da empresa 
onde trabalha ou já trabalhou. 
Grandes empresas têm fun-
cionários especializados em 
analisar qualquer menção à 
empresa em redes sociais. Ou 
seja, você será observado.

No final de contas, se você 

publica algo falso ou ofensivo, 
mesmo que posteriormente 
apague, isso será visto por um 
número considerável de pesso-
as. O cuidado deve ser prévio e 
algumas dicas são bem vindas: 
não leia só o título, verifique o 
autor, verifique se conhece o 
site e se o mesmo é confiável, 
observe se o texto contém 
erros ortográficos, veja a data 
de publicação, verifique outras 
fontes e tome cuidado com o 
sensacionalismo.

Os profissionais devem 
compreender que quando estão 
nas redes sociais, devem tomar 
o máximo de cuidado para não 
criar uma imagem negativa. 
Entrar em espaços de conte-
údo duvidoso, compartilhar 
notícias falsas e até participar 
de debates políticos de baixo 
nível são posturas que devem 
ser abandonadas.

O profissional deve ser reco-
nhecido pelas atitudes positivas 
e não por polêmicas e postagens 
duvidosas. Quanto maior for a 
exposição de uma pessoa nas re-
des sociais, mais vulnerável ela 
fica. Critério em relação à expo-
sição é imprescindível. Quem 
gosta e precisa se expor, que o 
faça com qualidade, orientação 
e bom senso. É preciso olhar de 
modo crítico para as informa-
ções compartilhadas e analisar 
se o conteúdo é coerente com 
o seu discurso profissional, se 
é favorável a novos negócios. 
Sua imagem na web vale mais 
que 1000 likes.

Fernanda andrade
Gerente de Hunting 

e Outplacement da NVH – 
HumanIntelligence
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1º de Maio

Cerca de 500 mil trabalha-
dores foram até a Praça Campo 
de Bagatelle, zona norte de São 
Paulo, exigir mais emprego, na 
última terça-feira (1° de maio). 
O evento, promovido há mais 
de 20 anos pela Força Sindical, 
atraiu muitos trabalhadores que 
queriam protestar e ao mesmo 
tempo se divertir na festa, que 
é feita só para eles.

De acordo com o presiden-
te da Força Sindical e deputa-
do federal, Paulinho da Força, 
o momento não é de comemo-
ração, mas de luta e de defesa 
pelos direitos trabalhistas. 
“Cada ano que passa, o Brasil 
tem menos pessoas trabalhan-
do com carteira assinada. O 
país tinha 45 milhões de tra-
balhadores formalizados com 
carteira assinada, agora, esse 
número caiu para 32 milhões 
e a tendência é reduzir ainda 
mais”, constatou Paulinho.

Devido ao número cada 
vez menor do emprego for-
mal, o lema do evento não 
poderia ser mais apropriado: 
‘Emprego! Emprego! Em-
prego!’. "O meu objetivo é 
ressaltar ainda mais a impor-
tância e a necessidade de fazer 
o Brasil voltar a crescer”, 
ressaltou Paulinho da Força.

13 milhões de 
desempregados
Durante as celebrações do 

1° de Maio, o pré-candidato à 
Presidência da República pelo 
Solidariedade, Aldo Rebelo, 
destacou os números alarman-
tes do desemprego no país.

“As taxas de desemprego 
aumentaram muito. São 13 
milhões de brasileiros fora do 

No último domingo, 29 de 
abril, o governador de São Pau-
lo, Márcio França (PSB), visi-
tou Barretos, onde participou 
de encontro com os prefeitos e, 
em seguida, prestigiou a Festa 
do Trabalhador, promovida por 
sindicatos, que reuniu 5,5 mil 
pessoas no Jockey Club.

O governador afirmou que 
veio a Barretos para participar 
da Festa do Trabalhador, a con-
vite do sindicalista Luiz Anas-
tácio Paçoca e do presidente da 
Câmara, Leandro Anastácio. 
“Vim dar um abraço nos tra-
balhadores, conversar com os 
prefeitos e lideranças”, disse.

Durante reunião com os 
prefeitos, o governador afirmou 
que preparava a assinatura de 
convênios com 150 prefeituras 
de São Paulo para pavimentação 
asfáltica. “Eu andei pelo Estado 
de São Paulo e todos falam que 
as estradas estão impecáveis, 
porém, as cidades estão com 
as ruas cheias de buracos. O 
governo de São Paulo tem um 
programa especial para ajudar 
todas essas prefeituras, sendo 
necessário o envio dos ofícios 

Paulinho da Força e aldo rebelo 
pedem mais emprego no 1°de Maio

mercado de trabalho. E não é 
só isso. As desigualdades so-
ciais aumentaram e os direitos 
democráticos são desrespeita-
dos diariamente. Temos um 
grande desafio pela frente”, 
afirmou Aldo Rebelo.

Para ele, o próximo gover-
no terá como principal meta 
a retomada do crescimento 
econômico do país. “Sem 
isso, não há como enfrentar 
a questão do desemprego. 
Não há como, sequer, garantir 
que os direitos sociais sejam 
respeitados. Gerar emprego é 
uma obrigação moral de quem 
governar este país”, ressaltou.

preocupações
Além da luta pelo empre-

go, outras demandas foram 
destacadas, como a criação de 
programas que visem o cres-
cimento econômico do Brasil, 
programas que gerem emprego 
e de redução dos juros.

O deputado federal Pauli-
nho da Força destacou: “No 
ano passado barramos a re-
forma da Previdência e temos 
de ficar alertas se voltarem a 
insistir neste malfeito. Esta 

reforma trabalhista nefasta que 
está aí e que retira direitos dos 
trabalhadores, contrariando 
nossos intensos protestos, 
passou, mas não paramos de 
lutar para que ela seja modi-
ficada em todos os pontos que 
penalizam os trabalhadores. 
Nossa luta é árdua, mas dela 
não podemos desistir”.

participaram do evento
O secretário-geral do So-

lidariedade, Luiz Adriano 
‘Luizão’; o presidente do So-
lidariedade-SP e pré-candidato 
a deputado estadual, David 
Martins; o secretário-geral do 
Solidariedade-SP, Alexandre 
Pereira; a secretária da Mulher 
e pré-candidata a deputado 
estadual pelo Solidariedade, 
Eunice Cabral; o presidente 
da Alternativa Democrática 
Sindical (ADS) e da CTB 
colombiana, Julio Roberto; a 
pré-candidata a presidente do 
PCdoB (RS), Manoela D’Ávi-
la; o pré-candidato pelo PSC, 
Paulo Rabelo; o deputado 
estadual e presidente do Sin-
tracon-SP, Antônio Ramalho, 
entre outros.

Governador anunciou 10 milhões 
para recapear pista do aeroporto 

Municipal Chafei amsey

e das licitações prontas antes 
do dia 6 de junho, em virtude 
do período eleitoral deste ano”, 
orientou Márcio França.

O governador também 
afirmou que existem outros 
programas para liberação de 
recursos para aquisição de 
ambulância, obra da saúde, 
obra de vicinal.

Para Barretos, segundo Már-
cio França, serão atendidos pedi-
dos na área do esporte, além da 
reforma da pista do aeroporto. 
“O Henrique Prata me pediu uma 
pista definitiva para o Aeroporto 
de Barretos, para atender os pa-
cientes, que é uma verba de 10 
milhões e eu autorizei que seja 
feito esse projeto. O que for obra 
do Estado vamos fazer no nosso 
tempo”, afirmou o 
governador França.

Em discurso na 
Festa do Trabalha-
dor, Márcio França 
anunciou que a sua 
gestão estará in-
vestindo na qualifi-
cação profissional 
em todo o Estado, 
geração do primei-

ro emprego e cursos para todos. 
Segundo França, o Estado de São 
Paulo é um dos poucos do país 
que manteve os salários em dia e 
que não realizou cortes na área da 
saúde. “É um ano muito difícil, 
muita gente perdeu emprego e 
aqueles que têm a chance de ter 
um emprego, que continuem 
trabalhando pelo nosso cresci-
mento”, afirmou.

Diversas autoridades e li-
deranças políticas e regionais 
estavam presentes na reunião 
do governador Márcio França 
com prefeitos da região: o vice
-prefeito Vagner Chiapetti, os 
deputados Paulinho da Força, 
Rafael Silva e Jorginho Maluly, 
além dos vereadores Fabrício 
Lemos e Euripinho Naben.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (07/05) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
 ALINHADOR DE VEÍCULOS
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

 AUXILIAR DE VENDAS
CASEIRO

CHURRASQUEIRO
COMPRADOR
COZINHEIRO
ESTETICISTA

FISIOTERAPEUTA
MOTORISTA DE CAMINHÃO

OFFICE-BOY
PROFESSOR DE FÍSICA

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
SERRALHEIRO

VENDEDOR EXTERNO
VIDRACEIRO

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 dor-
mitório c/ armários, wc 
social, , sala, copa, co-
zinha planejada, 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 dormitó-
rios, wc social, sala 
de Tv, sala de jantar, 
cozinha planejada, 

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

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua 8 nº 899 
(esq. Av. 13)

Centro
Especificações: 
03 dormitórios, w.c. 
social, sala, copa, 
cozinha, área de 
serviço coberta, 
piscina, despejo, 
w.c. externo, quintal cimentado, garagem. Valor 
R$ 1.050,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
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

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua José 

Amim Daher nº 
833 - Zequinha 

Amêndola
Especificações: 
02 dormitórios, 
wc social, sala, 
cozinha, área de 
serviço coberta, 
quintal c/ piso, piso frio, forro de madeira, sem ga-
ragem. Valor R$ 600,00 + (IPTU) + Seguro Anual

Rua 04 n°64
Av. 21x23
São José

Especificações: 
02 dormitórios, 
WC social, sala, 
cozinha, área de 
serviço coberta, 
piso frio, laje, garagem. Valor R$ 900,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

Com a entrada no mês de 
maio, os consumidores sen-
tirão um aumento nas contas 
de luz. A Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
mudou a bandeira tarifária de 
verde para amarela.

O valor cobrado com a 
alteração será de R$ 1 a cada 
100 kilowatt hora (kWh) con-
sumidos. Segundo a Aneel, a 
mudança ocorre em razão do 
final do período chuvoso.

Com o início do período 
seco, cai o volume de chuva 
sobre os reservatórios das 
principais usinas hidrelétricas 
geradoras do país. Com isso, 
há a necessidade de se fazer 
uso da energia produzida pelas 
usinas termelétricas, que têm 
maior custo de produção.

Composto pelas cores ver-
de, amarela e vermelha (pa-
tamar 1 e 2), o sistema de 
bandeiras foi criado, de acordo 
com a Aneel, para sinalizar aos 
consumidores os custos reais 
da geração de energia elétrica.

Com a adoção da bandeira 
amarela, a Aneel aconselha os 
consumidores a adotar hábitos 
que contribuam para a economia 
de energia, como tomar banhos 
mais curtos utilizando o chuvei-
ro elétrico, não deixar a porta 
da geladeira aberta e não deixar 
portas e janelas abertas em am-
bientes com ar-condicionado.

Conta de luz

Maio começa com 
bandeira tarifária 

mais cara

Alunos do curso de Di-
reito do Centro Universitário 
da Fundação Educacional de 
Barretos (UNIFEB) parti-
ciparam, na última semana, 
de visita técnica ao Cen-
tro de Detenção Provisória 
de Taiúva. Orientados pelo 
professor Fábio Caliari, os 
estudantes puderam entender 
o funcionamento da unidade, 
afastando, inclusive, mitos 
sobre o sistema prisional.

Segundo Caliari, a visita 
foi uma oportunidade para 

Começou nesta sexta-feira 
(4) a 22ª Festa Italiana, numa 
iniciativa da paróquia do Rosá-
rio, com início da programação 
logo após a missa das 19 horas.  
As atividades serão realizadas 
na praça ao lado da igreja tam-
bém no sábado e no domingo, 
incluindo apresentações artísti-
cas e culinárias típicas.

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

Igreja do 
rosário realiza 

Festa Italiana no 
fim de semana

O presidente de Os Independentes, Ricardo Rocha, encontrou 
com o presidente Michel Temer durante sua visita à Santa Casa 
de Barretos.  Em uma rápida conversa, Bodinho entregou a 
Temer um convite oficial para o presidente participar da 63ª 
Festa do Peão de Barretos, que acontece de 16 a 26 de agosto. 
(Foto: Assessoria de Imprensa da Santa Casa)

alunos de Direito visitam Centro 
de Detenção Provisória de Taiúva

que os futuros advogados 
conhecessem, em detalhes, 
um centro de detenção, desde 
a administração até as celas e 
atividades desenvolvidas pelos 
detentos. O professor contou, 
ainda, que há uma grande de-
manda para que outras visitas 
como essa aconteçam, ainda 
este ano, e destacou a impor-
tância das atividades práticas 
na formação dos profissionais.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

Bolo Esponja
INGREDIENTES
200 g de manteiga
400 g de açúcar
4 ovos
2 colheres (rasas) de fer-
mento em pó
2 xícaras (chá) de leite
400 g de farinha de trigo

PREPARO
Bata bem a manteiga com o 
açúcar. Adicione os ovos e 
continue a bater. Dilua o fer-
mento no leite e adicione. 
Prossiga batendo e junte, 
aos poucos, a farinha de 
trigo. Assar em forno quente 
em 180 graus.
Bom Apetite

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

Organizada pelos alunos do 
Curso de Técnico em eventos, o 
V ENTEPREV acontecerá no au-
ditório do Instituto Federal de  São  
Paulo,  campus  Barretos, com o 
total apoio de seus professores, 
diretores e equipe administrativa 
do campus. O palestrante desta 
edição será Nilton Borges, pro-
prietário do Samaúma, reconheci-
damente um grande organizador 
de eventos em Barretos. 

O evento reunirá cerca de 
duzentas pessoas, entre pro-
fissionais da área, ex-alunos e 
empresas afins, em um ambiente 

primorosamente decorado e com 
uma qualidade de som incrível. 
Vale destacar que o evento con-
tará com uma sala de visitas 
montada no palco para receber os 
convidados de maneira elegante, 
porém, bastante informal. 

Com mais de 50 patroci-
nadores e cinco apoiadores 
culturais, o V ENTEPREV 
prevê um crescimento de 70% 
em seu público e 30% em seus 
patrocinadores e apoiadores. 

Como feito nas outras edi-
ções, ao término do encontro no 
auditório, todos os convidados 
se dirigirão ao coquetel ofereci-
do e preparado pelos alunos do 
curso técnico. Neste momento 
realiza-se o network dos pro-
fissionais que buscam novas 
parcerias para a excelência na 
organização de eventos. 

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

V EnTEPrEV reúne organizadores de 
eventos no Instituto Federal Campus Barretos
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Meta, a gente busca. Caminho, a gente acha. Desafio, a gente 
enfrenta. Vida, a gente inventa. Saudade, a gente mata. Sonho, a gente realiza.

A diretoria do Rio das Pe-
dras já iniciou a venda de 
mesas e ingressos para sua 
tradicional Festa Junina, que 
será realizada no dia 9 de 
junho. As atrações do evento 
já estão confirmadas: o cantor 
JULIO SARAIVA, LUIZ WALDO 
SHOW e QUADRILHA VAI 
QUEM QUER.  O evento está 
marcado para o Salão Nobre 
do clube, a partir das 20h30. 
Os sócios em dia têm entra-
da gratuita. Os ingressos de 
visitantes antecipados custa 
R$ 20,00 cada e a mesa para 
4 pessoas, com 1 cesta de 
doces (ingresso não incluso) 
a R$ 50,00. Pipoca, Quentão, 
Vinho e Chocolate Quente são 
grátis. O casal Luiz Henrique 
e Marina Gonzaga já está 
nos preparativos para o 
evento. Imperdível!!!

Dançarinos, bailarinos, ar-
tistas e companhias ou grupos 
de dança de todo país tem até 
o dia 25 de maio para fazer 
sua inscrição e participar do 
II Festival Nacional de Dança 
promovido pela Seth Asses-
soria, durante a 63ª Festa do 
Peão de Barretos 2018. As 
inscrições são gratuitas e feitas 

exclusivamente através do site 
www.sethassessoria.com. 

Todas as apresentações se-
rão avaliadas por jurados que 
levarão em consideração os 
seguintes critérios: inovação, 
figurino, harmonia da dança, 
sincronia entre dança, letra, mú-
sica e movimentos, interpreta-
ção, cognição e magia. Os cinco 

primeiros colocados receberão 
o Troféu em Assemblage, do 
artista plástico e multicultural 
cultural, Elio Floriano.

O II Festival Nacional de 
Dança acontecerá no Palco 
Culturando, dia 24 de agosto, 
às 20 horas, dentro da progra-
mação da 63ª Festa do Peão 
de Barretos.

Em 2017 o Festival reuniu cerca de 300 bailarinos de 15 diferentes cidades do país (Foto: Felipe Scapino)

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

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

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

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

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

Durante o mês de abril, 
a frente criou o Programa 
Direito de Doar, como sensi-
bilização, estímulo e fomento 
às doações voluntárias recor-
rentes (ano todo), através da 
conscientização à cidadania 
fiscal que é a destinação e o 
aproveitamento de recursos 
financeiros através do Imposto 
de Renda, enviados aos fundos 
municipais que atendem pes-
soas com deficiências físicas 
e mentais, crianças, idosos, 
pacientes com doenças onco-
lógicas, entre outros. Segundo 
Petrov, em breve, a frente 

lançará novos programas de 
fomento e apoio às entidades.

"Sabemos do momento de 
dificuldades que as entidades 
barretenses passam. Essa ajuda 
vem em ótima hora. A parceria 
com a CEAGESP vai garantir 
de forma sustentável a infraes-
trutura necessária para que as 
organizações sociais da nossa 
cidade incrementem e fortale-
çam seus estoques e possam 
garantir a ajuda para quem 
mais precisa. Agradecemos a 
articulação e apoio do deputado 
federal, Fausto Pinato (PP), que 
sempre atende nossas solici-
tações e pedidos. Pinato é um 
parlamentar com grande sensi-
bilidade social e que conhece de 
perto as dificuldades do terceiro 
setor", comentou Eduardo Pe-
trov, advogado especialista em 
direito constitucional, ex-secre-
tário municipal de Governo e 
gestão Estratégica DE Barretos. 

O MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento), através da Comis-
são Técnica Permanente de 
Bem-Estar Animal, aprovou 
a regulamentação das boas 
práticas e bem-estar ani-
mal apresentada pela CNAR 
(Confederação Nacional do 
Rodeio) ao órgão.

Segundo o parecer apresen-
tado pelo MAPA, a comissão 
constatou que as práticas pre-
vistas pela CNAR estão ali-
nhadas com as normas federais 
vigentes, uma vez que estabele-
cem requisitos para a realização 
dos rodeios e disciplina, desde 
a infraestrutura do local do 
evento, até as obrigações dos 
responsáveis pelos animais.

Ainda, segundo o docu-
mento, o regulamento da con-
federação (que foi apresentado 
em outubro de 2017) está 
apropriado para contribuir 
com o bem-estar dos bovinos 
e equinos participantes do ro-
deio sob sua chancela.

Para o presidente da CNAR, 
Jerônimo Luiz Muzetti, a apro-
vação é mais uma conquista 
para o esporte que gera empre-
gos e movimenta a economia 
de diversos setores. "Este é 
mais um importante passo para 
que o rodeio seja cada dia mais 
respeitado em todo o país como 
profissão e esporte, que pos-
suem regras para proteger tanto 
competidores quanto animais", 
afirmou Muzetti.

Apaixonados pelo forró podem 
se preparar para mais uma edição do 
Baile For All - Dança Para Todos, que 
este mês traz show com a Banda 
Os Colorados. A programação está 
marcada para o dia 19 de maio, a 
partir das 21 horas, na sede do CPP 
(Centro do Professorado Paulista). A 
entrada é gratuita. Muita animação 
e alegria estão previstas em mais 
um show, que vem atraindo público 
cada vez maior. O baile é realizado 
pela prefeitura de Barretos, por meio 
da secretaria municipal de Cultura, e 
a sede do CPP fica na rua 24 entre 
avenidas 11 e 13. “Todas as edições 
estão atingindo a lotação máxima 
do CPP, confirmando o sucesso da 
programação musical e dançante”, 
antecipa o secretário municipal de 
Cultura, João Batista Chicalé. 

A moda de viola no estilo ser-
tanejo raiz estará no palco do Mer-
cadão Municipal neste domingo, 
6 de maio, em mais uma edição 
do “Viola & Canturia”, a partir das 
10h30. A programação começa 
com Donizete & Leo Viola e na 
sequência show de Elias & Deci-
nho. As apresentações acontecem 
até às 13h30, numa realização da 
prefeitura de Barretos, por meio da 
secretaria municipal de Cultura. 
O objetivo é manter a tradição 
sertaneja de Barretos e ao mesmo 
tempo promover a apresentação 
de artistas locais e da região.

A comissão organizadora do 32º Arraial da Alegria da Cidade 
de Maria já definiu as três candidatas a Rainha da Alegria 2018. As 
participantes são: Elaine Maria Furegatti Moni – Associação Os Inde-
pendentes; Silvana Coutinho – Grupo Joia; e Sarita Junqueira Rodas 
– Agropecuarista. As três concorrerão por arrecadarem mais prestígios 
recebidos via ligação telefônica, durante programa especial de rádio, 
ao vivo, pela O Diário Independente FM, de 21 a 24 de maio, a partir 
das 20 horas. No ano passado, a vencedora foi Larissa Mello que 
representou a Fundação Pio XII. Ela conseguiu arrecadar o montante 
de R$ 92.876,00. As três candidatas de 2017, juntas, arrecadaram R$ 
202.106,00. Somado ao montante dos candidatos a Rei da Alegria, o 
concurso gerou uma renda total de R$ 375.996,00 para a manutenção 
da Cidade de Maria, que é o Centro de Formação e Espiritualidade da 
Diocese de Barretos. Sérgio Batista Ribeiro – Serginho da Fundação 
Pio XII e o vice-prefeito, Wagner Chiapetti – Grupo dos Amigos se-
rão candidatos a Rei da Alegria 2018. Um deles irá suceder Marcos 
Sampaio de Almeida Prado, o Kiko da Associação Os Independentes. 
O 32º Arraial da Alegria será realizado entre os dias 25 e 27 de maio 
com comidas típicas das festas juninas, apresentações artísticas e o 
tradicional almoço da Queima do Alho. Vale prestigiar!!!

FESTA JUNINA DO RIO DAS PEDRAS

Baile For 
All traz Banda 
Os Colorados 

neste mês 
de maio

“Viola & Canturia” 
tem show 

neste domingo

Definidas as candidatas 
a Rainha da Alegria 2018

abertas as inscrições para o II Festival 
nacional de Dança que acontece 

durante a Festa do Peão de Barretos
Artistas, bailarinos e grupos de danças podem participar 
do evento. Os primeiros cinco colocados serão premiados

MaPa aprova regulamentação de boas 
práticas e bem-estar animal apresentada 
pela Confederação nacional do rodeio

Entidades sociais recebem doações do programa 
de segurança alimentar e nutricional da CEaGESP
Programa Banco CEAGESP de Alimentos (BCA) entregou 12 toneladas de 

hortifrutias entidades barretenses que servem refeições comunitárias
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O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu na última quinta-
feira (3) manter a proibição do 
serviço de telemarketing nas 
eleições. Por maioria, os minis-
tros decidiram manter a valida-
de da Resolução 23.404/2014, 
da Justiça Eleitoral, aprovada 
em fevereiro de 2014, que proi-
biu candidatos de utilizarem 
serviços de telemarketing para 
pedir votos aos eleitores.

A ação contra a norma foi 
protocolada pelo PTdoB, em 
2014. O partido pedia a fle-
xibilização da resolução para 
permitir que o serviço de tele-
marketing fique restrito ape-
nas das 8 às 22 horas.

O julgamento teve início 
no mês passado, mas foi in-
terrompido por um pedido de 
vista do ministro Luiz Fux. Ao 
proferir voto, Fux, que tam-
bém é presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), se 

A última quarta-feira (3) foi 
o Dia do Parlamento. Mas, você 
sabe como é o trabalho de um 
parlamentar e como funciona o 
parlamento brasileiro? Com a 
intenção de familiarizar os estu-
dantes com o trabalho do Poder 
Legislativo do país, foi criado o 
Parlamento Jovem Brasileiro. 
Alunos da rede estadual, matri-
culados no Ensino Médio, com 
entre 16 e 22 anos, podem se 
inscrever até 28 de maio.

O Parlamento Jovem Brasi-
leiro é uma oportunidade para 
que os jovens possam experi-
mentar a jornada de trabalho 
dos deputados federais, com a 
diplomação, posse e exercício 
do mandato como Deputados 
Jovens, durante cinco dias, 
na Câmara dos Deputados em 
Brasília. Mas, além disso, é 
um programa que estimular a 
discussão de temas como po-
lítica, cidadania e participação 
popular nas escolas.

Para fazer parte do Par-
lamento Jovem Brasileiro, o 
concorrente precisa ter entre 

A oportunidade de novos 
negócios é tema do "Em-
preendedorismo sem crise", 
evento promovido pelo Ro-
tary Club de Barretos, no dia 
8 de maio, próxima terça-fei-
ra, às 20 horas, no Center-
plex Cinemas, com palestra 
de Isaías Bernardes, da rede 
Chiquinho Sorvetes.

"O Empreendedorismo 
sem crise é uma forma de 
instruir empreendedores de 
Barretos e incentivar a am-
pliação saudável do merca-
do. Serão várias palestras de 
influenciadores do mercado, 
trocando suas experiências 
e as novas tendências. Va-
mos debater, também, temas 
voltados à retomada da eco-
nomia brasileira", antecipa o 
presidente do Rotary, Thiago 
Pereira de Souza.

Para participar é preciso 
adquirir o ingresso em uma das 

lojas da Chiquinho Sorvetes 
de Barretos. Os ingressos são 
limitados e tem valor de R$ 
30,00, que serão revertidos às 
ações sociais do Rotary Club. 

Sobre o 
paleStrante

Isaías Bernardes de Oli-
veira, 56 anos, é empreende-
dor por natureza e começou 
sua carreira com uma peque-
na sorveteria no interior de 
Minas Gerais, aos 18 anos, 
quando abriu a primeira loja 
da Chiquinho Sorvetes, hoje 
a maior rede de sorveterias 
do Brasil, com mais de 450 
lojas, em 25 estados do país, 
além de unidades nos Esta-
dos Unidos. Há mais de 35 
anos à frente da marca, Isa-
ías é o diretor-presidente da 
CHQ Companhia de Franchi-
sing, holding que criou para 
comandar todas as empresas 
fundadas pelo grupo.

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

rei do sorvete será palestrante 
do "Empreendedorismo sem crise" 

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

A Casa dos Conselhos, instalada no mesmo endereço da secretaria municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento Humano (rua 28, número 450, entre as avenidas 35 e 37), divulgou 
a agenda de reuniões para o mês de maio, que são abertas para todo cidadão. O órgão é respon-
sável pela gestão administrativa dos Conselhos Municipais de Direitos.
Dia 8 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal do Idoso
Dia 10 de maio, às 14h30: Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Dia 15 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência
Dia 17 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal da Assistência Social
Dia 17 de maio, às 18 horas: Conselho Municipal de Igualdade Racial
Dia 22 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Dia 23 de maio, às 8h30: Conselho Municipal para Assuntos Sobre Drogas
Dia 30 de maio, às 9 horas: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Supremo mantém proibição 
de telemarketing nas eleições

O PTdoB tinha entrado com uma ação pedindo a flexibilização da norma

manifestou pela validade da 
resolução. "A propaganda por 
telefone é infinitamente mais 
invasiva e incômoda que o en-
vio de e-mails e mensagens, 
porque envolvem a emissão de 
sinais sonoros e é mais difícil 
se desvencilhar", argumentou.

Também votaram pela va-
lidade da norma os ministros, 
Edson Fachin, relator, Alexan-
dre Moraes, Rosa Weber, Dias 
Toffoli, Celso de Mello e a pre-

sidente Cármen Lúcia. Marco 
Aurélio ficou vencido por en-
tender que o TSE não poderia 
proibir o serviço. Os ministros 
Gilmar Mendes, Ricardo Lewa-
ndowski e Luís Roberto Barro-
so não participaram da votação.

De acordo com o Artigo 
25 da norma, é vedada a rea-
lização de propaganda via te-
lemarketing, em qualquer ho-
rário, por violar a intimidade 
e a vida privada dos cidadãos.

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

16 e 22 anos (completados 
até 31/12/2018). É necessário 
que os alunos da rede pública 
estadual estejam matriculados 
e frequentando regularmen-
te a 2ª ou 3ª séries do Ensi-
no Médio. Estudantes que 
cursam o 2º, 3º ou 4º ano do 
Ensino Técnico Integrado ao 
Ensino Médio também estão 
aptos a participar.

Depois, basta elaborar um 
Projeto de Lei de sua própria 
autoria. No site da Câmara, há 
materiais que auxiliam profes-

sores e alunos para elaboração 
de PL’s. Elaborado, é só en-
caminhar o projeto, a ficha de 
inscrição, uma cópia do RG, 
o comprovante de matrícula e 
a autorização do responsável 
legal para viagem do aluno ao 
Distrito Federal. Os Documen-
tos devem ser encaminhados 
até o dia 28/05 exclusivamen-
te para o e:mail: saopaulo.
pjb2018@gmail.com . Mais 
informações sobre a edição 
2018 do programa estão no site 
https://bit.ly/2eqoaHk.
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No dia 7 de maio, próxima 
segunda-feira, é comemorado 
o Dia Mundial da Espondilite 
Anquilosante, uma doença infla-
matória crônica, que afeta cerca 

de 150 mil pessoas no Brasil e 
tem como principal sinto-

ma a dor nas costas, que 
persiste por mais de 
três meses. Segundo a 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS), oito 

em cada dez pessoas terão 
um episódio de dor nas costas 
pelo menos uma vez na vida. Daí 
a importância de conhecer para 
reconhecer a doença.

A espondilite se caracteriza 
pela inflamação das regiões 
próximas às articulações, que 
são denominadas enteses (ou 

ponto de ancoragem de ten-
dões e ligamentos aos ossos), 
tais como a região sacroilíaca, 
coluna vertebral, tendão de 
Aquiles, quadris, ombros, 
entre outros. Outros sinais de 
alerta para a enfermidade são 
a uveíte (inflamação da região 
colorida do olho), a psoríase 
(doença descamativa e in-
flamatória da pele) e a colite 
(inflamação do intestino).

O diagnóstico da doença é 
realizado a partir da identifica-
ção de um conjunto de sinto-
mas, bem como com o auxílio 
de exames de imagem (radio-
grafia e ressonância magnética) 
e marcadores do sangue, como 
o gene denominado HLA-B27 
e proteínas do sangue que me-

dem a inflamação.
O atraso do diagnóstico é 

muito frequente nessa doença, 
com média de 9 anos. Assim, a 
busca do diagnóstico precoce, 
antes das alterações estruturais 
ocorrerem é fundamental para 
o sucesso do tratamento, que 
promove alívio da dor, melho-
ra das funções, mobilidade e 
da qualidade de vida, evitando 
as sequelas da incapacidade 
física e deformidades.

“O tratamento será de-
terminado de acordo com a 
gravidade da doença e pode 
variar desde a prática de ati-
vidades físicas até a terapia 
imunobiológica”, esclarece 
o reumatologista Marcelo de 
Medeiros Pinheiro, membro 

da Sociedade Brasileira de 
Reumatologia. Ele explica 
que, ao contrário das dores 
comuns, na espondilite, o in-
cômodo melhora com a prática 
de exercícios e piora com o 
repouso, causando mais epi-
sódios de dor durante a noite 
e rigidez matinal na coluna.

A causa da espondilite ainda 
é desconhecida, mas sabe-se 
que a doença é mais frequente 
em pessoas que herdam um 
gene -  o HLA-B27  (um  re-
ceptor de membrana da célu-
la) , quando comparadas com 
aquelas que não possuem esse 
marcador genético. Além disso, 
afeta três vezes mais os homens 
do que as mulheres e surge nor-
malmente entre os 20 e 40 anos.

 Dor nas costas pode ser espondilite
Especialistas alertam sobre a importância do diagnóstico precoce e a eficácia 

do tratamento no alívio da dor, melhora da função, mobilidade e qualidade de vida
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No Estado de São Paulo, metade dos casos de intoxicação ocorre por uso indevido de medicamentos. 
O problema também é grave em âmbito nacional, onde são registradas duas intoxicações a cada hora 
pelo mesmo motivo. O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, 5 de maio, foi criado para cons-
cientizar a população quanto aos riscos à saúde que podem ser causados pela automedicação e pelo 
uso indiscriminado e sem orientação de medicamentos. O farmacêutico é o profissional de saúde mais 
acessível e capacitado que a população pode recorrer para tirar dúvidas sobre prescrições ou sobre o uso 
de medicamentos. Para enfatizar a importância do uso racional de medicamentos, o Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) promoverá uma ação de conscientização, orientação e 
serviços de saúde, na Praça Francisco Barreto, neste sábado, 5 de maio. A população que passar pelo local 
terá acesso gratuito a diversos serviços como a orientação farmacêutica sobre o uso de medicamentos e 
aferição de pressão arterial (hipertensão), gratuitamente, no período entre 9 e 12 horas.

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

“Com grata satisfação vimos 
uma maior participação popular, 
pois ao todo foram arrecadados 
8.087 kg (oito mil e oitenta 
e sete), bem mais do que os 
3.377 Kg conseguidos na última 
campanha”, comemorou um dos 
organizadores da campanha, o 
coordenador operacional do 33º 
Batalhão, Major Mauro Alves 
dos Santos Júnior.

O Major Mauro realizou 

Com o intuito de estimular 
a leitura para adultos e crian-
ças, será realizado no dia 14 
de julho, na Praça Primavera, 
ao ar livre, o segundo ano con-
secutivo do Bibliotecar. Um 
evento para reunir os leitores 
e retomar a convivência de 
famílias nas praças públicas. 

A idealização deste projeto 
é da Bruna Chiapetti, esposa 
do vice-prefeito, Vagner Chia-
petti, que espera incentivar 
as famílias a participarem do 

evento. “O objetivo é que toda 
a família participe do evento. 
Este ano teremos a novidade 
com o algodão doce em formas 
de desenho, luz de led e com 
as crianças colorindo o seu 
algodão”, relatou Bruna.

O evento também contará 
com um local para troca de 
livros, doação, contos de 
histórias e  local para pique-
nique. "Estaremos deixando 
em vários pontos da cidade e 
em algumas empresas, caixas 

para ser feita a doação de 
livros. O ano passado conse-
guimos 890  livros”, explicou 
a organizadora.

Além da apresentação 
especial de um personagem 
infantil, o diferencial deste 
ano é 1° Cão Curso - desfile 
de beleza. “Para fazer a ins-
crição do seu cão, basta levar 
uma caixa de leite no local 
e o vencedor ganhará um 
ensaio fotográfico”, destacou 
Bruna Chiapetti. 

Segundo Bibliotecar acontece dia 14 de julho

33º Batalhão da PM encerra 
campanha de arrecadação de arroz

Realizar sonhos também 
é papel de um grande centro 
de compras e foi, com essa 
filosofia, que o North Sho-
pping Barretos foi palco, na 
noite da última quinta-feira, 
3 de maio, de uma bênção 
de casamento, com direito 
a todos os detalhes de uma 
luxuosa cerimônia de bodas. 

Érica Aparecida Moura 
Pereira e Célio Roberto Perei-
ra tinham o sonho de estar um 
dia vestidos tradicionalmente 
de noivos, em um altar, para 
celebrar o amor que os une 
há mais de 12 anos. Só não 
imaginavam que a realização 
do sonho seria numa praça de 
alimentação de um shopping. 

Os dois se casaram no civil 
o ano passado durante o casa-
mento coletivo realizado pela 
prefeitura de Barretos e foram 
sorteados para realizar a cerimô-
nia de luxo no North Shopping, 
com a colaboração de empresas 
especializadas em casamentos e 
que se prontificaram a doar seus 
serviços e equipamentos.

O casamento religioso foi 
celebrado na quarta-feira, 
dia 2, pelo Padre Luiz Paulo 
Soares, na igreja da Paróquia 

Emoção marca noite de bênção 
de casamento no North Shopping

Santa’Ana e São Joaquim. 
Na cerimônia no shopping, 

o mesmo padre deu uma bên-
ção pública, com direito a pa-
drinhos em traje de festa, filhos 
do casal no papel de daminhas e 
pajem, decoração luxuosa, mú-
sica ao vivo e a realização do 
sonho de toda noiva, um vesti-
do longo com véu e grinalda, 
buquê de flores, alianças, bolo 
cenográfico e o brinde final, 
tudo acompanhado de muitas 
lágrimas e emoção, típicos de 
casamentos dos sonhos.

“Estamos muito felizes com 
essa noite linda e cheia de amor. 
Não é só a realização do sonho 
da Érica e do Célio, mas também 
nossa realização em fazer do 

nosso shopping um local em 
que acontecem esses momentos 
marcantes para a vida de todos. 
Até de quem veio aqui apenas 
fazer compras e deu de cara 
com um casamento. Acredita-
mos que esta também é nossa 
missão. Estar a serviço das 
pessoas e ajudá-las a ser mais 
felizes, para isso, contamos 
com essas empresas parceiras 
que doaram tempo, dedicação, 
serviços, transportes, locação 
e até uma lua de mel aos noi-
vos”, comentou a gerente de 
marketing do North Shopping 
Barretos, Letícia Pires, enquan-
to ajudava a servir o bolo de 
casamento a todos que estavam 
na Praça de Alimentação.

as doações, da 
seguinte forma: 
para o Instituto 
Cezalpina, bair-
ro Rios, na pes-
soa de sua pre-
sidente, Renata 
Cristina Ferrei-
ra, foram entre-
gues 400 kg; na 
Casa Transitória André Luiz, 
a gerente Letícia Caldeira dos 
Reis recebeu 425 Kg; Rosemir 
Rezende Nagibe, presidente 
do Instituto Esperança e Vida 
recebeu 800 kg.

Por fim, foi entregue ao 
diretor geral da Fundação Pio 
XII (Hospital de Amor), Hen-
rique Prata, 5 toneladas e, em 
virtude de ser ele também o 
atual provedor da Santa Casa 

de Misericórdia de Barretos, 
entregou-lhe também 1.462kg 
(mil quatrocentos e sessenta e 
dois) para o hospital. 

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

Farmacêuticos orientam sobre uso 
racional de medicamentos neste sábado
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O empresário Beto, comemorou no último dia 03, 
mais um ano de vida, ao lado da esposa Larissa, 

e dos filhos Júlia e Theo. Parabéns!!

Close no barretense Júlio Ferreira, que celebrou idade nova no último 
dia 02, ao lado da esposa Aline Durigan e dos filhos. Felicidades!!

O príncipe João Pedro, completou 
mais um ano de pura gostosura no 

último dia 03, recebendo o carinho de 
amigos e familiares em especial da 

irmã Maria e dos papais corujas Artur e 
Marcinha , parabéns João !!!

Querido por todos, Luciano Tavares brindou 
mais um ano de vida, cercado de amor e 

carinho, nesta sexta-feira, dia 04. Parabéns!!

A princesa Lavínia Cabeça comemora seus 3 aninhos neste 
sábado, recebendo o carinho de amiguinhos e familiares; em 

especial dos pais Leandro e Valéria, e do irmão Victor. Parabéns!!!

Charme e elegância para comemorar 
os seus 3 aninhos! É assim que a 

pequena Maria Eduarda irá comemorar 
neste sábado, com uma linda 

festa tema da Frozen, no Croc Kids, 
preparada com muito amor pelo pais 

corujas Bia e Wagner. Parabéns!!

Delicia é viver a vida!! Família linda curtindo 
deliciosas férias na Disney. É assim que o casal 

Miury e Otávio, junto das filhas, está vivendo 
intensamente esses dias!!!

Leonardo 
Rodrigues  

comemorou 
no último dia 
03, mais um 
ano de vida! 

A data foi 
comemorada 

especialmente 
na capital 

paulista, ao 
lado das filhas 

Idaliana e 
Isadora, e da 
esposa Lilia 

Anastácio. O 
casal ainda 
se encontra 

em São Paulo 
aproveitando 

a família!!
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A Síndrome de Imperador 
aparece em crianças que, por 
meio de suas atitudes e com-
portamentos, torna-se o IMPE-
RADOR da casa e os demais 
membros da família acabam se 
submetendo a seus caprichos.

Ela passa a querer con-
trolar tudo o que está ao 
seu redor, dá ordens, não 
ouve ninguém, é impulsiva 
e não aceita qualquer outra 
autoridade, seja ela dos pais, 
professores e pessoas mais 
velhas, especialmente não 
tem empatia e não sente culpa 
por nada que faz aos outros.

O pior é que quando se 
sente frustrada ataca os demais, 
de forma física ou psicológica. 

Mas muitos vão me per-
guntar: O que isso tem a ver 
com a política???

Pois é, infelizmente, esta-
mos passando por momentos 

Nesta segunda-feira (7), o médico Dr. Eduardo Badra comemora mais um ano na folhinha ao 
lado das mulheres de sua vida.... A namorada Camila e a filha Cecília. Felicidades Sempre!!

Destaque para o cirurgião-dentista Gustavo Spina 
da Rocha que passa o dia recebendo muitos 

cumprimentos por mais um aniversário... E, claro, 
com muitos chamegos da esposa Gracila. Parabéns!!!

A empresária e escritora Sada Ali comemora mais uma prima-
vera ao lado dos clientes, amigos e toda a família. Parabéns!!

Linda e muito charmosa... 
Renata Targas recebe os 

cumprimentos de amigos e 
familiares por mais um ani-

versário. Parabéns Rê!

Dia de festa para o sorridente Plynio Teixeira, 
que festeja mais um aniversário e recebe os mimos 

da namorada Dalitt. Felicidades Sempre!!!

Síndrome de Imperador e a polítIca
em que temos políticos 
com Síndrome de Impe-
rador e que não respeitam 
a democracia e nem a 
vontade do povo e vivem 
em paradoxos: adoram 
dar ordens, mas não gosta 
de recebê-las; falam mais 
que papagaio, mas não 
ouvem ninguém; sabem a 
solução de tudo, mas não 
aceitam opiniões.

O Político-imperador 
tem a necessidade de chamar 
a atenção, é manipulador, sabe 
de tudo e normalmente grita 
quando é contrariado, quer ser 
o centro do universo.

E sabe porque eles agem 
assim??? Porque encontram 
pessoas que acatam e aceitam 
todos os comportamentos e 
exigências; pessoas medrosas e 
que não sabem dizer não e, fi-
nalmente pessoas permissivas.

Já passou da hora de que 
tem esse comportamento res-
peitar os limites e as opiniões 
alheias e cabe aos demais mos-
trarem a eles que a democracia 
só vai ser boa se o respeito for 
uma via de mão dupla. Nin-
guém é o dono da razão.

Qualquer semelhança 
com a terra chãopretana é 
mera coincidência, mas se 
achar que a carapuça serve 
... pode vestir.

Cerca de quatro anos de-
pois de ter sido julgado e con-
denado, por perseguir Sandra 
Bullock, chegando até a inva-
dir a casa da artista, Joshua 
Corbett tirou a própria vida, 
essa semana, após passar por 
um tipo de crise, envolvendo 
até a polícia americana.

Segundo uma publicação, 
Khloe acredita que um pedido 
de casamento pode apagar as 
semanas caóticas que ela viveu 
após o escândalo de traição. 

Khloe Kardashian 
quer se casar para 
esquecer traição

Homem que invadiu a 
casa de Sandra Bullock 

comete suicídio
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Focado na conquista da 
Série A do campeonato varze-
ano desta temporada, o Atlé-
tico Vila Diva reformulou sua 
equipe para o certame de 2018. 
Reforçado, o time conta com 
jogadores que defenderam 
outros clubes no ano passado. 

Entre as novidades para os 
esportistas barretenses estão 
os desconhecidos Amaral e 
Ewerton, de Catanduva. De 
Guaíra, a agremiação renovou 
o "contrato" com Pedrinho.

Para o vice-presidente Ue-
berson Carvalho, o Uebi-
nho, o Atlético Vila Diva está 

mais encorpado, mais maduro. 
“Aprendemos muito com o 
campeonato do ano passado”, 
disse o diretor do clube vice-
campeão de 2017. Ele revelou 
que atualmente a agremiação 
tem 22 diretores e conta com 
Juninho Careca na coordena-
ção técnica. Os parceiros estão 
mantidos e foram conquis-
tados outros colaboradores, 
informou o cartola.

Uebinho destacou o apoio 
importante da torcida incenti-
vando no campo e nos even-
tos realizados pelo clube. E 
anunciou para 8 e 9 de junho, 

no Paulo Prata, o “Balaquer-
messe”, com muitas atrações.  
A agremiação também está 
comercializando camisas e 
bonés ao preço de R$ 30 cada.

O Atlético Vila Diva estreia 
no campeonato varzeano con-
tra o Predinhos, no domingo 
(20), às 9h30, no campo do 
Frigorífico. Na segunda roda-
da (27), enfrenta o Improviso, 
no Paulo Prata. Em preparação 
para o certame deste ano, o 
time venceu o José Faleiros 
por 4 a 0, em amistoso realiza-
do no último domingo de abril 
(29), no Rochão.

Vice-campeão no ano passado, Atlético Vila Diva busca o título de 2018 (Foto: Aquino José)

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria mu-
nicipal de Esportes e Lazer 
anunciou a implantação de um 
núcleo para aulas de caratê e 
lutas no North Shopping Bar-
retos, que serão desenvolvidas 
em parceria com o centro 
de compras, no Espaço de 
Eventos, em frente ao antigo 
boliche.

As aulas de caratê serão 
ministradas na segunda e quar-
ta-feira, das 18h30 às 21h30 
e, no sábado, das 10 às 11h30 
e das 15h30 às 17 horas. As 
aulas de luta serão realizadas 
na terça-feira, das 9 às 11 horas 
e das 17h30 às 21h30; na quar-
ta-feira, das 9 às 11horas; e na 
quinta-feira, das 9 às 11horas e 
das 17h30 as 21h30. Os inte-

ressados em participar devem 
comparecer ao local nos dias e 
horários estipulados.

Na parceria estabelecida, 
a secretaria municipal de Es-
portes e Lazer é responsável 
pela estruturação das aulas e 
designação dos profissionais 
ministradores, enquanto o 
shopping cede o espaço.

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

A equipe de caratê da secretaria mu-
nicipal de Esportes e Lazer conquistou 
19 medalhas (quatro de ouro, seis de 
prata e nove de bronze) e terminou em 
quarto lugar na classificação geral da 
Copa Sonho Vivo, disputada no último 
sábado de abril, no Ginásio Municipal de 
Esportes de Bebedouro. As medalhas 
de ouro são de Fábio Beirigo de Castro, 
Roberto Rogério, Mariana Hilário e Re-
nan Marconi. As de prata são de Fábio 
Beirigo de Castro, Victor Serra, Mariana 
Hilário, Cícero Rodrigues, Mariana Car-
neiro e Hanna Ribeiro. As de bronze são 

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

O triatleta de Barretos, José Sérgio 
Prudente de Oliveira Filho, foi à cidade 
de Itatiba (SP) onde participou da Terceira 
Etapa da Copa Interior de Triathlon. Na sua 
categoria, de 50 a 54 anos, o barretense 
obteve o 2º lugar. Na classificação geral, 
entre os 378 triatletas participantes, o bar-
retense alcançou o 19º lugar.“Só tenho a 
agradecer a secretaria municipal de Esporte 
e Lazer de Barretos, ao secretário Lilico e 
ao prefeito Guilherme Ávila, e a todos os 
meus patrocinadores que me ajudaram em 
mais esta conquista”, comentou o triatleta.

FUTEBOL DE CAMPO
Sábado, 5 de maio, 15 horas
Torneio Plínio dos Santos
Cavalgando para o Futuro: Pro 
Esporte x Esperança e Vida
Toca do Lobo Azul: Fundação 
LVF x Audax
Sede da ADPM: Instituto Cesal-
pina x Vila Nogueira
FUTSAL
Sábado, 5 de maio
Taça Gospel
CEMEPE Pimenta
1º jogo, às 14h30: MSPP x 
Church
2º jogo, às 15h10: Jovens For-
tes Iamir x Tempo de Vencer
 CEMEPE Salim Tomé
1º jogo, às 14h30: Seleção de 
Christo x Igreja Batista
2º jogo, às 15h30: O Brasil para 
Christo x O Grande Templo
VÔLEI FEMININO
Domingo, 6 de maio, às 16h30
Ginásio Poliesportivo Orlândia
Orlândia x SMEL Barretos
Liga Pro Voleibol 
CARATÊ INFANTIL E ADULTO
Domingo, 6 de maio, às 16h30
São Bernardo do Campo. Finais 
do Paulista da Copa Sonho Vivo 
– classificatória para o Brasileiro. 
Equipe: Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Barretos

Prefeitura de Barretos 
implanta núcleo para aulas de 

caratê e lutas no north Shopping
Atividades serão desenvolvidas por 

meio da Secretaria de Esportes e Lazer

AgENDA ESPORTIVAatlético Vila Diva mira título 
inédito da várzea barretense

Mais uma conquista do triathlon de Barretos

Caratê de Barretos conquista 19 
medalhas na Copa Sonho Vivo


