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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 954,00 
R$  20,14

VALORES EM 13 DE ABRIL

R$  3,425
Dólar Comercial Venda R$  3,426

Cotações 
FinanCeiras

PÁGINA 03

empresários

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo
BEC empata o primeiro duelo das semifinais da Série A3

A prefeitura de Barretos 
iniciou na última  terça-feira 
(10), as obras recapeamento 
asfáltico na rua 32, no trecho a 
partir da avenida 13. O serviço 
será feito até a avenida 43, em 
material CBUQ (Concreto Be-
tuminoso Usinado a Quente).

“É uma obra muito impor-
tante para a cidade, que está 
sendo realizada para melhorar 
as condições de tráfego, pois a 
rua 32 é uma das principais do 
nosso sistema viário, onde estão 
localizados o Terminal de Inte-
gração, Rodoviária, Postão e lo-
jas comerciais, constituindo-se 
ainda num importante corredor 
de ligação entre as regiões sul e 

O prefeito Guiljherme Ávi-
la enviou projeto de Lei à 
Câmara Municipal, solicitando 
autorização dos vereadores 
para que a prefeitura efetue 
empréstimo de R$ 3 milhões.

Segundo o projeto, o em-
préstimo será solicitado junto 
à Desenvolve SP, Agência de 
Fomento do Estado de São Pau-
lo, e será aplicado em obras de 
infraestrutura viária na cidade.

Os valores serão pagos 
em até 72 meses, com juros 
de 9,5% ao ano e prazo de 12 
meses de carência, com juros 
pagos trimestralmente.

O projeto agora tramita 
junto às comissões permamen-
tes do Legislativo barretense 
dentro dos prazos regimentais 
sendo, em seguida, colocado 
em pauta e apreciado pelos 
vereadores em sessão ordiná-
ria da Câmara.

O Parque do Peão já come-
çou a se transformar para receber 
um de seus mais importantes 
eventos, o Barretos Motorcycles, 
encontro de motociclistas, que 
acontece a partir da próxima 
sexta-feira (20) até no domingo 
(22). Entre os preparativos em 
andamento está a montagem da 
pista de acrobacias com arqui-
bancadas, para o público acom-
panhar as manobras radicais das 
equipes de motociclistas, tratores 
e carros que se apresentarão 
todos os dias do evento.

O Palco Principal também 
está sendo montado. Nele se 
apresentarão Detonautas e os 
djs Bruno Martini, Dazzo e 
Vokker, na sexta-feira, dia 20. 
Raimundos e Sepultura são as 
atrações do sábado, dia 21.

Além disso, o evento tam-
bém contará com o Palco Mo-
tobar, que receberá bandas de 
rock’n’roll, locais e regionais, 
nos três dias do encontro. Entre 
as atrações está Renato Quase 

Russo e a banda DZ6, que faz 
um Tributo a Charlie Brown Jr.

Ainda na programação de 
sábado, 21, estão o Passeio 
de Motocicletas e Missa dos 
Motociclistas no período da 
manhã, e Concurso Garota 
Motorcycles, às 20h30.
Venda de Ingressos

Os passaportes para moto-
ciclistas e camping são ven-
didos exclusivamente no site 
www.independentes.com.
br/motorcycles. Já os ingres-
sos para pedestres (visitantes 
que deixarão os veículos no 
estacionamento) podem ser 
adquiridos na Loja Oficial Os 
Independentes (avenida 43 
esquina com a rua 38); Res-
taurante da Natalina (rua 22 
entre avenidas 23 e 25); Lela´s 
Conveniência (rotatória da av. 
Engenheiro Necker Carvalho 
de Camargo); e nos Postos 
Ágape da avenida Frederico 
Ozanan e em frente ao Unifeb. 
(Foto: Diego Rodrigues)

Uma parceria entre a pre-
feitura de Barretos, a Associa-
ção Comercial e Industrial e o 
Sebrae realiza na noite da pró-
xima quinta-feira, dia 19, um 
evento dedicado a empresários 
da cidade, sobre o tema “Como 
lidar com a inadimplência”. O 
palestrante será o facilitador 
Heveraldo Galvão. 

As secretarias municipais de 
Desenvolvimento Econômico e 
de Indústria, Comércio e Em-
prego estão diretamente envol-
vidas e realizam o trabalho de 
sensibilização do empresariado 
para a importância do evento.

O encontro está marcado para 
acontecer das 19 às 21 horas, na 
sede da ACIB. As inscrições, 
gratuitas, podem ser feitas nas 
secretarias municipais envolvi-
das ou na sede do Sebrae, na rua 
14, nº 735, ao lado dos Correios. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico, André Ângelo 
Peroni, “o principal objetivo 
do evento é discutir os cuida-
dos que os empresários devem 
ter em mente para lidar com 
esse momento em que a ina-
dimplência é tão presente para 
se proteger, considerando a 
legislação vigente”, antecipou.

Artes plásticas e música ao 
vivo deram um tom acolhedor 
na reabertura do Museu His-
tórico, Folclórico e Artístico 
“Ruy Menezes”, realizada com  
cerimônia oficial e atrações 
artísticas nesta sexta-feira, 13 
de abril, com nova disposição 
de salas e com café da manhã 
especial embalado pelo pocket 
show do Grupo Escorregando. 

“Apoiei e apoio todas as 
ações que tem como objetivo 
contar a nossa história de ma-
neira lúdica e agradável, como 
aqui no museu, pois um povo 
que não preserva seu passado, 
não sabe planejar seu futuro”, 
disse o prefeito Guilherme Ávila.

O museu é aberto de terça a 
sexta, das 9 às 17 horas, e aos 
sábados e domingos, das 9 às 
12 horas. A entrada é gratuita.

Diretores e advogados da 7ª Subseção da OAB Barretos esta-
rão no shopping de Barretos neste sábado, 14 de abril, das 10 às 
13 horas, realizando uma campanha pela valorização da advocacia 
e conscientização da população sobre a importância do papel 
do advogado. Segundo a presidente da instituição, dra. Letícia 
Catani, “a OAB Barretos tem orientado a população para que não 
participe de nenhuma audiência, para tentativa de conciliação, 
sem orientação e a presença de um advogado, ou uma advogada, 
de sua confiança, por exemplo. Alertamos a todos para que não 
coloquem em risco seus direitos”, destacou Letícia Catani. 

Prefeito pede autorização da Câmara 
para empréstimo de R$ 3 milhões

“Como lidar com 
a inadimplência” 
é tema de evento 
para empresários 

na próxima 
quinta-feira

Prefeitura realiza obras de 
recapeamento asfáltico na rua 32

norte de Barretos”, justificou o 
prefeito Guilherme Ávila.

“Agradecemos muito ao 
deputado Floriano Pesaro, que 
conseguiu a liberação dos recur-

sos para esta obra. Logo adiante, 
com mais recursos conseguidos 
pelo parlamentar, vamos realizar 
obras de recape em outros locais 
do município”, frisou o prefeito.

O Barretos EC iniciou 
nesta sexta-feira (13), sua ca-
minhada de 180 minutos, em 
dois jogos, para conquistar 
uma vaga na disputa da final 
da Série A3 do Campeonato 
Paulista e uma vaga na Série 
A2 do Paulistão em 2019.

O Touro do Vale enfren-
tou a Portuguesa Santista, no 
Estádio Fortaleza, e empatou 
a partida em 2 a 2. O jogo 
de volta está marcado para a 
próxima sexta-feira (20), às 
20 horas, no Estádio Ulrico 
Mursa, em Santos.

O outro confronto pelas 
semifinais está agendado 
para este sábado (14), às 17 
horas, em Capivari, entre 
Capivariano e Atibaia. A 
segunda partida entre estas 

Um dos mais importantes executivos do país, e agora pré-candidato a presidente da República 
pelo PRB, Flávio Rocha, estará em Barretos no dia 18 de abril, próxima quarta-feira, às 20 horas, 
como palestrante do Simpósio Brasil 200, uma iniciativa do Movimento Brasil 200, com apoio 
do North Shopping, Centerplex Cinemas e Unifeb. O evento foi transferido de segunda-feira (16) 
para a quarta-feira, a pedido de Rocha, por motivos particulares. A palestra será ministrada para 
700 inscritos, sendo 250 na sala presencial e 450 nas outras duas salas do Centerplex Cinemas.

duas equipes está marcada 
para o outro sábado (21), às 11 
horas, em Indaiatuba.

Os vencedores das semifi-

nais disputam o título da Série 
A3 e garantem o acesso a Série 
A2 do Paulistão em 2019. Em 
virtude de terem a melhor 

campanha na competição, 
Portuguesa Santista e Atibaia 
têm a vantagem de jogar por 
dois resultados iguais.

Revitalizado, Museu Ruy 
Menezes é reaberto ao público

Parque do Peão recebe preparativos 
para o 16º Barretos Motorcycles

OAB Barretos faz campanha de 
valorização da advocacia neste sábado Palestra de Flávio Rocha no Centerplex 

foi transferida para quarta-feira, dia 18

Barretos recebe 
Circuito Sesc de 

Artes na próxima 
sexta-feira
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expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

EditorialEditorial

Saúde BucalSaúde Bucal

O que é?
A laringe é um órgão locali-

zado abaixo da garganta e é onde 
se localizam as cordas vocais, 
estruturas responsáveis pela voz.

O câncer de laringe pode se 
localizar acima das cordas vocais 
(supraglótico), na porção onde se 
localizam as cordas vocais (glóti-
co) ou abaixo, no início da traquéia 
(infraglótico). Ele pertence ao gru-
po de tumores a que se dá o nome 
de Cânceres de Cabeça e Pescoço.

Este câncer é, na maioria das 
vezes, do tipo epidermóide ou 
escamoso, ou seja, são as células 
que revestem a laringe que sofrem 
alterações e se tornam malignas.
O que causa O câncer 

de laringe?
Os principais fatores de risco 

para este tipo de câncer são o 
fumo (de qualquer tipo) e o uso 
abusivo de bebidas alcoólicas.

sinais e sintOmas
O principal sintoma deste tumor 

é a rouquidão. Nas pessoas que já 
tem a voz mais rouca, a piora deste 
sintoma ou a modificação da voz 
pode indicar alguma alteração nas 
cordas vocais, alteração esta que 
pode estar relacionada a este câncer. 
Pode vir acompanhado de dor no 
ouvido, tosse persistente, dificul-
dade ou dor para engolir e gânglios 
(linfonodos ou ínguas) aumentados 
na região lateral do pescoço (quando 
se considera avançado localmente).
cOmO se diagnOstica 

este câncer?

O boletim SP Demográfico 
nº2, abril/2018, da Fundação 
Seade, aborda a evolução das 
estatísticas de casamentos no 
Estado de São Paulo, em 2016, 
com base nas informações dos 
Cartórios de Registro Civil.

O estudo aponta declínio 
nos casamentos legais de-
pois de período de tendência 
crescente em praticamente 
todos os anos das décadas de 
2000 e 2010. No ano de 2016, 
foram registrados 296.546 ca-
samentos, 8.845 a menos que 
o registrado no ano anterior 
(305.391), com queda de quase 
3% no volume. 

Do total de casamentos ci-
vis registrados, 2.094 eram de 
pessoas do mesmo sexo. Esse 
tipo de união adquiriu status 
jurídico semelhante ao da união 
entre homem e mulher em 
2011, por decisão do Supremo 
Tribunal Federal e, em 2013, 
por regulamentação do Conse-
lho Nacional de Justiça, quando 
ficou estabelecido que todos 
os cartórios do país passariam 
a fazer o registro das uniões 
homoafetivas regularmente.

Em relação a 2013, quando 
foi medido pela primeira vez, 
o casamento entre pessoas de 
mesmo sexo apresentou cresci-
mento de 6,5%, sobressaindo a 
ocorrência entre mulheres, que 
passou de 1.052 para 1.202, 
com incremento de 14%. Já 
as uniões entre homens redu-
ziram 2,4%, ao passar de 914 
para 892. Em termos relativos, 
esse tipo de união manteve 
o mesmo percentual de anos 

Quem atua na área de tu-
rismo, de eventos, de viagens, 
de hospedagens, por estar 
sempre atento com o ato do 
bem servir, talvez não perceba 
a importância que tem na vida 
das pessoas. Quando falamos 
de turismo de eventos, de 
negócios e de lazer falamos 
de ESPERANÇA, de SENSA-
ÇOES, de EXPERIENCIAS.

Somos parte de uma engre-
nagem que não pode deixar a 
roda parar, tanto na atuação 
das políticas publicas como 
nas atividades da iniciativa 
privada. Os Conventions&Vi-

toni sando
Presidente da UNEDESTINOS 

- União Nacional de CVBs e 
Entidades de Destinos

Bem vindos ao Conexidades
sitorsBureaus são entidades 
privadas, sem fins lucrativos 
que captam eventos, promo-
vem o destinos e agem como 
agente de integração entre os 
diversos estabelecimentos e 
prestadores de serviço local.

No turismo, a chave do su-
cesso ser um agente agregador. 
Atuar em sintonia com o setor 
público e com a iniciativa priva-
da, participando ativamente do 
Conselho municipal de turismo,  
acompanhando as atividades 
das entidades representativas, 
com a  UVESP, APRECESP E 
AMITESP, e conhecendo de 
perto, os trabalhos que a Frente 
parlamentar mista do turismo 
no Congresso Nacional tem 
em pauta no seu dia a dia, onde 
leis  impactam inclusive no 
futuro de um destino.

Ubatuba CVB é exemplo 
regional e vem demonstrando 
muita sintonia com o mercado 
e seu envolvimento. Com o 1º 
CONEXIDADES, que aconte-
ce de 8 a 12 de maio, demons-
tra seu comprometimento com 
seus associados, com seus ha-
bitantes e as cidades vizinhas.  

A participação dos ho-
teleiros, organizadores de 
eventos, agências e guias de 
turismo, jornalistas,  donos de 
restaurantes, comerciantes, 
do transporte e todos os seus 
colaboradores, é a chave do 
sucesso de um destino. O turis-
mo pode transformar um país, 
pode transformar um Estado, 
pode transformar uma cidade.

Com o turismo, o dinheiro 
vem de fora, entra na cidade e 
distribui riqueza.  A prosperida-
de está em nossas mãos. A vida 
é feita de relações, de convivên-
cia, de encontros e esta edição 
do CONEXIDADES se propõe 
a isso, no capítulo Turismo.

E um evento como este, 
cria movimentos, gera negó-
cios e oportunidades  e propõe 
bem-estar aos seus participan-
tes. Estamos em um momento 
de retomada do crescimento 
da economia e otimismo do 
mercado. O momento é esse. 
Os que estiverem preparados 
para fazer parte de um novo 
momento de prosperidade de-
vem se integrar para colher os 
frutos deste estimulante setor.

C U R I O S I D A D E

Paulistas estão casando menos

anteriores, respondendo por 
0,7% do total dos casamentos 
realizados no Estado.

A idade média ao casar tem 
aumentado sistematicamente 
desde o início dos anos 2000 
e, em 2016, alcançou 33,9 
anos, para o sexo masculino, e 
31,3 anos, para o feminino. Tal 
comportamento pode decorrer 
do maior tempo dedicado aos 
estudos, a busca pela inserção 
no mercado de trabalho e a 
estabilidade financeira.

O casamento de homens 
com mulheres mais jovens, 
mesmo sendo a ocorrência 
mais frequente, tem perdido 
espaço nos últimos anos para 
as uniões de homens mais no-
vos que suas mulheres. 

No início dos anos 1990, 
esse percentual girava em 
torno de 21% dos eventos, 
enquanto em 2016 atinge pa-
tamar de 26,0%. Nesse caso, a 
diferença entre as idades dos 
cônjuges apresentou-se ligei-
ramente mais elevada do que a 
média do total de casamentos, 
situando-se próxima a cinco 
anos: 35,8 anos para as mu-
lheres e 31,2 para os homens.

Em 2016, mais da me-
tade dos casamentos (55%) 
foram realizados nos meses 

do último semestre do ano, 
sendo dezembro (11,6%) o 
mais procurado, seguido por 
novembro (10,3%) e outubro 
(9,8%). Os meses mais evita-
dos foram janeiro (7,3%), fe-
vereiro (6,25), março e agosto 
(ambos com 7,0%).

Quanto ao dia da semana, 
sábado foi indubitavelmente 
o preferido, com praticamente 
metade das uniões realizadas. 
Entre as uniões homoafeti-
vas do sexo masculino, esse 
percentual chegou a 54%. 
Domingo foi o dia de menor 
incidência, não alcançando 
1,0% das uniões.

casamentOs 
em BarretOs 
de 1980 a 2016

1980: 684; 1981: 620; 
1982: 729; 1983: 724; 1984: 
736; 1985: 757; 1986: 743; 
1987: 728; 1988: 746; 1989: 
705; 1990: 662; 1991: 570; 
1992: 594; 1993: 577; 1994: 
529; 1995: 487; 1996: 476; 
1997: 467; 1998: 431; 1999: 
509; 2000: 478; 2001: 494; 
2002: 507; 2003: 623; 2004: 
614; 2005: 589; 2006: 653; 
2007: 640; 2008: 663; 2009: 
676; 2010: 726; 2011: 845; 
2012: 852; 2013: 855; 2014: 
917; 2015: 933; 2016: 856.

Câncer de laringe
Quando uma pessoa sente um dos 

sintomas acima, principalmente se é 
fumante e usa regularmente bebidas 
alcoólicas, deve procurar um médico 
de sua confiança. Este médico fará 
um exame físico de sua garganta (por 
dentro) e do seu pescoço.

Se o médico achar necessário, 
ele fará uma laringoscopia - exa-
me no qual se coloca um espelho 
ou um aparelho de endoscopia 
próprio para a garganta para ver 
alguma alteração que explique o 
que o paciente está sentindo. 

Caso alguma alteração seja en-
contrada, uma biópsia (retirada de 
um pequeno pedaço do revestimento 
da laringe ou da lesão) será realizada 
para poder fazer um exame mais 
detalhado em um laboratório de pato-
logia (Exame anátomo-patológico).

Se o diagnóstico de câncer for 
confirmado, o médico encaminhará 
o paciente para um local onde se 
tratam pacientes com câncer e mais 
exames serão realizados para se ava-
liar a extensão da doença (exames de 
estadiamento). Estes exames podem 
incluir tomografias computadoriza-
das e exames de sangue.

cOmO se trata?
O tratamento depende de vários 

fatores, tais como: a extensão da 
doença (se se espalhou para os gân-
glios do pescoço ou outros órgãos), 
a localização do tumor, a agressivi-
dade das células malignas, a idade 
e condições de saúde do paciente.

O tratamento tem sempre o 
objetivo de evitar cirurgias que 

retirem toda a laringe, porque isso 
leva o paciente a não poder mais 
falar normalmente. Os tratamen-
tos mais comumente usados são 
cirurgias parciais, radioterapia e 
quimioterapia concomitante (ao 
mesmo tempo) ou em sequência. 

O tumor é examinado após 
o tratamento para confirmar que 
desapareceu. Neste caso, não é 
necessário fazer a cirurgia de 
retirada do órgão e o paciente 
continua a falar de forma natural. 
Caso o tumor não desapareça, ou 
volte, ainda assim pode-se fazer 
uma cirurgia para retirar o tumor 
e neste caso, na maioria das vezes, 
a laringe com as cordas vocais são 
retiradas e o paciente não pode mais 
falar por via natural. Aparelhos são 
desenvolvidos para o paciente se 
comunicar e isso é importante para 
a manutenção da qualidade de vida 
do paciente e de sua vida social.

Continuar fumando e bebendo 
bebidas de álcool durante e após 
o tratamento diminui a chance de 
cura, além de aumentar a chance 
de o tumor voltar ou de ter outro 
câncer na região da cabeça e pes-
coço, ou de outra parte do corpo.

Se o câncer é bem inicial e não 
se espalhou para os gânglios do pes-
coço e nenhum outro local do corpo, 
a chance de cura após o tratamento 
pode ser de até 95%. Para a maioria 
dos pacientes, nos quais o câncer 
volta, isso acontece nos primeiros 2 
a 3 anos após o tratamento e, rara-
mente, o tumor volta após 5 anos. 

Cerimônia oficial do 1º Casamento Civil Comunitário de 
Barretos, realizado pela prefeitura, por meio do craM (centro 
de referência do atendimento a Mulher), em parceria com o 
2º Cartório de Registro Civil, pode aumentar a estatística dos 

casamentos realizados em Barretos, em 2017

Setores carentes da sociedade 
talvez se sintam mais seguros com 
alguém que posa de provedor de 
condições mínimas para sua 
subsistência, ainda que, em tudo 
mais, represente permanência na 
miséria. Setores privilegiados 
da elite funcional e empresarial 
brasileira devem a Lula muito di-
nheiro fácil, ainda que isso repre-
sente o caos e prisão ali adiante. 
Não se confunda, então, o povo 
brasileiro com Lula e vice-versa. 
Lula não representa o povo e não 
representa a elite porque a fruta 
estragada não significa o cesto e, 
menos ainda, a feira.

O povo brasileiro, contudo, 
não é como Lula. Lula não sabe o 
quanto ganha, nem quem lhe paga 
as contas. Não sabe o que tem e 
fornece essas respostas aos magis-
trados que o interrogam. Seus filhos 
beneficiaram-se do sobrenome e 
enriqueceram em negócios que 
tangenciavam o governo por vários 
lados. O povo brasileiro, enfim, 
não é como esses corruptos e cor-
ruptores do PT. Nem como os do 
PSDB, do PMDB, do PP e outros 
que reinaram nos governos petistas 
e buscaram proteção no governo 
Temer. Que a porta de entrada da 
cadeia lhes seja de serventia.

Como isso foi acontecer? De 
onde saiu a ideia de que um país 

aprende aqui, lula
pobre possa providenciar fortuna 
para quem se dedica às tarefas de 
Estado? Por que a corte republi-
cana se julga titular de direitos, 
privilégios e padrões de consumo 
que não estavam sequer em co-
gitação no período monárquico? 

Quem enfrentar a difícil, mas 
fascinante, tarefa de perscrutar o 
perfil desses criminosos de cola-
rinho branco, certamente vai en-
contrar indivíduos convencidos de 
que a unção popular é um “Abre-te 
Sésamo!” que franqueia acesso à 
gruta de Ali Babá. Uma espécie 
de direito de conquista que acom-
panharia o ato de posse. A pessoa 
não se considera extrapolando 
os limites da decência quando 
achaca um empreiteiro, recebe 
comissão num financiamento 
em banco oficial, ou é gratificado 
por emendar medida provisória 
para benefício de alguém em 
detrimento do interesse nacional.

Foi o mal de Lula e de muitos 
outros. O ex-presidente não se 
constrange com tantos benefícios 
concedidos por pessoas que, de 
algum modo, colheram antes ou 
colheriam depois os correspon-
dentes favores.  Recebia, na boa, 
o terreno, o sítio e suas obras, o 
tríplex, os jatinhos e helicópteros 
à disposição, a conta corrente 
aberta em seu nome, um estádio 

para o Corinthians, as milionárias 
palestras pagas por empreiteiras 
que se beneficiavam de seu poder. 

A ele, a tantos como ele e aos 
muitos que julgam normais tais 
padrões de conduta, convém lem-
brar o exemplo do ex-governador 
gaúcho Valter Peracchi Barcellos 
num tempo em que probidade 
não era exceção, mas regra. O 
ex-governador, homem de poucas 
posses, ao término do mandato, 
retornou para seu pequeno apar-
tamento de dois dormitórios num 
bairro de classe média de Porto 
Alegre. Amigos (amigos mesmo) 
cotizaram-se em segredo e lhe 
compraram um bom apartamento 
num bairro melhor. O coronel, 
imediatamente, enfrentando a 
mágoa e as reclamações dos que o 
haviam presenteado, doou o imó-
vel à Santa Casa de Misericórdia.

Por quê? Pelo seguinte, Lula: 
para que ninguém ousasse ver, 
naquela manifestação de estima, 
reconhecimento por algum bene-
fício indevido que o governador 
houvesse prestado aos doadores.

Saibam os mais jovens: o 
Brasil não era um país como este 
em que vivemos hoje.

percivaL puggina
Membro da Academia Rio-Gran-

dense de Letras, é colunista de 
dezenas de jornais e sites no país.
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Em setembro de 2017, após 
40 anos de uma militância que 
foi do movimento estudantil 
à presidência da Câmara e ao 
Ministério da Defesa, Aldo 
Rebelo desfiliou-se do PCdoB 
e filiou-se ao PSB, pouco tem-
po depois de lançar o seu Ma-
nifesto pela União Nacional. 

No PSB ele buscou um 
diálogo que o lançasse à pre-
sidência da República e che-
gou a divulgar uma carta que 
dizia: “eu creio, em primeiro 
lugar, que a solução para o 
Brasil é a união de amplas 
forças políticas que quebrem 
com essa polarização falsa 
entre esquerda e direta, Norte 
e Sul, golpista e não golpista. 
O Brasil precisa da retomada 
do crescimento, redução das 
desigualdades. Em função 
disso, para pregar essas ban-
deiras, apresentei meu nome”. 
Sua passagem pelo partido do 
saudoso Miguel Arraes, entre-
tanto, foi breve.

No dia 5 de abril, após ga-
nhar força a chapa de Joaquim 

Barbosa, ex-presidente do STF, 
para a Presidência da Repúbli-
ca, e Marina Silva, da Rede 
Sustentabilidade, de vice, Aldo 
Rebelo resolveu sair.

Se, por um lado, a desfilia-
ção de Aldo do PCdoB, partido 
no qual viveu quase toda sua 
trajetória política, se deu por ra-
zões de fundo ideológico, como 
a fragmentação da luta social 
em bandeiras minoritárias, por 
outro, ao deixar o PSB ele não 
mediu palavras: “o ministro 
Joaquim Barbosa nunca foi 
interessado em política, nem 
nunca valorizou a política. 
Ninguém sabe o que ele pensa 
sobre”, afirmou em entrevista à 
rádio Metrópole (Bahia).

Seu novo partido é o Soli-
dariedade, partido de centro, 
com viés trabalhista, criado em 
2013 pelo deputado federal e 
presidente da Força Sindical, 
Paulo Pereira da Silva, o Pau-
linho. Fontes confirmam que o 
partido está disposto a lançar 
sua candidatura à presidência. 
Aldo disse ainda que continu-

ará a dar apoio à candidatura 
de Márcio França em São 
Paulo, que já tem o apoio do 
Solidariedade.
Histórico Político

Nascido em Viçosa, Alago-
as, José Aldo Rebelo Figueire-
do foi vereador na cidade de 
São Paulo entre 1989 e 1991, 
e deputado federal pelo estado 
de São Paulo por seis manda-
tos. Foi também ministro da 
Secretaria de Coordenação 
Política e Relações Institucio-
nais, vinculada à Presidência 
da República, de 23 de janeiro 
de 2004 a 20 de julho de 2005 
e presidente da Câmara dos 
Deputados entre 28 de setem-
bro de 2005 e 31 de janeiro de 
2007. Entre 27 de outubro de 
2011 e 1º de janeiro de 2015 
foi Ministro de Estado dos 
Esportes, deixando o cargo 
para assumir o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, do qual saiu em 2 de ou-
tubro de 2015 para assumir o 
Ministério da Defesa, no qual 
ficou até 12 de maio de 2016.

Em menos de um ano, o ex-ministro Aldo Rebelo saiu do PCdoB, lançou um Manifesto 
pela União Nacional, passou pelo PSB e entrou no Solidariedade de Paulinho da Força

Nesta semana, o vereador 
e presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Munici-
pais de Barretos, João Mulata, 
esteve reunido com o presiden-
te do clube Os Independentes, 
Ricardo Rocha Bodinho. A 
iniciativa do encontro partiu 
da diretoria do clube. 

Na oportunidade, foram 
discutidos os termos para o 
cumprimento da lei municipal 
referente ao direito, por parte 
dos servidores públicos mu-
nicipais, demeia entrada em 
eventos, de autoria do verea-
dor João Mulata.

Clube e sindicato acerta-
ram as seguintes condições 
para aquisição do passaporte/
pacote e ingressos para a Festa 
do Peão 2018: o passaporte/pa-
cote terá o valor de R$350,00 
e deverá ser adquirido direta-
mente no sindicato dos servi-
dores, que irá parcelar o valor 
mediante desconto em folha de 
pagamento, conforma a data 
de aquisição. O limite para 

A Santa Casa de Misericórdia de Barretos será contemplada 
com uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil do depu-
tado federal, Luiz Lauro Filho (PSB). O recurso foi solicitado pela 
vereadora Paula Lemos (PSB) e será utilizado para a compra de 
equipamentos e materiais permanentes. “A Saúde é uma das 
áreas mais importantes de atendimento à população. Estivemos 
em Barretos em novembro do ano passado e me comprometi que 
enviaria uma emenda individual para ajudar a Santa Casa. Agora 
temos a alegria de anunciar esses R$ 250 mil para compra de 
equipamentos e temos a certeza de que a população será benefi-
ciada”, disse o deputado federal Luiz Lauro Filho. De acordo com o 

departamento de convênios da Santa Casa, a emenda será utilizada para a aquisição de vários equipamentos 
de uso diário, como, por exemplo, mesa cirúrgica, foco cirúrgico de teto, aparelho para fototerapia (icterícia/
neonatologia) e cardioversor. “Poder sempre colaborar para nossa Santa Casa é muito gratificante. A luta é 
continua por melhorias na área da saúde. Obrigada deputado Luiz Lauro por ter atendido nosso pedido e estar 
contribuindo para garantir saúde de qualidade ao barretense”, destacou a vereadora Paula Lemos.

Na última sessão da Câmara Municipal, foi protocolado pelo vereador 
dr. Almir Neves, requerimento solicitando ao prefeito, Guilherme Ávila, a 
efetivação de projetos para preservação de nascentes de águas na cidade. 
"Sendo a água um de nossos bens mais preciosos, elemento natural es-
sencial para a manutenção da vida de todos os seres vivos, devemos ter o 
maior cuidado possível com sua preservação e manutenção de sua pureza", 
destaca o vereador. Em seu pedido, o dr. Almir aponta o uso do método 
de proteção com solo cimento, onde é feita limpeza do redor da nascente 
com retirada de matérias orgânicas, galhos e, em seguida, a nascente é 
preenchida com pedras limpas que são necessárias para filtrar a água, e 
implantadas tubulações que servem para permitir o melhor escoamento 
da água. "Essa técnica gera bons resultados, pelo já visto em cidades de 
nosso Estado, pois, se faz um bom selamento na nascente, impedindo que 
a água entre em contato com fatores externos. Além disso, esse método utiliza materiais de alta durabilidade 
sem agredir o meio ambiente, colaborando para a preservação das nascentes", destaca o vereador.

aldo rebelo, do PCdoB ao Solidariedade
Artes plásticas e músi-

ca ao vivo deram um tom 
acolhedor na reabertura do 
Museu Histórico, Folclórico 
e Artístico “Ruy Menezes”, 
realizada com  cerimônia 
oficial e atrações artísticas 
nesta sexta-feira, 13 de abril, 
com nova disposição de salas 
e com café da manhã especial 
embalado pelo pocket show 
do Grupo Escorregando. 

O prefeito de Barretos, Gui-
lherme Ávila, falou sobre a 
importância do museu para o 
município de Barretos. “Aqui 
já foi a prefeitura e por ela 
passaram mais de 30 prefeitos. 
Sinto-me orgulhoso de estar 
nesta manhã, mais uma vez, 
próximo desta história. Apoiei 
e apoio todas as ações que tem 
como objetivo contar a nossa 
história de maneira lúdica e 
agradável, como aqui no museu, 
pois um povo que não preserva 
seu passado, não sabe planejar 
seu futuro”, disse o prefeito.

O secretário municipal de 
Cultura. João Batista Chicalé, 
agradeceu ao apoio recebido 
do prefeito municipal. Autori-
dades, ativistas culturais, aca-
dêmicos, entre outras pessoas, 

Museu ruy Menezes é reaberto ao público

participaram da solenidade. 
Destaque para a presença da se-
cretária municipal de Educação 
e Cultura de Colina, Bete Mi-
lani Neme, para os vereadores 
barretenses Wilson Aparecido 
de Souza e Aparecido Cipriano, 
além do presidente da ABC 
(Academia Barretense de Cul-
tura), José Antônio Merenda.

Com nova reorganização 
de salas e objetos, o Museu 
conta agora com propostas 
culturais mensais. A partir de 
hoje, o Salão Principal “Raul 
Alves Ferreira” passa a abrigar 
as exposições temporárias de 
curta duração “Museu Con-
vida”, aberta com a mostra da 
artista barretense Sônia Bueno. 

Também serão realizadas 

apresentações mensais com 
o Grupo Escorregando pelo 
Projeto “Chorinho no Museu”. 
Segundo a museóloga e gesto-
ra do museu, Raquel Milagres 
de Mattos, “a nova disposição 
do acervo permanente do 
local e as informações sobre 
as peças tem como objetivo 
proporcionar uma melhor ex-
periência ao visitante”.

O Museu Ruy Menezes 
está localizado na avenida 17, 
esquina da avenida 16, com 
visitação de terça a sexta, das 
9 às 17 horas, e aos sábados e 
domingos, das 9 às 12 horas. O 
local também fica aberto para 
pesquisas durante a semana, 
de segunda a sexta-feira, das 9 
às 15h30. A entrada é gratuita.

almir neves pede efetivação de projeto 
de preservação de nascentes de água

Santa Casa de Barretos vai ganhar novos 
equipamentos por meio de emenda federal

Meia entrada para servidor 
municipal vai valer para a Festa do Peão

aquisição do passaporte/pacote 
é até 13 de julho. Os detalhes 
sobre a forma de parcelamento 
serão divulgados nas páginas 
do sindicato na internet.

Os passaportes adquiridos 
estão disponíveis para retirada 
no setor de Credenciamento 
dos Independentes a partir de 
06 de agosto. Cada servidor 
deverá retirar seu passapor-
te/pacote, uma vez que é ne-
cessário efetuar o cadastra-
mento biométrico, devendo 
apresentar documento com 
foto e identidade funcional 
ou holerite.Já os ingressos 
avulsos poderão ser adqui-
ridos nos postos de vendas 
oficiais de Os Independentes 
ou através do sitewww.inde-
pendentes.com.br.

Os servidores serão com-
templados com a meia-entra-
da. Cada servidor deverá estar 
de posse de sua identidade 
funcional ou holerite e docu-
mento com foto. Somente será 
vendido um ingresso (meia 

entrada) para cada servidor, 
em cada dia de evento. As 
formas de pagamento serão 
cartão ou dinheiro.

“Acredito que o enten-
dimento junto ao clube Os 
Independentes, mostra a força 
do diálogo, sempre buscando 
benefícios que atinjam os 
anseios da maioria”, pontuou 
João Mulata.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (16/04) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR DE MARCENEIRO
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

CONTADOR
COZINHEIRO
MARCENEIRO

TERAPEUTA OCUPACIONAL
TERAPEUTA

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
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.

A conta da luz de 4,3 mi-
lhões de consumidores, aten-
didos pela Companhia Paulista 
de Força e Luz (CPFL Paulis-
ta) ficou mais cara desde o úl-
timo domingo (8). O aumento 
médio chega a 16,9%. 

A empresa atende 4,3 mi-
lhões de unidades consumidoras 
em 234 municípios do estado de 
São Paulo, incluindo Barretos.

A maioria dos consumido-
res terá reajuste de 20,17%. 
Esse foi o percentual de au-
mento definido para a conta de 
luz dos consumidores de baixa 

O Código de Trânsito Brasi-
leiro diz que veículos de socor-
ro e emergência têm prioridade 
de passagem. O problema é que 
muitos motoristas desrespeitam 
as normas de trânsito.

A sirene ligada indica sem-
pre uma situação de emergência. 
A rapidez no trânsito é o ponto 
chave para socorro às vítimas e 
combate aos incêndios. O pro-
blema é que muitos motoristas 
em todo o país desrespeitam as 
normas de trânsito e acabam 
por não dar preferência para os 
veículos. O Código de Trânsito 
Brasileiro diz que esses veículos 
têm prioridade de passagem.

De acordo com levanta-
mento realizado pela Defesa 
Civil de Bebedouro, a falta de 
preferência tem sido a principal 
dificuldade enfrentada pelas for-
ças civis e militares na hora de 
prestar socorro, principalmente, 
em casos de acidentes de maior 
gravidade, ou ocorrências de 
grande porte e que dependem de 
uma atenção maior e agilidade 
para a chegada nos hospitais, 
além dos combates a diversos 
tipos de incêndios. 

A falta de preferência im-
pede o trabalho de socorristas 

Os eleitores podem trans-
ferir, atualizar ou emitir o 
título eleitoral até 9 de maio 
para participar das eleições de 
2018. O 1º turno ocorre no dia 
7 de outubro. Se nenhum dos 
candidatos a presidente ou go-
vernador tiver mais da metade 
dos votos válidos, o 2º turno 
deve ocorrer em 28 de outubro.

Os eleitores votam neste 
ano para presidente, governa-
dor, senador, deputado federal 
e deputado estadual ou distri-
tal. O voto é obrigatório no 
Brasil. Apenas eleitores que 
têm menos de 18 anos ou mais 
de 70 anos não precisam votar. 
O voto também é facultativo 
para analfabetos. 

O eleitor que completa 18 
anos até 7 de outubro, dia do 1º 
turno, também precisa emitir o 
título eleitoral até 9 de maio. 
Esse também é o prazo para 
quem mudou de endereço e 
deseja transferir o título elei-
toral. O procedimento exige a 
apresentação do comprovante 
de residência e de um docu-
mento oficial com foto, no 
cartório eleitoral. 

Para transferir o título, 
o eleitor deve residir a pelo 
menos três meses no muni-
cípio. Ainda é necessário, no 
mínimo, um ano da data do 
alistamento eleitoral ou da 

última transferência do título. 
Neste ano, a biometria será 

obrigatória em cerca de 2.800 
cidades de todos os estados. 
Nesses municípios, os eleito-
res que não fizerem o cadastro 
biométrico devem ter o título 
de eleitor cancelado. 

Não é o caso dos eleitores 
de Barretos e Colômbia, que 
possuem seus títulos registra-
dos no cartório da 21 Zona, 
localizado em Barretos. Ainda, 
segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), quem não 
votou nem justificou ausência 
nas últimas três eleições teve 
título cancelado e deve procu-
rar o Cartório Eleitoral para 
regularizar a situação. 

A partir deste ano, o título 
eleitoral de uma pessoa trans-
gênero trará apenas o nome so-
cial com o qual ela se identifica, 
e não terá o nome da certidão 
de nascimento. Pessoas trans 
poderão pedir a mudança no 
documento no cartório eleitoral 
também até 9 de maio. 

Justificativa 
eleitoral

Cerca de 8 milhões de 
eleitores costumam justificar 
a ausência em eleições. Essa 
parcela pode fazer a diferença 
em uma eleição polarizada, 
com muitos candidatos. Essa 
é a expectativa para a disputa 

para presidente em 2018. Por 
enquanto, há pelo menos 17 
pré-candidatos à Presidência. 

Nos últimos anos, o número 
de eleitores aptos cresceu enquan-
to o de justificativas eleitorais 
oscilou pouco. No 1º turno da 
eleição de 2016, 5,4% dos eleito-
res aptos justificaram a ausência. 

Das 7.853.397 justifica-
tivas eleitorais apresentadas 
naquela disputa, 2.335.918 
foram de eleitores inscritos 
no estado de São Paulo. É o 
maior número por estado no 
Brasil. Mais da metade desses 
eleitores estava fora da cidade 
em que estão registrados (do-
micílio eleitoral), mas ainda 
no estado de São Paulo. São 
Paulo reúne, no total, 32,7 
milhões de eleitores. 

O TSE também divulga 
dados que mostram o perfil de 
quem justifica a ausência. Nos 
últimos anos, a faixa etária de 
25 a 34 anos, por exemplo, foi 
a que mais teve justificativas de 
voto no 1º turno das eleições. Na 
disputa de 2016, foram cerca de 
2,5 milhões de justificativas. 

Já a faixa etária de 35 a 44 
anos apresentou 1,8 milhão de 
justificativas. Os eleitores com 
menos de 18 anos ou mais de 
70 anos não são obrigados a 
votar e, por isso, não precisam 
apresentar justificativa eleitoral. 

O prazo para procurar a Justiça Eleitoral é 9 de maio. Cerca de 8 milhões de eleitores
(5,4% do total) costumam justificar a ausência durante as eleições

Começa a valer aumento nas contas 
de luz no interior de São Paulo

tensão. Além das unidades re-
sidenciais, a baixa tensão inclui 
as unidades consumidoras de 
baixa renda, imóveis rurais, 
comerciais, de serviços e outras 
atividades. Também inclui a ta-
rifa de iluminação pública. Para 
consumidores conectados em 
alta tensão, como indústrias, o 

aumento será de 11,11%.
O reajuste diz respeito 

ao quarto ciclo de revisão 
tarifária, processo feito pela 
Aneel para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro dos 
contratos das distribuidoras. A 
revisão é feita periodicamente 
em intervalos de quatro anos.

Eleitor tem menos de 30 dias para transferir, atualizar 
ou emitir título eleitoral

Motoristas desrespeitam as normas 
de trânsito e dificultam o socorro às 

vítimas e combate a incêndios
do Corpo de Bombeiros, 
viaturas das polícias, 
GCM, ambulâncias e da 
Defesa Civil.

A reportagem da De-
fesa Civil de Bebedouro 
e do Estado acompanha 
os trabalhos de socorro 
pela cidade e constata a 
reclamação dos profis-
sionais Civis e Militares, 
principalmente no caso 
ocorrido em uma escola da ci-
dade, no último dia 3 de abril. 

Os motoristas imprudentes 
até percebem a presença das 
ambulâncias e demais viaturas 
e, mesmo assim, param e até 
seguem sem liberar as pistas. 
Flagrantes foram feitos duran-
te a ocorrência, onde muito 
curiosos atrapalharam os ser-
viços de socorro às vítimas. 

infrações
Segundo o Código de Trân-

sito Brasileiro (CTB), o condu-
tor que deixar de dar passagem 
aos veículos de emergência 
que estão em serviço comete 
infração gravíssima, com sete 
pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e recebe 
multa de R$ 293. Aos condu-
tores que se acham espertos e 
seguem ambulâncias, carros de 
polícia ou dos bombeiros para 
avançar alguns metros, o CTB, 
também prevê multa para essa 
irregularidade.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

IngredIentes
4 ovos inteiros
1 xícara (chá) de açúcar mascavo
½ xícara (chá) de chocolate em pó
1 colher (de chá) de canela em pó
1 colher (de chá) de cravo torrado e moído
2 colheres (de sopa) de manteiga ou margarina 
natural
2 xícaras (chá) de leite morno
1 pitadinha de bicarbonato (opcional)
PreParo
Coloque todos os ingredientes secos e peneirados. Acres-
cente o mel e o leite morno. Misture tudo na mão, não 
use a batedeira. Unte as forminhas 
próprias para pão de mel ou forma 
normal. Leve ao forno (200ºC) e 
assar por 20 minutos Retire do 
forno e desenforme depois de frio.
recheios com várias opções
Beijinhos, brigadeiro, doce de 
leite, doce de nozes ou creme de 
confeiteiro com baunilha. Derreta 
no micro-ondas ou banho maria, 
300 gramas de chocolate ao leite 
e banhe os pães

Empresas de Barretos optantes 
do Simples que possuem débitos 
inscritos ou não na Dívida Ativa 
referentes aos exercícios 2016 e 
2017, têm até o dia 30 de maio 
para aderir ao programa de anistia 
efetuando o pagamento à vista. 

As microempresas e empre-
sas de pequeno porte que não 
regularizarem o débito perderão 
o direito ao regime especial 
unificado de arrecadação de 
tributos e contribuições, como 
estabelece a legislação.

Conforme a Lei Complemen-
tar 356, de 21 de dezembro/17, 
as empresas de Barretos optantes 
pelo Simples nacional passaram 
a poder quitar seus débitos mu-
nicipais com anistia de 90% das 
multas e o cancelamento de 90% 
de juros moratórios. 

Esta quitação poderia ser em 

quatro parcelas, nos meses de 
fevereiro, março, abril e maio, ou 
em parcela única até 30 de maio.

O atraso no pagamento de 
qualquer parcela implica no can-
celamento do benefício, voltando 
o débito remanescente a ser ins-
crito em Dívida Ativa, exceto na 
hipótese do pagamento total do 
mesmo à vista, até 30 de maio. 

Em setembro deste ano, o 
setor de Fiscalização Tributária 
do Departamento de Receita da 
Prefeitura passará a notificar as 
empresas optantes do Simples 
da exclusão por débitos com o 
município.

“A empresa tem a oportuni-
dade de se regularizar, tendo o 
benefício da anistia e evitando 
uma futura exclusão”, ressalta 
a chefe do Departamento da 
Receita, Jaqueline Ladario.

A partir das próximas 
semanas, a rede municipal 
de saúde passará a contar 
com nove novos médicos 
especialistas. O prefeito 
Guilherme Ávila e o se-
cretário municipal de saú-
de, Alexander Staf Franco, 
assinaram a convocação 
de 1 endocrinologista, 1 
neurologista, 3 ortopedistas, 
3 psiquiatras e 1 reumatolo-
gista, todos classificados no 
concurso público municipal realizado em dezembro de 2017. Os 
novos médicos passam a atuar nos ambulatórios de especialidades da 
cidade. “Com essa nova convocação damos continuidade ao projeto 
de busca por maior qualidade no atendimento de saúde de Barretos, 
com especialistas atuando nos ambulatórios, reforçando a rede que 
recebeu recentemente novos clínicos, pediatras e enfermeiros nas 
unidades básicas, inclusive implementando atendimento noturno em 
algumas delas, ou seja, buscando que a população tenha amparo de 
qualidade para sua saúde”, disse o prefeito Guilherme Ávila.

Pão de mel

Empresas optantes do Simples têm até 
maio para negociar débitos municipais

Prefeitura convoca novos médicos especialistas
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Não importa a religião, agradecer sempre será a 
prece mais bonita que existe.

Os professores do curso de 
Direito do Unifeb, Gasi Said 
Laham Júnior e Letícia de Oliveira 
Catani, acabam de defender suas 
dissertações de mestrado na 
Universidade de São Paulo e na 
Universidade de Ribeirão Preto, 
respectivamente. Os títulos, tão 
sonhado por ambos, chegam 
para reafirmar o compromisso 
do Unifeb em oferecer ensino 
qualificado aos seus alunos. A 
coordenadora do curso de Direito 
da instituição de ensino, Olga 
Auad, reconheceu importância da 
qualificação dos profissionais e 
ressaltou seu orgulho pela forma-
ção do atual corpo docente. “Este 
é um dos diferenciais do nosso 
curso”, finalizou. Vale registro e 
cumprimentos!!!

Em 18 de abril comemora-se 
popularmente o Dia do Amigo no 
Brasil. A data, que não é oficial, 
figura homenagens, mensagens 
saudosas e demais demonstra-
ções de afeto entre amigos. No 
dia 20 de julho também celebra-
se o Dia do Amigo, inclusive esta 
é a data oficial, que foi convencio-
nada primeiro em Buenos Aires 
(Argentina) e depois adotada 
internacionalmente.

Candidatos em qualquer 
concurso público federal que 
se autodeclararem negros terão 
de passar obrigatoriamente por 
uma comissão visual para con-
firmar a etnia. O Ministério do 
Planejamento publicou na últi-
ma terça-feira, 10, uma portaria 
no Diário Oficial da União, que 
define as diretrizes para a reali-
zação desse tipo de aferição, que 
passa a valer a partir de qualquer 
edital aberto agora.

A Portaria Normativa 4 
regulamenta um procedimento 
chamado de heteroidentifica-
ção, que é a confirmação, por 
meio de uma banca, de que a 
autodeclaração do candidato 
negro é verdadeira, para evi-
tar fraudes. As cotas raciais 
para concursos públicos são 
consideradas constitucionais 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) desde junho do ano 
passado, já com a possibilida-
de de adoção de critérios de 

identificação visual.
A norma prevê que es-

sas bancas deverão ter cinco 
pessoas, além de suplentes, 
todas "de reputação ilibada, 
residentes no Brasil e que 
tenham participado de oficina 
sobre a temática da promo-
ção da igualdade racial e do 
enfrentamento ao racismo". 
Também é um critério que es-
ses grupos sejam formados de 
maneira diversa, com homens, 
mulheres, brancos e negros. 
Os currículos dos membros da 
comissão deverão ser publica-
dos na internet.

A portaria veta qualquer uti-
lização de documentos ou fotos 
de família para comprovação 
da etnia. Será considerado so-
mente o fenótipo (aparência) 
do candidato. A apresentação 
à comissão será gravada, de 
modo que, caso o candidato 
não concorde com o resultado, 
poderá apresentar recurso para 

que outra comissão, com três 
pessoas, avalie o vídeo.

O documento também pre-
vê que os candidatos terão até 
o fim do período de inscrição 
do concurso para desistir de 
concorrer pelo sistema de 
reserva de vagas. Se for com-
provado que o candidato não 
é negro, ele perderá a vaga, 
mesmo que tenha nota sufi-
ciente para ser aprovado por 
ampla concorrência. 

"Não vai acontecer mais de 
o candidato levar foto do avô 
ou bisavô", diz o especialista 
em ações afirmativas Frei Da-
vid Santos, da ONG Educafro.

Polêmica
Esse tipo de comissão co-

meçou a ser usado em algumas 
universidades federais do 
país, mas a ausência de uma 
regra geral criou uma série de 
críticas de especialistas. As 
informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.

O Cordão Carnavalesco 
Espalha Samba está realizan-
do a sua primeira promoção, 
visando o carnaval de 2019. É 
o Festival de Massas Dia das 
Mães, que consiste na venda 
de quatro produtos de origem 
italiana ao preço de R$ 25. 
Todos integrantes da diretoria 
estão empenhados na tarefa 
que está na reta final.

Estão à venda Rondelli (pre-
sunto e mussarela), Sofioli (fran-
go com catupiry), Conchilione 
(quatro queijos) e Nhoque, dis-
ponibilizados em bandejas, que 
serão entregues congelados para 
os compradores, no dia 12 de 
maio, véspera do Dia das Mães, 
das 10 às 14 horas, na rua 10, 
0271, entre as avenidas 35 e 37.

“O objetivo é buscar re-
ceita para fazermos frente as 
despesas que temos para a 
organização do carnaval. Está 
é a primeira promoção para o 
carnaval de 2019. Adiante, va-
mos ter outras. Contamos com 

North Shopping Barretos terá atrações especiais no 
Palco Itaipava Rock Show durante feriado de Tiradentes

Rock and roll, cerveja gelada e paixão por motocicletas estarão presentes no próximo final de semana de 
20 a  22 de abril no North Shopping Barretos. Uma parceria firmada entre o centro de compras barretense e 
a Cervejaria Itaipava, permitiu que a programação para o final de semana do 16º Barretos Motorcycles, que 
acontece no Parque do Peão, apresente shows de peso e um palco especial na Praça de Alimentação, além 
de algumas surpresas programadas pelas marcas Itaipava e TNT.  O Palco Itaipava Rock Show apresenta 
no dia 20, sexta, das 18 às 22 horas, um show com o cantor  Luciano Machado, que vem trazendo o melhor 
do Pop/Rock de todos os tempos.  Nos dois dias, 21 e 22, teremos show com a Banda Caveiras Rock, 
respectivamente das 14 às 18 horas e das 12h30 às 16h30. A Banda Caveiras Rock, fundada oficialmente 
em junho de 2016, é formada pelos músicos Rodrigo Pagliani (vocal, violão e guitarra) apresentador da 
Record RP, Helder Gomes (Teclado) e Bruno Cunha (bateria e vocal). Com repertório nacional de músicas 
que marcaram os anos 80, o grande diferencial da banda é a sua identidade forte e cheia de personalidade. 

 CoNfoRTo PaRa MoToCIClISTaS
 Como acontece tradicionalmente durante o Barretos Motorcycles, o North Shopping estará preparado 

para receber os motociclistas de todo o país com o estacionamento personalizado, cercado, com segu-
ranças e serviço de qualidade.  No final de semana, que também traz o feriado de Tiradentes, os horários 
do shopping barretense ficam assim:

Data  Just Fit  Savegnago Alimentação / Lazer Lojas Poupatempo  
20-Sexta-feira 06 às 23h 08 às 22h  10 às 22h             10 às 22h 08 às 17h 
21-Sábado 10 às 16h 08 às 19h  10 às 22h             13 às 20h FECHADO 
22-Domingo  10 às 16h 08 às 19h  10 às 22h            14 às 20h FECHADO

Professores de Direito do Unifeb concluem mestrado

Dia do amigo: 
18 de abril ou 
20 de julho?

Cotistas negros em 
concursos públicos devem 
passar por comissão visual
Candidatos em qualquer concurso público federal que se autodeclararem 

negros devem passar, obrigatoriamente, por uma heteroidentificação

Cordão Espalha Samba entra na reta final da 
promoção Festival de Massas Dia das Mães

o apoio do barretense e, princi-
palmente, os simpatizantes do 
Cordão, que participaram do 
corso do Espalha Samba neste 
ano”, ressaltam os tesoureiros 

Luiz Cláudio Avi, “Kina” e 
Antônio Carlos Teles Cardoso, 
“Codorna”. Na próxima sema-
na a coordenação do Cordão 
realiza reunião de trabalho.

O Centro Universitário da Fundação Educa-
cional de Barretos (Unifeb) é o mais novo ponto 
de troca de figurinhas da Copa 2018 para seus 
alunos, docentes, funcionários e comunidade. 
O intuito é facilitar a vida dos estudantes, para 
que eles não percam a diversão, mas também 
não deixem de lado os estudos. O lançamento 
do ponto contou com sorteio de 40 pacotes de 
figurinhas para os alunos da instituição na última 
quarta-feira, dia 11, no Bloco da Pedra, próximo 
à biblioteca. Integrando comunidade, alunos, 

professores e funcionários, a ação contou, também, com a participação da Livraria Nobel e deve 
ocorrer semanalmente, sendo a próxima marcada para o dia 18 de abril. (Foto: Nivaldo Júnior) 

Unifeb é ponto de troca de figurinhas da Copa
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A semana mais esperada 
pelos chorões de Barretos e 
região acontece neste mês em 
Barretos. A 6ª edição da Se-
mana Nacional do Chorinho, 
promovida pela prefeitura de 
Barretos por meio da secreta-
ria municipal de Cultura, está 
marcada para quarta e quinta-
feira próximas, dias 18 e 19, 
com a realização de shows 
musicais com o Grupo Escor-
regando e o Grupo Tradição, 
da cidade de Votuporanga, 
além de workshop para estu-
dantes de música de todas as 
idades realizado pelo pianista 
Gustavo Bombonato Delgado.

Em todo o país o estilo mu-
sical é comemorado no mês de 
abril, em homenagem ao mês 

Os vereadores aprovaram, 
na sessão ordinária da última 
segunda-feira (9), o projeto 
de Lei 39/2018, de autoria 
do prefeito Guilherme Ávi-
la, que autoriza o Executivo 
a outorgar, mediante permis-
são, a execução do serviço 
de sistema de exploração de 
estacionamento rotativo pago 
em vias e logradouros públi-
cos da cidade de Barretos. 

O projeto altera a Lei 
5.360/2016, que exigia à re-
alização de licitação na mo-
dalidade concorrência públi-
ca. Com o projeto aprovado, 
a denominada “Zona Azul”, 
que abrange as vias públicas 
da área central da cidade, 
poderá ser concedida a agen-
tes privados – associação – 
mediante permissão pública. 

Câmara aprova projeto que altera concessão 
da Zona azul na área central da cidade

Segundo o secretário de 
municipal de Ordem Pública, 
Cláudio Muroni, atualmente a 
Zona Azul vem sendo fiscali-
zada pela prefeitura, através 

A prefeitura de Barretos 
iniciou na última quarta-fei-
ra (11), as obras de implan-
tação de um novo sistema de 
drenagem nas proximidades 
do Clube União, no entorno 
da Avenida 43. Com recur-
sos do governo do Estado e 
contrapartida municipal, as 
obras têm o objetivo de re-
duzir o risco de alagamento 

no local, com a implantação 
de galerias pluviais e tubula-
ções subterrâneas. 

Para reduzir os transtor-
nos, a obras serão realizadas 
em quatro etapas e a etapa 
seguinte só começará após a 
conclusão da etapa anterior. 
Neste primeiro momento 
está sendo interrompido o 
trânsito de veículos na aveni-

da 39 entre as ruas 20 e 22 e, 
durante o dia, na rua 22 entre 
as avenidas 37 e 41.

De acordo com o crono-
grama, a primeira etapa das 
obras será realizada na aveni-
da 39 entre as ruas 20 e 22. 
Em seguida,as obras serão 
realizadas nos trechos da rua 
22 (39 e 41), avenida 41 (22 e 
24) e rua 24 (41 e 43).

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria munici-
pal de Ordem Pública, inicia na 
próxima segunda-feira, dia 16, 
o recadastramento anual dos 
taxistas que atuam na cidade. O 
prazo terminará em 31 de maio.

Segundo o secretário mu-
nicipal Cláudio Muroni, os 
procedimentos estão sendo 
realizados no Poupatempo, 
que funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas, 
e sábados, das 8 às 12 horas.

Para solicitar o recadas-
tramento, os taxistas devem 
apresentar os seguintes do-

cumentos: Requerimento so-
licitando o recadastramento 
(o modelo do requerimento 
padrão está disponível no 
Poupatempo ou para down-
load no site da prefeitura); 
Ficha de Controle (o modelo 
do requerimento padrão está 
disponível no Poupatempo 
ou para download no site da 
Prefeitura), cópia simples da 
CNH contendo “Exerce Ati-
vidade Remunerada”; cópias 
do RG e CPF, do comprovan-
te de endereço, documento 
do veículo em nome do ta-
xista, do comprovante do pa-

gamento do DPVAT – 2018, 
Atestado de Antecedentes 
Criminais, Certidão Negati-
va de Débitos com a Prefei-
tura (Dívida Ativa, não será 
aceito Certidão Positiva com 
efeito Negativo), pesquisa de 
pontuação da CNH para fins 
trabalhistas (impresso via in-
ternet), cópia do certificado 
do IPEM do taxímetro e foto 
do veículo cadastrado.

No ato do recadastramen-
to o taxista deverá apresentar 
o recibo de compra e venda 
do veículo e também a CNH 
(originais).

Secretaria inicia recadastramento 
de taxistas na próxima segunda-feira

Prefeitura inicia obras de drenagem na região da avenida 43

da secretaria, em parceria 
com a ACIB, sendo impres-
cindível a aprovação do pro-
jeto para melhorar a presta-
ção do serviço na cidade.

6ª Semana nacional do Chorinho 
acontece a partir da próxima quarta-feira

Dia 18/4 -  WorkShop “Choram as Cordas” com o pianista Gustavo Bom-
bonato Delgado
15h - local: Projeto Guri – Polo Barretos. (Rua 6 entre 11 x 13, 963, centro)
Inscrições gratuitas no local e horário do evento. Não existe número limi-
tado de vagas e é necessário levar o próprio instrumento.
Destinado aos alunos do Projeto Guri - Polo Barretos, alunos do cemart 
Barretos, a músicos profissionais, amadores e estudantes de música em todas 
as idades, que tem interesse em aperfeiçoar os conhecimentos musicais.
Dia 18/04 - Abertura: Show com Grupo Escorregando e convidados
20h – local: Instituto Federal Campus Barretos – IFSP ( Avenida C-1, 250 – 
Bairro Ide Daher, Barretos)
Entrada Gratuita
Dia 19/04 - Show com o Regional “Grupo Tradição” da Cidade de Votupo-
ranga, 20h00.
20h – local: Instituto Federal Campus Barretos – IFSP (Avenida C-1, 250 – 
Bairro Ide Daher, Barretos)
Entrada Gratuita

de nascimento de Alfredo da 
Rocha Viana, o celebre “Pi-
xinguinha”, (23 de abril). A 5ª 
Semana Nacional do Chorinho 
de Barretos tem como objeti-
vo fomentar o estilo musical 
e ao mesmo tempo promover 
o aperfeiçoamento musical de 
músicos instrumentistas e es-
tudantes de todas as idades.

O choro nasceu no Rio de 
Janeiro há 148 anos, em 1870.  
É o primeiro gênero de música 
genuinamente brasileira.   Sur-
giu da mistura da Polca - mú-
sica européia com o som do 
lundu - música africana que 
era entoada pelos africanos 
escravizados no país nessa 
mesma época.  O flautista Jo-
aquim António Calado fundou 

o primeiro conjunto regional 
de choro: O CHORO carioca.

Confira a programação Da 6ª Semana 
naCional Do Chorinho em BarretoS
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A secretaria municipal de 
Saúde inicia dia 23 de abril a 
vacinação contra gripe, dirigi-
da a crianças entre seis meses 
e menores de cinco anos, 
idosos acima de 60 anos, 
gestantes, mães que tiveram 
filhos há menos de 45 dias 
(puérperas), trabalhadores de 
saúde e indígenas. 

A meta proposta pelo Mi-
nistério da Saúde  é vacinar 

Vacinação contra a gripe começa dia 23 de abril

Ultimamente é muito comum 
ouvir que “o clima está uma loucu-
ra”. De fato, as estações parecem 
estar cada vez mais “indefinidas”, e 
a mudança brusca de temperatura 
tem sido comum. Isso, somado a 
outros diversos fatores, favorece 
o aparecimento de gripes e res-
friados com mais frequência. Mas 
você sabe identificar quando está 
resfriado ou gripado?

A maioria das pessoas não 
conhece a diferença entre os 
dois. O resfriado comum é uma 
infecção viral e traz sintomas 
mais leves como congestão nasal, 
coriza clara e espirros. A gripe 
também é uma infecção viral; 

mas nesse caso já surgem a febre 
alta, cefaleia (dores de cabeça), 
dores no corpo, mal-estar, tosse 
seca, dor de garganta e coriza. 
Geralmente, dura entre sete e 10 
dias e também pode desencadear 
complicações como sinusite bac-
teriana, otite média e pneumonia.

O profissional de saúde conse-
gue saber se é um resfriado simples 
ou uma gripe avaliando o histórico 
clínico do paciente e realizando 
o exame físico. Assim, é possível 
fornecer um diagnóstico preciso.

Os resfriados podem ser pre-
venidos com medidas simples e 
que vão muito além do consumo 
de vitamina C. Boa alimentação, 

hidratação e higiene nasal também 
podem ajudar. A gripe, por sua vez, 
pode ser prevenida por meio da 
vacina anual. É importante estar 
sempre atento às campanhas na-
cionais de vacinação e seus prazos.

Não podemos esquecer, tam-
bém, de proteger as crianças. A 
partir dos seis meses de vida a 
vacinação já pode ser aplicada; e, 
quando houver suspeita de qual-
quer complicação respiratória, é 
imprescindível levar a criança para 
uma consulta médica. O mesmo 
vale para os adultos, que têm o 
hábito de se automedicar. O ideal 
é buscar orientação especializada.

Por Dr. Nael Hwas

DOCUMENTAÇÃO
Para receber a vacina em qualquer uma das unidades de saúde de Barretos deve-se apresentar a carteira de 
vacinação e os seguintes documentos:
Idosos acima de 60 anos: carteira de identidade;
Crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade: carteira de vacinação da criança, na ausência apre-
sentar documento.
Grávidas: cartão de pré-natal ou exame que comprove a gestação independentemente da idade gestacional;
Mulheres até 45 dias após o parto: deverá apresentar qualquer documento que comprove o parto (certidão de 
nascimento, carteirinha de gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto);
Portadores de doenças crônicas: as pessoas deverão levar a solicitação ou prescrição médica especificando o 
motivo da indicação da vacina (categoria de risco clínico), não somente constar solicito vacina de gripe,(nesse 
caso com esse tipo de laudo a vacina não será realizada se não especificar a doença). Para ver a lista completa 
de doenças crônicas, veja a tabela abaixo.
Profissionais de saúde e professores:  mediante identificação profissional. exemplo: crachá da instituição onde atua.

90% desses públicos. Há ainda 
professores e os portadores de 
doenças crônicas que, tam-
bém, serão imunizados durante 
a Campanha Nacional de Va-
cinação, mas que não estão 
contabilizados por se tratar de 

um público bastante variável.
Em Barretos, todas as Uni-

dades Básicas de Saúde reali-
zarão a vacinação até o dia 1º 
de junho, conforme o horário 
de funcionamento de cada uni-
dade. O dia “D” da campanha 

acontecerá dia 12 de maio. 
O público alvo da cam-

panha é definido pelo Mi-
nistério da Saúde, com base 
nos grupos com maior risco 
de apresentar complicações 
decorrentes da gripe.

Como prevenir gripes e resfriados?
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Segundo Caderno
Barretos, 14 de abril de 2018 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano assinou na 
última terça-feira (10), termos 
de fomento com 13 organiza-
ções da sociedade civil, que 
tiveram projetos aprovados 
através do edital de Chama-
mento Público 001/2018. 

Os convênios prevêem o 
repasse total para as entidades 
de R$ 3.750.546,34 do Fundo 
Municipal do Idoso, que foram 
captados através de doações via 
deduções do Importo de Renda 
de pessoas físicas e jurídicas, 
referentes ao exercício de 2017.

Os repasses para as 13 en-
tidades barretenses variam de 
R$ 82.454,40 a R$ 639.750,06, 
conforme o projeto e o número 
de idosos atendidos. A assina-
tura dos termos contou com a 
participação da secretária de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento, Carmem Bordalho; do 
presidente do Conselho Muni-
cipal do Idoso, André Castro; e 
de representantes das entidades 
assistenciais contempladas.

Na última quarta-feira 
(11), o Ministério Público do 
Trabalho realizou uma audi-
ência abordando o trabalho 
infantil,  já que um  menino 
de apenas 11 anos, foi surpre-
endido trabalhando em uma 
borracharia em Barretos.

A audiência contou com a 
presença da procuradora do 
trabalho de Ribeirão Preto, 
Regina Duarte da Silva, que 
veio a Barretos para registrar o 
caso no Conselho Tutelar, após 
receber denúncia anônima. 

Segundo a conselheira 
tutelar, Chayenne Borges, 
em verificação no local e 
com a presença da Polícia 
Militar, os conselheiros se 
depararam com a criança em 
meio a uma pilha de pneus e 
com sujeira em todo o local, 
em suas roupas, trabalhando 
sozinha no comércio e com 
produtos químicos. 

Segundo a conselheira, 

O Circuito SESC das Artes 
estará em Barretos na próxima 
sexta-feira, dia 20, na Praça 
Francisco Barreto, das 16h30 
às 21h30, graças a uma parceria 
com a prefeitura, por meio da 
secretaria municipal de Cultura. 

O roteiro inclui shows, espe-
táculos de dança, circo e diversas 
intervenções artísticas livres e 
gratuitas para todos os  públicos. 

Barretos recebe dois dos 
destaques da programação: O 
Coletivo Na Esquina (foto), 
de Minas Gerais, que apresen-
ta um espetáculo que dinami-
za as performances circenses 
com mastro chinês, trapézio 
fixo, malabares, lira, acroba-
cia de solo e mão a mão, cons-
truindo com espontaneidade 
as cenas ao ar livre. 

O coletivo de músicos da 

Barretos recebe 10ª edição do 
Circuito SESC de artes na próxima 

sexta-feira, na Praça Francisco Barreto

Orkestra Bandida, liderados 
pelo multi-instrumentista Má-
rio Aphonso III, apresenta o 
universo gipsy e cigano do 
Oriente Médio em show que 
mescla também o humor e o 
regionalismo brasileiro.

A fim de promover a litera-
tura de uma forma experimen-

tal utilizando um conjunto de 
caixas de papelão de diferentes 
tamanhos e estampadas com 
letras e imagens, o Coletivo 
Tralha oferece a oficina Pa-
lavra Forma, onde o público 
é convidado a construir es-
truturas, levando em conta as 
palavras, as formas e as cores.

Treze candidatas foram 
selecionadas para participar 
do concurso que elegerá a Ga-
rota e a Musa do 16º Barretos 
Motorcycles. A pré-seleção das 
participantes foi realizada por 
uma comissão interna da orga-
nização do evento. O concurso 
acontecerá no próximo sábado, 

dia 21, às 22 horas, no Palco 
Motobar, no Parque do Peão.

As candidatas escolhidas 
são: AdriellyBorsani (Pradó-
polis), Amanda Ferreira (Ta-
quaritinga), Janaina Zaidem 
(Colina), Jéssica Caroline (Bar-
retos), Júlia Gomes (São José do 
Rio Preto), JuliannaMelankiny 

(Luiz Antônio), Larissa Leme 
(Barretos), Letícia Flores (Ta-
quaritinga), Luana Britto (Al-
tinópolis), Luciane Paturalski 
(Ribeirão Preto), MonizeGal-
dencio (Taquaral), Nicole de 
Moraes (Indaiatuba) e Roberta 
Cardoso (Taquaritinga).

A ganhadora do título Ga-

rota Motorcycles receberá 
como prêmio R$ 1.000,00 e 
dois passaportes para a 63ª 
Festa do Peão de Barretos. Já 
a Musa Motorcycles receberá 
R$ 500,00 e também dois 
passaportes para a festa. A 
produção do concurso é de 
Reinaldo Costa.

Concurso acontece no dia 21 de abril, dentro da
programação do 16º Barretos Motorcycles

O departamento social do Rio das Pedras Country Club informou que aumentou 
muito a procura de mesas para o show da BANDA LEX LUTHOR no próximo sábado, 
dia 21 de abril.Restam poucas mesas no salão nobre e a tendência é que, na próxima 
semana, estas mesas devem esgotar. As mesas estão sendo vendidas a R$ 100,00 
em até 2x no cartão de crédito e acompanha uma tábua de frios. Vale lembrar que os 
ingressos de visitantes não estão inclusos e são vendidos separadamente e antecipa-
damente, no valor de R$ 50,00 cada. Os sócios em dia têm entrada gratuita ao evento.

Definidas as candidatas do concurso Garota Motorcycles 2018
Escolha acontecerá no próximo sábado dia 21, dentro da programação do 16º Barretos Motorcycles

Criança de 11 anos foi flagrada 
trabalhando em borracharia

foi apurado que a criança re-
alizava o serviço sozinha no 
período da manhã e estudava 
no período da tarde. “Ele nos 
relatou que ganhava R$ 30,00 
por semana e mesmo a mãe 
nos informando que ele traba-
lhava com a sua autorização, 
ele não poderia trabalhar lá 
por ser um local insalubre”, 
afirmou à conselheira.

De acordo com a conselhei-
ra, a mãe assinou um termo 
se responsabilizando em não 
deixar a criança trabalhar e o 
Ministério do Trabalho foi in-
formado sobre a ocorrência de 
Barretos. “Infelizmente escu-
tamos sempre a mesma frase, 
melhor trabalhar do que meu 
filho estar nas drogas", relatou 
à conselheira, "mas não é bem 
assim que devemos entender 
casos como esse", frisou. 

“Nós esclarecemos para 
a mãe, a irregularidade do 
trabalho nesta idade e orien-
tando que em borracharia 
o trabalho só é permitido a 
partir dos 18 anos, além dos 
riscos de estar trabalhando 
com graxa, vaselina, serviços 
de conserto e recebimentos”, 

explicou à procuradora Regi-
na Duarte da Silva.

Com relação ao proprie-
tário da borracharia, foi ela-
borado um Termo de Ajus-
tamento de Conduta, onde 
segundo a procuradora, ele 
se comprometeu a não mais 
contratar menores de idade, 
ficando sujeito a uma multa de 
5 mil reais em caso de reinci-
dência. “Ele se comprometeu 

a efetuar os pagamentos das 
verbas rescisórias e o contrato 
de trabalho com o garoto já foi 
rompido”, explicou.
Trabalho InfanTIl

A respeito do trabalho in-
fantil em Barretos, dados da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) apontam que 
existem 148 crianças entre 10 
e 13 anos, trabalhando irregu-
larmente em Barretos.

Convênios destinam r$ 3,75 milhões 
para entidades de atendimento aos idosos

Grande procura de mesas e ingressos 
para show especial no rio das Pedras

“Barretos tem situação pri-
vilegiada em relação à atenção 
ao idoso, pois conta com uma 
boa captação através do Fundo 
Municipal do Idoso, possui um 
conselho municipal atuante e 
tem entidades parceiras do po-
der público, que se adaptaram e 
cumpriram as exigências para a 
utilização destes recursos. Com 
isso ganham os idosos do nosso 
município”, avaliou o prefeito 
Guilherme Ávila.  

EnTIDaDES 
ConTEMPlaDaS

Casa Transitória André 

Luiz, Instituto Rosentino 
Bispo, Associação Barretense 
Vida Nova, Vila dos Pobres 
- Associação das Missioná-
rias Bertoline, Associação 
Prom. da Família, APAE – 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais, Casa de 
Convivência Dr. Mariano 
Dias, Associação Beneficente 
Nossa Senhora do Rosário, 
Casa Assist. Espírita Nosso 
Lar, Fundação Lugar de Viver 
Feliz, Instituto Cesalpina, Ser-
viços de Obras Sociais – SOS 
e Instituto Esperança e Vida.
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O último dia 12 foi de festa para a 
princesa Gabriele Teles, que comemorou 

mais um aninho de vida e recebeu o 
carinho de amigos e familiares; em 
especial dos pais Fernando Teles e 

Gisele, e dos irmãos Priscila e Jean. A 
data será celebrada neste sábado (14) 
com uma linda festa para receber suas 

amiguinhas. Parabéns!!!

A princesa Sophia chegou 
no último dia 12 para completar e 

alegrar ainda mais a família, deixando 
os pais corujas, Fábio e Camila, cheios 

de orgulho, além dos irmãos. 
Que Deus abençoe!!

O último dia 10 foi de muita festa para o príncipe Lucas 
Gabriel, que completou mais um aninho de vida. O carinho 

especial ficou por conta da mãe Flávia Beatriz, do pai 
Rodrigo e da irmã, a pequena Maria, além de tios e tias! A 
comemoração desta linda data será neste sábado (14) e 

terá a presença de amigos e familiares!!

No próximo dia 16, quem celebra 
mais uma primavera é a primeira-dama 

Andreza Junqueira. Parabéns!!!

Hoje (14) é dia de festa 
para o barretense 
Fernando Alves, que 
completa mais um ano de 
vida ao lado de sua amada 
Laura Spina. Parabéns!!!

Ele está de volta... 
O concurso Rainha 

do Peão 2018. 
Glamour, charme e 

muita mulher bonita. 
19 de maio, às 20 

horas, na praça de 
alimentação do North 
Shopping Barretos, 

conheceremos 
a soberana que 

reinará por um ano 
carregando a faixa 
de Rainha da maior 
Festa do Peão da 
América Latina

Momento em família, 
Gabriela e Douglas com 
a pequena Helô. É muito 
amor envolvido!!!

O pequeno Pedro chegou neste dia 13 de abril, 
para a alegria dos papais corujas, Karina Carreira 

e Lucas Meirelles. Seja bem vindo Pedro!!!



Jornal o PoVoBarretos, 07 de abril de 2018

Receba o novo ano com alegria, 
faça as pazes com seu passado 

e olhe para o futuro com 
esperança. Feliz Ano Novo!

Na próxima segunda-feira (09), Ariane Monteiro comemora mais um 
aniversário cheia de muito brilho e glamour.... Com suas lindas peças de semi-jóias.... 

Ao lado da família e com chamego do marido Fabrício. Parabéns!!

Mônica Iozzi ironiza 
juiz Sérgio Moro 

no Instagram
A atriz Mônica Iozzi usou seu Instagram na manhã 

desta sexta-feira (6) para ironizar o juiz federal Sérgio 
Moro, que expediu o pedido de prisão do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva ontem. Crítica à operação Lava 
Jato e simpatizante da esquerda, Mônica publicou uma foto 
em que o magistrado que conduz a operação aparece rindo 
ao lado do tucano Aécio Neves. 

Também estão na imagem o governador de São Paulo e 
pré-candidato à presidência, Geraldo Alckmin, e o presidente 
Michel Temer. Acima da foto, em letras garrafais, uma legen-
da: “Super-Moro”.  A atriz disse ainda que está “indo dormir 
tranquila”, chamou Moro e os ministros do STF de “honestos, 
imparciais, nossos heróis” e disse que eles vão “acabar com 
a corrupção no Brasil”.

 A linda Ana Paula Peguim 
comemora amanhã (08), mais um 

aniversário e recebe o carinho especial 
do maridão Danilo. Parabéns!!

Sempre de bem com a vida e 
muito competente ... O Educador 

Físico Flávio Costa, que trabalha na Vila 
dos Pobres, celebra mais um ano 

na folhinha, ao lado dos amigos e de 
toda a família. Felicidades!!

Ontem, a encantadora Jack Meireles Magnani Clé, festejou mais 
um aniversário e recebeu os paparicos especiais dos amores de sua vida... 

O marido Douglas e a filha Vitória. Felicidades Sempre!!!
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Jornal o PoVoEsportes

A Copa Zona Sul, torneio inter-bairros de Barretos, que  tem apoio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer, terá neste domingo, dia 15, os jogos das semifinais, que acontecem no 
campo do CSU (Centro Social Urbano). Confira os jogos:

1° Jogo, às 8h30: Grande Horizontex Nova Barretos
2° Jogo, às 9h30: Guarani x Santa Helena

TORNEIO
Pelo Torneio Plínio dos Santos – categoria Sub 17, mais três jogos serão disputados neste 

sábado, dia 14. Veja a rodada abaixo:
Estádio Paulinho Francisco dos Reis, sede da ADPM:

FUNDAÇÃO LVF x VILA NOGUEIRA
Toca do Lobo Azul, no bairro Paulo Prata:
AUDAX FC x CESALPINA ETERNO BEBÊ

Campo do Projeto Cavalgando Para o Futuro “Professor Piola”:
CENTRO RACIBE REZECK x ESPERANÇA E VIDA 

A equipe de voleibol infantil feminino, da secretaria municipal de Esportes e Lazer de Bar-
retos, estreia neste sábado, 14 de abril, às 9 horas, na Copa dos Campeões, quando enfrenta a 
Recreativa de Ribeirão Preto, que joga em casa. Nove atletas compõem o time barretense: Lívia, 
Letícia, Vitória, Marcela, Mel, Maria Eduarda, Ana Beatriz, Larissa, Luane. Betão Campos é o 
técnico e Ana Cristina a auxiliar.

A secretaria municipal de 
Esportes divulgou o resultado 
dos jogos que aconteceram no 
último final de semana. Confi-
ra as classificações:

No sábado, dia 07, a equipe de 
Judô participou da "XXI COPA 
MATSUMI/SMEL DE JUDO“ 
e do Campeonato Regional da 6° 
Delegacia, para as classes: Sub15 
, Sub18, Sub21 e Sênior – 1 Di-

visão masculino e feminino, no 
Ginásio de Esportes Alberto Cec-
coni, em São José do Rio Preto.

MEDALHAS
Copa Matsumi de Judô 2018 
4 ouro: Stefani Garbal Pereira, 
Hugo Henrique Nicolau Maga-
lhães, Jhonata Higor de Souza 
Pereira e Reinaldo José de Lima.
2 pratas: Gabrielle Sant’anna 
de Oliveira e Pedro Henrique 

Gimenez.
3 bronze: Gabrielle Sant’anna 
de Oliveira, Jhonata Higor de 
Souza Pereira  e Leonardo 
Silva Souza Costa.

Campeonato 
Regional 6°delegacia

1 ouro: Jhonata Higor de Sou-
za Pereira  
2 pratas: Jhonata Higor de 
Souza Pereira  

Foi realizada no último 
sábado, 7 de abril, a abertura 
oficial da 15ª edição da Taça 
Gospel de Futsal. O evento é 
organizado pela Liga Esporti-
va Gospel e os jogos são rea-
lizados no CEMEPE do bairro 
Pimenta, em Barretos.

Prestigiaram o evento, o 
Pastor Rodney Maria Silva, 
presidente do conselho de Pas-
tores e Ministros Evangélicos 
de Barretos; o vice-prefeito, 
Vagner Chiappetti; o secretário 
municipal de Esportes, Lilico; 
o deputado estadual, Sebas-
tião Santos; e o presidente do 
Instituto Esperança e Vida, 
Rosemir Rezende.

A competição tem como 
objetivo a integração e par-
ticipação de todas as igrejas 

A equipe do Grande Templo foi a campeã da 14º Taça Gospel

Representada pela secre-
taria municipal de Esportes 
e Lazer, a equipe de Barretos 
venceu Igarapava por 5 x 1, 
em jogo disputado naquela 
cidade, válido pelo Grupo 
35 da Taça EPTV de Futsal. 
O time barretense é dirigido 
pela dupla Valter Grilinho e 
Vanderlei Alves.

Na próxima segunda-feira, 
dia 16, às 20h45, o quinteto 

Fase semifinal da Copa Zona Sul 
acontece neste domingo

Voleibol de Barretos 
estreia na Copa dos Campeões

Barretos vence Igarapava e enfrenta 
Taquaritinga pela Taça EPTV de Futsal/18
Jogo acontece na segunda-feira, no Rochão, em Barretos

barretense enfrenta Taquari-
tinga, no ginásio do Rochão. 
A vitória garante Barretos para 
a próxima fase da competi-
ção. Em jogos preliminares, à 
partir das 20 horas, Botafogo 
enfrenta São José da Bela Vista 
e Ipuã joga com Luiz Antônio.

Na primeira fase da Taça 
EPTV, Barretos compôs o 
Grupo 21 com Cândia, Pitan-
gueiras e Dobrada, disputando 

três jogos com duas vitórias, 
uma derrota, somando seis 
pontos ganhos. Marcou oito 
gols, sofreu seis, ficando com 
saldo de dois gols.

resultado dos jogos do último final de semana

autoridades participam da abertura oficial 
da 15ª Taça Gospel de Futsal em Barretos

Torneio será disputado pelas congregações cristãs e ministérios evangélicos da cidade

Jogos deste sábado (14)
1º jogo - às 14h30:

Segunda Igreja Presbiteriana x MSPP
2º jogo, às 15h10:

Jovens Iamir x Verdade em Christo

evangélicas em um torneio 
de futebol, mostrando grande 
afinidade e parceria entre os 
jogadores e fiéis de suas res-

pectivas congregações. Ao todo, 
foram inscritas 20 equipes, com 
o único objetivo, de levar a paz 
aos estádios e a palavra de Deus.


