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R$  20,14

VALORES EM 06 DE ABRIL

R$  3,367
Dólar Comercial Venda R$  3,368
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FinanCeiras

PÁGINA 06

Segundo Caderno - PÁGINA 1

A autorização da execução 
da pena ao ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, pelo caso 
tríplex no Guarujá, determinada 
pelo juiz Sérgio Moro, de Curiti-
ba, causou impacto na imprensa, 
meio político, juristas e advo-
gados especialistas em todo 
o país. Inclusive em Barretos. 
Para o advogado criminalista 
de Barretos, Merhej Najm Neto, 
o que causa surpresa foi o fato 
da decisão do STF ter negado 
o habeas corpus para o Lula e 
não ter publicado o resultado, 
como é de praxe em todos os 
tribunais. O criminalista relatou 
que, em tese, só começa a contar 
o prazo apenas na próxima terça-
feira, dia 10, e o que aconteceu 
foi que em menos de 24 horas 
da decisão do Supremo, o TRF 
mandou um ofício para o juiz 
Sérgio Moro, informando que 
tinha se esgotado a instância 
de segundo grau, liberando a 
expedição do mandato de prisão. 
“Essa rapidez que aconteceu 
que é atípica. Isso não é comum 
no direito, muito embora diga 
que o ex-presidente Lula é um 
cidadão comum, mas isso que 
ocorreu não é comum. Para um 
cidadão comum demoraria pelo 
menos uma semana”, declarou 
o criminalista.

Segundo Caderno - PÁGINA 1

O vereador Paulo Correa (PR) 
divulgou nota nesta sexta-feira 
(6), rebatendo decisão judicial de 
que teria praticado improbidade 
administrativa durante sua gestão 
na presidência da Câmara. 

A Justiça Federal, depois 
do conturbado estágio proces-
sual e antes mesmo de esgotar 
todos os meios recursais ca-
bíveis no sistema processual 
penal brasileiro, determinou a 
prisão do ex-presidente Lula 
para início do cumprimento da 
pena de 12 anos aplicada pelo 
juiz Sérgio Moro, responsável 
pela operação Lava Jato. 

Por determinação da Justiça, 
Lula deveria se apresentar até 
às 17 horas desta sexta-feira (6) 
perante a Polícia Federal de Curi-
tiba (PR), mas o ex-presidente 
permaneceu recluso, juntamente 
com milhares de militantes, 
sindicalistas e políticos ligados 
ao PT, na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, local 
histórico na carreira política de 
Lula. Foi na sede desse sindicato 
que Luiz Inácio Lula da Silva 
iniciou sua trajetória sindical e 
política, palco de inúmeros dis-
cursos aclamados, que após anos 
de luta, o levou à Presidência da 
República do Brasil.

Historicamente, Lula, acu-
sado de receber indevidamente 
um apartamento tríplex na 
cidade do Guarujá (SP), em 
troca de benefícios fiscais 
para a empreiteira OAS, será 
o primeiro ex-presidente da 
República a ser preso, depois 
da redemocratização do país.

Para cumprimento da ordem 
judicial, já que Lula não se apre-
sentou, e tão pouco é considerado 
foragido, os advogados do ex-pre-
sidente negociaram com a Polícia 
Federal para que ele seja preso 
neste sábado (7), após missa em 
homenagem à ex-primeira-dama, 
Marisa Letícia. Ela completaria 
68 anos neste sábado.

Pelo acordo, Lula deve 
fazer um pronunciamento após 
a homília, a ser celebrada na 
sede do Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC, em São 
Bernardo do Campo, às 9h30, 
para ser preso após a missa.

Segundo informações da 
imprensa nacional, de início, 
Lula não estaria disposto a 

se entregar, mas após reunião 
com advogados o ex-presiden-
te recuou. Aliados o induzia a 
não se entregar e provocar a PF 
a prendê-lo dentro da sede do 
sindicato. Os juristas alegaram 
que Lula seria punido juridica-
mente caso desrespeitasse uma 
ordem judicial.

A intervenção do ex-ministro 
José Eduardo Cardozo foi deci-
siva contra o descumprimento 
da ordem: “Quem vai pagar 
pelos prejuízos legais que sofre-
remos?”, questionou Cardozo, 
convencendo o ex-presidente.

Três emissários de Lula 
foram na noite desta sexta-feira 
(6) à Polícia Federal, em São 
Paulo, para negociar as condi-
ções de prisão do ex-presidente. 
Advogados de Lula chegaram 
a informar à PF a decisão de 
esperar que os policiais fossem 
buscá-lo no sindicato.

A PF argumentou que não 
teria chances de entrar no 
sindicato. Aliados do ex-presi-
dente também alertaram para o 
risco de incidentes, caso a po-
lícia tivesse de entrar na sede 
do sindicato à força. Qualquer 
conflito poderia levar a um 
isolamento do ex-presidente 
e dos partidos que o apoiam.

A prisão de Lula, ao mesmo 
tempo em que recebe apoio 
de milhões de brasileiros, vem 
causando inúmeras discussões 
jurídicas já que, segundo juristas, 
o Supremo Tribunal Federal so-
mente decidiu contrário ao Habe-
as Corpus de Lula – que evitaria 
sua prisão – por intransigência 
da Presidente da Corte, Carmem 
Lúcia, que não colocou em vo-
tação duas Ações Declaratórias 
de Constitucionalidade que irá 
disciplinar qual o momento 
para início do cumprimento da 
pena no âmbito criminal, e tudo 
leva a crer, que a maioria dos 
ministros do STF irão decidir 
que essa possibilidade somente 
é possível após decisão em 3ª 
Instância – Superior Tribunal de 
Justiça, o que poderá colocar, no 
futuro, Lula em liberdade.

Criminalista 
barretense 

considera atípica 
a decisão sobre a 

prisão de Lula

Agentes da Polícia Federal e do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do 
Ministério Público deflagraram na manhã desta sexta-feira 
(6) a Operação Cadeia Alimentar, que investiga um esque-
ma de fraudes em licitações da merenda escolar em 32 
municípios paulistas. Na região, Barretos e Guaíra foram 
alvos da operação, que cumpriu um mandado de prisão 
preventiva e cinco de busca em Ribeirão Preto, Franca e 
Brodowski. Em nota, o setor de Comunicação da prefeitura 
de Barretos informou que “a prefeitura de Barretos não está 
sendo investigada neste processo. Apenas foi pedido pelo 
Ministério Público documentação em todas as prefeituras 
na qual celebraram contrato com a empresa citada na ação. 
Em Barretos, nenhuma irregularidade foi encontrada por parte 
da prefeitura e nem de nenhum servidor público”.

Ministério Público não encontra 
irregularidades em Barretos com 

relação à Operação Cadeia Alimentar

Paulo Correa vai recorrer sobre 
acusação de improbidade 

administrativa na presidência da Câmara

A ação do Ministério Público 
alegou que Paulo Correa teria 
realizado contratação direta com 
a dispensa de licitação da Ticket 
Serviços S.A para administração 
e gerenciamento de vale-alimen-

tação dos servidores da Câmara  
no período de 2009 a 2012.

A partir de segunda-feira 
(09), Correa terá 15 dias para 
recorrer da decisão proferida 
pelo juiz da 3ª vara cível, Dou-
glas Borges da Silva, referente 
à perda de mandato e suspensão 
de direitos políticos. O vere-
ador disse respeitar a decisão 
judicial, mas não concorda.

O vereador divulgou nota 
oficial apontando que “reitero 
minha posição de que atuei 
com honestidade e seguindo 
os trâmites e manifestações 
dos órgãos técnicos do Poder 
Legislativo, confiando que a 
sentença será modificada pelo 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo”, declarou Paulo Correa.

O governador Márcio França 
tomou posse nesta sexta-feira, 
dia 6, em cerimônia realizada na 
Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo. França substitui 
Geraldo Alckmin. 

“O Brasil nunca pôde falar 
que de São Paulo não partiram as 
soluções para os seus problemas. 
Nesse instante, estou convicto 
que de São Paulo, mais uma vez, 
vão sair soluções importantes 
para o Brasil”.

Na cerimônia na sede do 
governo paulista, o ex-gover-
nador Geraldo Alckmin saudou 

o governador destacando sua 
lealdade e dedicação ao desen-
volvimento do Estado de São 
Paulo, e ressaltou que ainda há 
muito a entregar à população.

“Essa missão cabe agora às 
boas e competentes mãos do, a 
partir de hoje, governador Márcio 
França. Márcio foi um compa-
nheiro leal e presente em todos os 
momentos importantes deste meu 
governo, desde 2015. Continuará a 
ser. Sabe o que faz e, tenho certeza, 
fará um belo e grande trabalho”, 
afirmou Alckmin.

Márcio França assume o Governo de São Paulo

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Justiça determina prisão de Lula e 
ex-presidente afirma se entregar para Polícia 

Federal após missa para Marisa Letícia
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

EditorialEditorial

Saúde BucalSaúde Bucal

Os tumores odontogênicos, 
também chamados de mixomas 
ou neoplasias bucais são lesões 
derivadas dos remanescentes ce-
lulares que se originam durante a 
formação e erupcionamento (nas-
cimento) dentários, não devendo 
ser confundidos com neoplasias 
malignas, do tipo câncer. Como 
tem relação com os dentes, são 
encontrados, exclusivamente, na 
mandíbula ou no maxilar superior 
(maxila) e devem ser considera-
dos no diagnóstico diferencial de 
lesões envolvendo estes locais.

A causa do desenvolvimento 
destas lesões ainda permanece des-
conhecida. Clinicamente, os tumo-
res odontogênicos, quase sempre, 
não se apresentam doloridos, razão 
pela qual existe uma demora do 
paciente em procurar o especialista, 
neste caso, o cirurgião-dentista, 
quem normalmente primeiro tem 
acesso à lesão. Podem causar ainda 
expansão dos ossos maxilares, mo-
vimentação e reabsorção das raízes 
dentárias e perda óssea importante, 
muitas vezes causando fraturas 
inesperadas e indesejadas.

O conhecimento das carac-
terísticas clínicas dos variados 
tumores odontogênicos é extre-
mamente importante no diag-
nóstico e tratamento precoces 

destas lesões. Como ocorre nas 
neoplasias em outros locais do 
corpo, os tumores odontogênicos 
se assemelham, ao microscópio, 
aos tecidos e células de origem. 
Podem aproximar-se dos tecidos 
moles do esmalte ou da polpa 
dentária, geralmente contendo 
elementos mineralizados (calci-
ficados) destas estruturas.

Muitos esquemas de classifi-
cação têm sido apresentados para 
este grupo complexo de lesões, 
sendo comum a todos a divisão em: 
epiteliais, mesenquimais e mistos.

CaraCterístiCas 
ClíniCas e radiográ-

fiCas dos tumores 
odontogênCios ou mi-
xoma odontogêniCo

O mixoma odontogênico é um 
tumor odontogênico classificado 
como mesenquimal, derivado do 
ligamento periodontal ou polpa 
dentária. Aparece geralmente em 
adultos, podendo ocorrer também 
em jovens. Encontra-se tanto na 
maxila como na mandíbula e não 
apresenta preferência por sexo. Em-
bora não seja tumor maligno, é de 
potencial extremamente recidivante, 
ou seja, mesmo com a sua remoção 
é passível que se forme novamente.. 

A explicação encontrada para 
isso é que, como não existe uma 

“cápsula” envolvendo o tumor, a sua 
remoção total é geralmente incerta. 
Pode apresentar grande volume de 
expansão dentro da boca, causando 
males muitas vezes irreversível, 
como movimentações dentárias 
e expansão de ossos adjacentes. 
Motivo pelo qual é importante o 
diagnóstico precoce, o que só pode 
ser feito pelo cirurgião-dentista, que 
observa sinais indicativos como 
pequenas assimetrias, posição dos 
dentes e outros detalhes. O paciente 
só percebe quando o tumor toma 
grandes dimensões, pois ele é in-
dolor, normalmente não sangra e 
evolui lentamente..

tratamento
A remoção cirúrgica é o trata-

mento de escolha. Devido a consis-
tência frequentemente amolecida 
e gelatinosa, a curetagem pode 
resultar em remoção incompleta. 
A ausência de uma “cápsula” 
envolvendo a lesão também cola-
bora para as recidivas, como citado 
anteriormente, principalmente 
se a remoção cirúrgica for muito 
conservadora, razão pela qual o 
diagnóstico e o tratamento precoces 
podem evitar grandes mutilações,

Apesar de essas lesões serem 
extremante agressivas e possu-
írem alto grau de recidivas, o 
prognóstico é bom.

Nós sindicalistas das cen-
trais sindicais Força Sindical, 
CTB, UGT, Nova Central e 
CSB, apoiamos e nos solidari-
zamos com o ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva. Considera-
mos a decretação de sua prisão 
uma medida radical que coloca 
a sociedade em alerta.

Vivemos no Brasil, nos úl-
timos anos, um clima de perse-
guição política, que tem como 
pretexto o combate à corrupção, 
mas cujo objetivo maior é ex-
tirpar do jogo político qualquer 
programa que valorize a área 
social, o trabalho e a renda do 
trabalhador, e uma pauta pro-
gressista desenvolvimentista.

Mais do que isso, estamos 
certos de que o objetivo real deste 
processo é tirar o ex-presidente 
Lula da disputa eleitoral de 2018. 
O fato de ter sido a tramitação mais 
célere da história do judiciário evi-
dencia o teor persecutório da ação.

Questionamos de forma 
contundente o fato de o ex-pre-
sidente ter sido condenado pelo 
Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região sem a apresentação das 
provas do suposto crime.

Acredito ser senso comum, 
diante das inúmeras manifesta-
ções populares, o interesse da 
sociedade no cumprimento da 
pena após decisão condenatória 
em segunda instância. O tema 
tem quase que monopolizado o 
noticiário nos últimos tempos.

Entretanto, a previsão do 
texto constitucional não segue a 
mesma maré da vontade popular. 
O inciso LVII do artigo 5º da 
Constituição Federal determina 
que “ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória”. 
Por seu turno, o artigo 283 do Có-
digo de Processo Penal impede, 
expressamente, a prisão senão 
em decorrência de sentença con-
denatória transitada em julgado.

O assunto é extremamente 
controverso. Em primeiro lugar 
porque a previsão, por estar con-
tida no artigo 5º da Constituição, 
portanto, no capítulo que cuida 
dos direitos e deveres individuais 
e coletivos, as chamadas “cláusu-
las pétreas”. Em segundo lugar 
porque o texto constitucional pre-
vê, no seu artigo 60, que emendas 
à própria Constituição deverão 
ser propostas: a) por pelo menos 
1/3 dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal; 
b) pelo Presidente da República; e 
c) por mais da metade das Assem-
bleias Legislativas das unidades 
da Federação, com manifestação 
de metade, ao menos, dos seus 

membros. Convenhamos que 
não é tarefa simples emendar a 
Constituição brasileira.

Em terceiro, e último, e o 
maior obstáculo para uma re-
forma no texto constitucional, é 
que as “cláusulas pétreas” não 
podem ser alteradas. Isso segun-
do o próprio Senado Federal, ao 
interpretar o parágrafo 4º do ar-
tigo 60 da CF/88 (http://www12.
senado.leg.br/noticias/glossario
-legislativo/clausula-petrea). De 
acordo com esse dispositivo, não 
poderão ser objeto de deliberação 
as propostas de emenda tendente 
a abolir, entre outras, os direitos 
e garantias individuais.

Não há alternativa, portanto, 
que permita insculpir a vontade 
popular no texto constitucional? 
Somente com uma nova Assem-
bleia Nacional Constituinte é que 
esse dispositivo poderia ser alte-
rado, aproximando a legislação 
penal brasileira das praticadas nas 
maiores democracias do mundo?

Devemos reconhecer que o 
“guardião” da Constituição, o 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
não tem contribuído muito para 
sanar as dúvidas e esclarecer 
definitivamente a questão.

Com a palavra os juristas, 
em especial os especialistas em 
Direito Constitucional. Não ve-
mos esse debate nas discussões 
que se travam em torno do tema. 
Uma coisa é clara, é fato: a Cons-
tituição Federal diz que culpado 

só após o trânsito em julgado. 
Pois bem, então que se altere a 
Constituição. Mas não pode, pois 
é “cláusula pétrea”. O que fazer? 
Como fazer?

A nação brasileira fica parali-
sada, à espera do que parece ser 
o “julgamento do século”. Ora, 
com todo respeito ao leitor, às 
favas com o caso específico do ex
-presidente. O que está em jogo, 
aqui e agora, e o mais importante, 
para o futuro do país, é se vamos 
manter, como nação, essa idios-
sincrasia, à margem das mais 
modernas democracias, ou se 
vamos atender ao senso comum, 
às melhores práticas, permitindo 
o cumprimento da pena após o 
julgamento em segunda instância.

A pior forma de resolver um pro-
blema é fingindo que ele não existe.

Precisamos virar essa página. 
Precisamos trabalhar. Precisamos 
escolher nossos representantes (a 
eleição está há exatos seis meses). 
Precisamos tratar dos reais pro-
blemas brasileiros. Precisamos 
olhar para frente. O ex-presidente 
é passado e lá deve permanecer. 
Se ele será preso ou não, é com a 
Justiça. Defendo que se discuta a 
norma e não o caso. Que enxer-
guemos a floresta e não a árvore.

Temos tanto a fazer, tantas 
reformas, em tantas áreas, e tão 
mais urgentes! O Brasil precisar 
caminhar, seguir!

*seis ConstituiÇÕes 
federais*
1891 - 1934 - 1937 - 1946 - 
1967 -1988.
*9 moedas*
Réis: até 1941 - Cruzeiro: 
1942 - Cruzeiro Novo: 1967 
- Cruzeiro: 1970 - Cruzado: 
1986 - Cruzado Novo: 1989
Cruzeiro: 1990 - Cruzeiro 
Real: 1993 - Real: 1994.
*seis VeZes Congres-
so feCHado*
1891; 1930 - 34; 1937 - 46; 
1966; 1968 - 69;1977.
*seis golPes de estado*
1889; 1930 - 34; 1937 - 45; 
1945; 1955; 1964 - 85.
*um PleBisCito igno-
rado*
Venda de armas: 2005.
*13 Presidentes Que 
nÃo ConCluíram o 
mandato*
Deodoro: 1891 - Afonso Penha: 
1909 - Rodrigues Alves: 1918 - 
Washington Luís: 1930 - Júlio 
Prestes: 1930 - Vargas: 1945 e 
1954 - Carlos Luz: 1955 - Jânio 
Quadros: 1961 - João Goulart: 
1964 - Costa e Silva: 1969 - 
Tancredo Neves: 1985 - Collor: 
1992 - Dilma: 2016.
*31 Presidentes nÃo 
eleitos diretamen-
te* (também considerando 
posse de interinos)
Deodoro: 1889* - Floriano Pei-
xoto: 1891* - Prudente: 1894* 
- Campos Sales: 1898* - Ro-
drigues Alves: 1902* - Afonso 
Penha: 1906* - Nilo Peçanha: 
1909* - Fonseca: 1910* - Ven-
ceslau: 1914* - Rodrigues Al-
ves: 1918* - Delfim Moreira: 
1918* - Epitácio: 1919* - Ar-
thur: 1922* - Washington Luis: 
1926* - Júlio Prestes: 1930* 
- Vargas: 1930 - José Linhares: 
1945 -  Café Filho: 1954 - Carlos 
Luz: 1955 - Nereu Ramos: 1955 
- Ranieri Mazilli: 1961 - João 
Goulart: 1961 - Castelo Bran-
co: 1964 - Costa e Silva: 1967 
- Médici: 1969 - Geisel: 1974 
- Figueiredo: 1979 - Tancredo 
Neves: 1985 - José Sarney: 1985 
- Itamar Franco: 1992 - Michel 
Temer: 2016

*Presidentes do Período da 
República Velha marcado 
pelas fraudes eleitorais e o 

coronelismo.
*31 reVoltas e guer-
rilHas*
Golpe Republicano: 1889; Primeira 
Revolta de Boa Vista: 1892-1894; 
Revolta da Armada: 1892-1894; 
Revolução Federalista: 1893-1895; 
Revolta de Canudos: 1893-1897; 
República de Curani: 1895-1900; 
Revolução Acreana: 1898-1903; 
Revolta da Vacina: 1904
Segunda Revolta de Boa Vista: 
1907-1909; Revolta da Chibata: 
1910; Guerra do Contestado: 
1912-1916; Sedição de Juazeiro: 
1914; Greves Operárias: 1917-
1919; Levante Sertanejo: 1919-
1930; Revolta dos Dezoito do For-
te: 1922; Revolução Libertadora: 
1923; Coluna Prestes: 1923-1925; 
Revolta Paulista: 1924; Revolta 
de Princesa: 1930; Revolução de 

1930: 1930; Revolução Constitu-
cionalista: 1932; Revolta Mineira: 
1935-1936; Intentona Comunista: 
1935; Caldeirão de Santa Cruz 
do Deserto: 1937; Revolta das 
Barcas: 1959; Regime Militar: 
1964; Luta Armada: 1965-1972; 
Guerrilha de Três Passos: 1965; 
Guerrilha do Caparaó: 1967; 
Guerrilha do Araguaia: 1967-
1974; Revolta dos Perdidos: 1976.

Como pode tanta gente 
realmente acreditar que o país 
sempre foi tranquilão e só agora 
que está com algum distúrbio?

Vivemos em um país que 
sempre foi manipulado pelos 
"doutores da lei". Temos uma elite 
política doutrinada a deixar de 
lado seus pares, o povo. A vontade 
que emana é deles próprios!

*Apenas para refletir!!*
Achei importante para todos

Brasil: vamos olhar para frente?

enio De Biasi
Diretor da DBC Consultoria

Tumores odontogênicos: a 
importância do diagnóstico precoce

nota de apoio ao ex-presidente 
luís Inácio lula da Silva

Você estudou História do Brasil?
Certamente em nenhuma escola te ensinaram o que se segue

clelton peres peres 
Rio de Janeiro

pauLo pereira Da siLva, 
Presidente da Força Sindical

aDiLson araúJo, 
Presidente da Central dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB)

ricarDo patah, 
Presidente da União Geral 
dos Trabalhadores (UGT)

José caLixto raMos, 
Presidente da Nova 
Central Sindical dos 

Trabalhadores (NCST)
antônio neto, 

Presidente da Central dos 
Sindicatos Brasileiros (CSB)

Ressaltamos a trajetória de 
resistência e luta democrática do 
ex-presidente Lula, da sua funda-
mental contribuição à luta contra 
a miséria, o desemprego, a discri-
minação que marcou toda sua vida 
pessoal e política, como sindicalis-
ta, deputado, dirigente partidário e 
como chefe de Estado, quando foi 
responsável por uma incontestável 
melhoria das condições de vida e 
trabalho para milhões e milhões de 
famílias brasileiras.

As injustas condenação e pri-
são do ex-presidente Lula alimen-
tam a divisão do país e o mergulha 
na insegurança, o que não colabora 
para a superação da grave crise 
social, política e econômica a que 
estamos submetidos. Queremos a 
liberdade do ex-presidente Lula, 
até como forma de garantir que 

o processo eleitoral de 2018 seja 
limpo e democrático, via essencial 
para que possa prevalecer nossa 
plataforma democrática, dos di-
reitos trabalhistas e sociais e do 
desenvolvimento de nosso país.

São Paulo, 5 de abril de 2018
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Duas audiências públicas 
para discutir temas da atualida-
de estão agendadas para serem 
realizadas pela Câmara Muni-
cipal de Barretos. Na próxima 
quinta-feira, dia 12, às 20 

Desde o último domin-
go, dia 1º de abril, os novos 
servidores convocados por 
concurso, iniciaram atividades 
no SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência). A 
secretaria municipal de Saúde 
realizou o processo de recepção 
e integração da equipe que con-
ta com 30 profissionais, sendo: 
10 médicos, 6 técnicos de 
enfermagem, 4 enfermeiros, 4 
operadores de rádio e 6 técnicos 
de regulação, que atuarão em 
sistema de 12/36 horas.

De acordo com secretário da 
saúde, Alexander Stafy Franco, 
as novas contratações são bené-
ficas, pois o SAMU atuará com 
um número maior de funcioná-
rios, o que não sobrecarrega o 
trabalho a ser desempenhado 
por esses profissionais.

Ronaldo Araújo, coordena-
dor do SAMU – Barretos des-

Um dos mais importantes 
executivos do país, e agora 
pré-candidato a presidente da 
República pelo PRB, estará 
em Barretos no dia 16 de abril, 
segunda-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. 

Flávio Rocha é o CEO da 
rede de lojas Riachuelo, um case 
de sucesso no reposicionamento 
da marca, e também atua como 
CEO da Midway Financeira, 
que administra, entre outras 
operações, os cartões Riachuelo.

As inscrições para o simpó-
sio estão abertas, são gratuitas e 
podem ser realizadas pelo site 
htpp://inscricao.unifeb.edu.
br/Login/200. Os primeiros 250 

O vereador Paulo Correa 
(PR) divulgou nota  nesta sex-
ta-feira (6), rebatendo decisão 
judicial de que teria praticado 
improbidade administrativa 
durante sua gestão na presi-
dência da Câmara. 

A ação do Ministério Pú-
blico alegou que Paulo Correa 
teria realizado contratação 
direta com a dispensa de lici-
tação da Ticket Serviços S.A 
para administração e geren-
ciamento de vale-alimentação 
dos servidores da Câmara  no 
período de 2009 a 2012.

A partir de segunda-feira 
(09), Correa terá 15 dias para 
recorrer da decisão proferida 
pelo juiz da 3ª vara cível, Dou-
glas Borges da Silva, referente 
à perda de mandato e suspensão 
de direitos políticos. O vere-
ador disse respeitar a decisão 
judicial, mas não concorda. 

Na nota, Paulo Correa ex-
plica que “na presidência da 
Câmara nos anos de 2009 e 
2010 houve contrato com a 
empresa Ticket Serviços, com 

Barretos esteve presente na 1ª Oficina de Tu-
rismo da AMITESP (Associação do Municípios 
de Interesse Turístico do Estado de São Paulo), 
realizada na cidade de Cachoeira Paulista, no 
Vale do Paraíba. O secretário municipal de Tu-
rismo, Adriano Santos, representando o prefeito 
Guilherme Ávila, foi acompanhado do técnico e 
guia de turismo, Paulo César Lopes, e do consul-
tor de turismo, Carlos Alberto Leal Rodrigues. A 
comitiva barretense foi recebida pelo secretário 
estadual de Turismo, Fabrício Cobra Arbex. 
Na oportunidade, Arbex passou a informação 
sobre o descontingenciamento da verba do De-
partamento de Apoio ao Desenvolvimento dos 

Municípios Turísticos (DADETUR) por parte do governo, aumentando a verba a ser utilizada em 
2018 pelos Municípios de Interesse Turísticos, caso de Barretos. Com o descontingenciamento do 
orçamento do DADETUR, o valor destinado aos Municípios de Interesse Turístico (MITs), que era 
de R$ 386.608,04, passa a ser R$ 594.781,59.  Ao todo foram liberados R$ 416 milhões: R$ 333 mi-
lhões para as estâncias e R$ 83 milhões para MITs. A oficina apresentou três painéis para o Turismo: 
"Turismo como Fator de Desenvolvimento Econômico e Social", coordenado pelo secretário estadual 
de Turismo Fabrício Cobra Arbex; "Oportunidade de Desenvolvimento Sustentável – Integração entre 
Cultura e Turismo", coordenado pelo secretário adjunto de Cultura do estado de São Paulo, Romil-
do Campelo; e "O Importante e Indispensável Papel dos Comturs", coordenado pelo presidente da 
Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico - AMITur, Jarbas Favoretto.

Simpósio Brasil 200 apresenta pré candidato 
à presidência da república em Barretos

inscritos vão participar da pales-
tra na sala presencial, onde Flá-
vio Rocha estará falando. As 450 
vagas restantes dizem respeito às 
outras duas salas do Centerplex 
Cinemas, para as quais a palestra 
será retransmitida, ao vivo, nas 
telas. As vagas são limitadas 
pela disponibilidade de cadei-
ras nas três salas, não havendo 
possibilidade de ampliação do 
número de inscrições.

Desconhecido pela popula-
ção, Flávio Rocha, pré-candi-
dato ao Planalto do PRB, está 
intensificando suas andanças 
pelo país. Na última quarta-fei-
ra, dia 4, por exemplo, ele foi a 
Goiânia, para palestra a estudan-
tes do ensino médio, encontro 
com vereadores e com pastores.

Apesar de ser evangélico 
e de ter se filiado ao partido 

ligado à Igreja Universal, Ro-
cha nega envolvimento direto 
da igreja em sua campanha 
e até uma atenção especial a 
esse nicho do eleitorado. “O 
partido é maior do que a igreja 
e a campanha é maior do que 
o partido”, justifica.

Câmara agenda duas audiências 
públicas para discutir saúde e trânsito

horas, a primeira audiência 
abordará a integração do sis-
tema de saúde do município. 

Foram convidados para 
participarem dos trabalhos, os 
coordenadores das Unidades 

Básicas de Saúde, os gestores 
da UPA e da Santa Casa, o 
secretário municipal de Saúde 
e o coordenador do SAMU.  

A segunda audiência deste 
mês está agendada para a quinta-
feira, dia 19. Nesta audiência, a 
discussão será sobre os problemas 
relacionados ao trânsito barreten-
se. Para debater o tema, foram 
convidados o secretário de Ordem 
Pública, além de representantes 
das polícias Militar e Civil e de 
entidades ligadas ao setor. 

Nas audiências públicas é 
possível a participação direta 
das pessoas que estiverem 
presentes, que poderão for-
mular perguntas e apresentar 
propostas para a solução do 
problema em debate.

Paulo Correa vai recorrer sobre 
acusação de improbidade 

administrativa na presidência da Câmara

SaMU está atuando com nova 
equipe desde o início do mês

taca que os novos servidores 
serão treinados e participarão 
de capacitações para o aperfei-
çoamento e padronização do 
atendimento do Samu.

“Durante a recepção da nova 
equipe passamos informações 
sobre a importância do traba-
lho do Samu no atendimento 
à comunidade, as principais 
condutas clínicas e de urgências, 
e principalmente a importância 
da atenção humanizada para 
qualquer indivíduo”  enfatizou. 

LIGUE 192 - O atendi-
mento do SAMU pode ser 
acessado gratuitamente pelo 
número 192, a partir de qual-
quer telefone, fixo ou móvel. 
Em seguida, as chamadas são 
remetidas ao médico regula-
dor, que presta orientações às 
vítimas e aciona as ambulân-
cias quando necessário.

A base do SAMU Barretos 
fica localizada na Rua João 
Luís da Silva, 549 - Zequinha 
Amêndola (Foto Arquivo).

dispensa de licitação, obede-
cendo ao art. 24, inciso II da 
Lei n.º 8.666/93, tendo o pro-
cesso tramitado pelos órgãos 
técnicos da Câmara, contabi-
lidade, jurídico e, inclusive, 
parecer de jurista anexado ao 
processo, concluindo assim 
pela dispensa de licitação, vis-
to que a taxa de administração 
(cobrada pela empresa Ticket) 
era ZERO e a empresa possuía 
ampla carta de fornecedores 
vinculados junto ao municí-
pio de Barretos, sendo pago 
somente os valores disponibi-
lizados aos servidores, NÃO 

HAVENDO QUALQUER 
PREJUÍZO AO ERÁRIO 
DA CÂMARA MUNICIPAL, 
haja vista que, no contrato an-
terior a taxa de administração 
inicial era de 1,5%, ou seja, 
nesse novo contrato houve 
uma economia aos cofres da 
Câmara Municipal”.

“Reitero minha posição de 
que atuei com honestidade e 
seguindo os trâmites e manifes-
tações dos órgãos técnicos do 
Poder Legislativo, confiando 
que a sentença será modificada 
pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo”, declarou Paulo Correa.

Barretos participa de 
oficina de Turismo da aMITESP
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (09/04) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE MARCENEIRO
BABÁ
BIBLIOTECÁRIO
CONTADOR
COSTUREIRA INDUSTRIAL
COSTUREIRA INDUSTRIAL
COZINHEIRO
DEPILADORA
ELETRICISTA DE VEICULO

ESTETICISTA
JARDINEIRO
MANICURE
MARCENEIRO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL III 
MOTORISTA DE CAMINHÃO
PROFESSOR DE PILATES
TERAPEUTA OCUPACIONAL
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.

O Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) decidiu 
suspender, por tempo indeter-
minado, a Resolução nº 716, 
de 30 de novembro de 2017, 
do Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran), que tornaria 
obrigatória a Inspeção Técnica 
Veicular (ITV) para renovação 
do licenciamento anual. A de-
cisão foi publicada na edição 
desta sexta-feira (06) do Diário 
Oficial da União (DOU).

Pela resolução, os condutores 
seriam obrigados a submeter 
seus veículos às ITV’s como 
parte do processo de renovação 
do licenciamento e obtenção do 
Certificado de Registro e Licen-
ciamento Veicular (CRLV). As 
inspeções teriam validade de dois 
anos, com início previsto para 1º 
de julho, data limite para os de-
partamentos de trânsito estaduais 
(Detran’s) enviarem ao Denatran 
o cronograma necessário para 
realização dos procedimentos.

"A ABA é em parte custea-
da pela prefeitura, mas temos 
que trabalhar muito duro para 
custear outras despesas". A fra-
se é de Eduardo Croys Felthes, 
presidente da ABA (Amigos 
Barretenses dos Animais) 
afirmando que realiza diversas 
promoções como jantares e 
venda de pizzas. No entanto, 
esse esforço poderá ser alivia-
do com a criação do Fundo de 
Saúde e Bem-Estar Animal.

A Câmara Municipal de Bar-
retos aprovou alterações na Lei 
5.000 de 1º de setembro de 2014 
acrescentando o dispositivo que 
cria o Fundo Municipal de Bem
-Estar Animal e Saúde Pública. 
O projeto de lei foi encaminhado 
ao Legislativo após requerimen-
to do vereador Raphael Dutra 
(PSDB). "Agora, o poder público, 
entidades e os cidadãos poderão 
participar e definir políticas pú-
blicas para os animais", destacou 
Eduardo Croys.

Conforme o vereador, será um 

Eduardo Croys Felthes mostra obras da ABA para o
vereador Raphael Dutra (Foto: Lucas de Toledo)

A Polícia Civil de Bebe-
douro, através de agentes 
de sua Delegacia de Inves-
tigações Sobre Entorpe-
centes (DISE), realizaram 
nesta sexta-feira (06), mais 
um procedimento de incine-
ração e destruição de dro-
gas que foram apreendidas 
pela polícia, em Bebedouro, 
como também nos municí-
pios vizinhos como Taiuva, 
Taiaçu, Vista Alegre do Alto, 
Pirangi, Viradouro, Terra Roxa e Monte Azul Paulista. Também participaram 
do procedimento, representantes do Ministério Público da comarca e agentes 
do serviço de Vigilância Sanitária do município. A incineração foi realizada 
em forno industrial de uma grande empresa privada da região. O delegado 
Maurício Vieira Silva, responsável pela operação, disse que nesse procedi-
mento foram incineradas e destruídas 16,87 quilos dos mais diversos tipos 
de substâncias entorpecentes, em especial, cocaína, maconha e crack.

Uma nova equipe está atu-
ando no trabalho de captura 
de animais de médio e grande 
porte que se encontram soltos 
nas ruas e áreas públicas da 
cidade. Com equipamentos e 
caminhão específico para esse 
fim, o staf é terceirizado, rece-
beu treinamento especializado 
e atua em nome da prefeitura 
de Barretos, sob coordenação 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente. 

Com trabalho a disposição 
24 horas por dia, o grupo é 
acionado por denúncias de 
barretenses no telefone 3324-
1011, de segunda a sexta, das 
7 às 17 horas, e no 99773-7277 
no período fora desse horário e 
aos finais de semana e feriados. 

O prefeito Guilherme Ávi-
la, acompanhado do secretário 
municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Marco Antônio Carva-
lho Ferreira, fez questão de visitar 
pessoalmente a equipe e conhecer 
em detalhes o trabalho realizado. 
“A prefeitura sempre teve uma 
forte atuação neste trabalho, não 
apenas de apreensão dos animais, 
mas também de conscientização 
de seus proprietários, pois é 
preciso esclarecer que a maioria 
dos animais soltos nas ruas tem 
dono”, ressaltou o prefeito.

O prefeito Guilherme Ávila junto com o secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, Marco Antônio Carvalho Ferreira, 

orientam funcionários da Fazenda Municipal

Denatran suspende inspeção veicular 
para renovação de licenciamento anual

De acordo com o diretor 
do Denatran, Maurício Alves, 
a definição dos requisitos para 
elaboração do cronograma é 
um dos motivos que dificulta a 
implementação da resolução. 
“Estamos sempre atentos às 
demandas dos Detran’s, que 
são nossos parceiros na fisca-
lização das leis de trânsito, e 
entendemos que esse processo 
precisa passar por um debate 
mais aprofundado, para que 
possamos aplica-lo da melhor 
maneira possível, com o míni-
mo de transtorno à população.”

O ministro das Cidades, 
Alexandre Baldy, ressaltou 
que a Pasta está atenta aos 
anseios da sociedade. “Os 

condutores do país podem ter a 
certeza que estamos, cada vez 
mais, atentos às necessidades 
da frota brasileira, pensando 
e executando as melhores 
decisões para tornar o trânsito 
um lugar mais seguro, har-
monioso e eficaz para todos 
os brasileiros. No Ministério 
das Cidades, a população é 
e sempre será ouvida para as 
tomadas de decisões.”

nova equipe assume trabalho de 
captura de animais soltos nas ruas

Segundo o secretário Mar-
co Antônio, o objetivo com a 
nova equipe é atender toda a 
demanda que chega na Secre-
taria. “Infelizmente apreender 
e multar tem se mostrado um 
eficiente caminho para cons-
cientizar as pessoas de que ter 
a posse de um animal significa 
ter responsabilidade sobre ele”. 

Atualmente, os animais re-
colhidos são fotografados, regis-
trados, e colocados em um curral 
localizado na Fazenda Municipal, 
pelo prazo máximo de dez dias. 
Se ninguém for buscar eles ficam 
disponíveis para doação às insti-
tuições beneficentes cadastradas 
na prefeitura. A partir do final de 

abril estes animais também rece-
berão um microchip, como parte 
do cadastro na secretaria.

Para ter seu animal de volta, 
o proprietário deve comparecer 
à Fazenda Municipal munido 
de documento pessoal com foto 
e comprovante de residência, 
pagar a taxa de apreensão, trans-
porte e diária, que varia de R$ 90 
a R$ 500 dependendo do animal 
apreendido e de quanto tempo 
permaneceu no local, e retirar o 
animal em transporte adequado. 

Após isso, o proprietário 
ainda pagará multa, enviada via 
Correios, que varia de R$ 60 a 
R$ 120. Em caso de reincidên-
cia, a multa tem valor dobrado.

Para Eduardo Croys, criação de fundo do 
bem-estar animal aliviará esforços por recursos

marco para a causa animal em 
Barretos, que busca há muito tem-
po ações efetivas para combater e 
reduzir o abandono e maus-tratos 
aos animais. "É um problema 
muito sério que a sociedade toda 
enfrenta, a procriação animal sem 
controle e a falta de responsabi-
lidade de algumas pessoas que 
têm os animais", frisou. Dutra 
ressaltou que o cuidado com os 
animais é também questão de 
saúde pública, pois evita doenças 
e controle a zoonose. 

Para Eduardo Croys, que 
coordena a construção da sede 
própria da ABA, o projeto con-
tará com conforto e qualidade 
para os animais num investi-
mento de R$ 700 mil. "Nosso 
projeto não para e quem sabe 
conseguimos no futuro uma 
clínica popular e um cremató-
rio para o bem-estar dos ani-
mais e da sociedade", ressaltou 
o presidente da entidade.

O FUNDO
O Fundo Municipal de Bem

-Estar Animal e Saúde Pública 
tem a finalidade de captar recur-
sos para financiamento, expansão, 
implantação e aprimoramento das 
ações voltadas à proteção animal, 
destinando a projetos e programas 
que incentivem a posse responsá-
vel, condições dignas de vida com 
alimentação e abrigo, registro, 
identificação e recolhimento e 
destinação de cães e gatos e pro-
moção de medidas educativas e 
de conscientização. 

Segundo o vereador, a ABA 
(Associação Barretense dos 
Animais) e a ONG Lar Anjo de 
Quatro Patas será as principais 
beneficiadas com o fundo.

As receitas virão de do-
ações, aplicação de multas 
de maus-tratos aos animais e 
subvenções de pessoas físicas 
ou jurídicas e outras ações 
relativas ao bem-estar animal. 
O fundo ficará subordinado à 
secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio-Ambiente e 
seus membros serão eleitos.

Polícia Civil de Bebedouro realiza 
incineração de drogas apreendidas na região
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

A Receita Federal 
abre, a partir das 9 horas 
da próxima segunda-
feira (9), consulta ao 
lote residual de restitui-
ção do Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física 
(IRPF), referente aos 
exercícios de 2008 a 
2017. Para saber se teve a 
declaração liberada, o contri-
buinte deverá acessar a página 
da Receita na internet, ou ligar 
para o Receitafone, 146.

O crédito bancário para 
78.519 contribuintes será feito 
no dia 16 de abril, totalizando 
R$ 180 milhões. Desse total, 
mais de R$ 86,900 milhões 
são para contribuintes com 
preferência no recebimento: 
17.754 idosos e 1.661 pessoas 
com alguma deficiência física, 
mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita na internet, ou ligar 
para o Receitafone, 146. 

Na consulta à página da 
Receita, serviço e-CAC, é 
possível acessar o extrato da 
declaração e ver se há inconsis-
tências de dados identificadas 
pelo processamento. Nessa 
hipótese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, me-
diante entrega de declaração re-
tificadora, informou a Receita.

Também é possível usar 
aplicativo para tablets e smar-
tphones, que facilita consulta 

IngredIentes
500g de Escalope de Filé Mignon
Sal a gosto
Pimenta do Reino a gosto
60 ml de azeite
MOLHO
100g de açúcar mascavo
100g de manteiga
200 ml de caldo de carne
200 ml de creme de leite
50 ml de conhaque
Sal a gosto
Noz Moscada a gosto
PreParO
Tempere os escalopes com o sal, à pimenta do reino e alecrim. Mis-
ture bem a reserve por, aproximadamente, 
15 minutos. Em uma panela aquecida com 
manteiga, adicione o açúcar mascavo e 
misture bem. Adicione o conhaque, deixe 
evaporar o excesso de álcool e junte o 
caldo de carne. Deixe reduzir um pouco, 
acrescente o creme de leite, corrija o sal, 
coloque a noz moscada e reserve. Em uma 
frigideira aquecida com o azeite, frite o 
escalope. Quando estiver "ao ponto", sirva 
com o molho de conhaque. Obs.: pode 
usar cerveja no lugar do conhaque. 
BOM aPetIte!

EscalopE dE filé mignon
ao molho dE conhaquE

receita abre segunda-feira consulta 
a lote residual de restituição do Ir

às declarações do IRPF e situ-
ação cadastral no CPF. Com 
ele será possível consultar di-
retamente nas bases da Receita 
Federal informações sobre 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá 
fazer o requerimento por meio 
da Internet, mediante o For-
mulário Eletrônico – Pedido 
de Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Processa-
mento da DIRPF.

Segundo a Receita, caso o 
valor não seja creditado, o con-
tribuinte poderá contactar pes-
soalmente qualquer agência do 
Banco do Brasil ou ligar para 
a Central de Atendimento, por 
meio do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes au-
ditivos) para agendar o crédito 
em conta-corrente ou poupan-
ça, em seu nome, em qualquer 
banco. (Fonte: Agência Brasil)
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Nunca acreditei nessa historia de destino, mas 
existem momentos que são perfeitos demais para serem considerados acaso.

Dois shows completos na edição 2018 da Feijoada Samaúma. Alcione, uma 
das maiores vozes da música brasileira de todos os tempos, e grupo Raça Negra, 
que vem marcando décadas com seus sucessos, são as principais atrações do 
evento que se consolidou em suas seis edições. A Feijoada Samaúma é conhe-
cida pela qualidade de detalhes que oferece a seu público. Uma grande estrutura 
de mesas, tendas, aparadores e bares é montada na Estância Sombra do Jatobá 
para dar conforto, o mega palco recebe o que há de melhor em equipamentos 
de som e luz, um batalhão formado por garçons, recepcionistas, promotores, 
seguranças e controladores de acesso garante a eficiência dos serviços, além 
de muitas surpresas, que contribuem para o clima de alegria, culminando na 
apresentação de grandes nomes do samba no palco. Os ingressos são no estilo 
all inclusive, com pagamento único para desfrutar tudo o que o evento tem a 
oferecer, sem nenhum tipo de cobrança extra a partir da entrada. A venda do 
primeiro lote, com preço promocional 
já se esgotaram nos pontos de venda 
e no site. Ingressos para área com 
mesas numeradas, na frente do pal-
co, também já se esgotaram, mas as 
centenas de mesas espalhadas pelo 
ambiente bucólico oferecem comodi-
dade para se saborear a farta feijoada 
completa, servida até 17 horas. Nos 
bares, open de cerveja, caipirinha, 
vodka, refrigerantes, água, sucos e 51 
Ice, proporcionando uma experiência 
ainda mais prazerosa. Ingressos an-
tecipados no site: www.saudtickets.
com.br e nos seguintes pontos de 
venda: Barretos: Samaúma Bar - Le-
la's Mania - Droga Mix - Golfe Class 
Shopping. Guaíra: Rafael Martins 
Turismo - (17) 98148-4825. Colina: 
Ana Camolesi - (17) 98137-5737. 
Bebedouro: Limão Sports - Centro 
e Andreza - (17) 99212-5192. Ribei-
rão Preto: Óticas Massom e Golfe 
Class - Shopping Iguatemi. Olímpia: 
Auto Posto Putini e Villa Ótica - (17) 
99711-6284. São José Rio Preto: 
Play Ingressos - Plaza Shopping e 
Golfe Class - Shopping Iguatemi. 
Informações no site: feijoadasa-
mauma.com.br.

Alcione e Raça Negra se apresentam 
na Feijoada Samaúma 2018

O conceito de parklet chega 
a Barretos dentro do projeto do 
Instituto CPFL, em parceria 
com a Aurora Documenta, o 
Circuito CPFL Parklet Musical. 

Parklets são áreas contíguas 
às calçadas, onde são constru-
ídas estruturas a fim de criar 
espaços de lazer e convívio, 
onde anteriormente havia vagas 
de estacionamento de carros. 

No caso do projeto Parklet 
Musical, a estrutura é móvel e 
está numa carreta. É considera-
do o primeiro parklet móvel da 
América Latina e estará estacio-
nado neste sábado, 7 de abril, na 
Região do Lagos, graças a uma 
parceria com a prefeitura de 
Barretos, por meio da secretaria 
municipal de Cultura.

Sobre o parklet acontece o 
show do Grupo Escorregando. 
Euvaldo Lacerda, Felipe Mo-
raes, Cesinha e Glauber tocam 
músicas de Jacob do Ban-
dolim, Pixinguinha, Ernesto 
Nazareth e Sérgio Bittencourt, 
a partir das 18h30.

Aliando funcionalidade 
e sustentabilidade, o espaço 
também terá um sistema de 
captação de água pluvial para 
autoirrigação de sua vegetação; 
painéis de energia fotovoltaica 
para alimentar tomadas, entra-
das USB e iluminação de LED; 
paraciclo; bomba de ar para ca-

O Espaço Permanente de Artes Visuais do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos 
(Unifeb) recebe desde a última segunda-feira, dia 2,  exposição do artista plástico, Renato Amisy. Conhe-
cido por retratar a área do Direito em diversas obras, o artista se inspirou, desta vez, em outros cursos da 
instituição, como Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil e 
Agronomia, para criar obras em acrílico sobre tela e papel canson. A exposição apresenta 18 obras, sendo 
sete inéditas, e estará aberta ao público até o final de abril. Além das obras temáticas, Amisy também 
acrescenta à exposição, a obra que o apresentou ao mercado internacional e que ficou entre as premia-
das no Concurso Nacional Brasil 500 Anos Artes e Design, em 1999, durante as comemorações dos 500 
anos de descobrimento do país. Localizado na biblioteca do campus, com funcionamento de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 23 horas, e sábado, das 8 às 12 horas, o espaço é uma iniciativa do Unifeb e tem o 
intuito de fomentar o acesso à arte e cultura. (Fotos Nivaldo Júnior). Vale prestigiar!!!

“Diversidade de livros infantis 
interativos” é isso que promete a 
Feira do Livro Lelelê Educação e 
Cia, que acontece de 12 de abril a 
03 de junho na Praça de Eventos 
do North Shopping Barretos. Os 
organizadores da feira atuam no 
mercado editorial há mais de 25 
anos e estão presentes em mais 
de 120 quiosques de shopping 
em 12 estados brasileiros. Além 
da exposição de livros, a feira 
terá espaço para que crianças e 
adultos entrem em contato com 
os livros interativos, que tem 
como objetivo estimular o gosto 
e prazer pela leitura. Os preços 
variam de R$ 3,00 a R$ 100,00.

O Circuito SESC das Artes 
estará em Barretos no dia 20 
de abril, sexta-feira, 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. 
Até 22 de abril, o Sesc São Paulo 
realiza o Circuito Sesc de Artes 
em 120 cidades do interior, litoral 
e Grande São Paulo, em muni-
cípios que não têm unidades da 
instituição em seu território. 

Com atividades de artes 
visuais, circo, cinema, dan-
ça, música, teatro, literatura e 
tecnologias e artes, a decima 
edição do Circuito envolve 106 
trabalhos artísticos com cerca 
de 400 artistas em mais de 1000 
ações, todas gratuitas. 

A cidade de Barretos recebe 
ainda dois dos destaques da 

Em todas as entrevistas que dá, a fotógrafa Jéssica Mendes tem que 
explicar que ter nascido com a Síndrome de Down é só um detalhe em 
sua vida. Ela fotografa desde os 15 anos, por paixão e, em 2013, aos 
21 anos, concluiu o curso superior Tecnológico de Fotografia, para o 
qual ingressou após aprovação em vestibular. Suas imagens rodaram 
o Brasil em exposições e agora podem ser vista no livro "Asas e Flo-
res", que tem lançamento marcado para este sábado, dia 7 de abril, na 
Livraria Nobel do North Shopping Barretos. Trazida à cidade a convite 
da prefeitura, por meio da secretaria municipal de Educação, a mãe 
de Jéssica, Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, ministrará palestra 
às 10 horas deste sábado, na sala do Centerplex Cinemas, aberta 
gratuitamente a interessados, com o tema: "Direito das pessoas com 
deficiência à participação social". Além de trabalhar, desde agosto desse 
ano, na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
em Brasília-DF, Ana Cláudia faz palestras sobre inclusão social, ocupa 
cargo de vice-diretora da região Centro-Oeste da Federação Brasileira 
das Associações de Síndrome de Down e já levou essa palestra à 10ª 
Conferência dos Estados Partes da Convenção da Organização das 

Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em junho de 2017, na sede das 
Nações Unidas, em Nova York - EUA. Em outubro do ano passado, a filha Jéssica Mendes lançou seu 
primeiro livro, ASAS E FLORES, em que mostra as imagens que capturou com sensibilidade de quem já 
teve que enfrentar muitos preconceitos. "A fotografia pra mim é superação e evolução. É o que me satisfaz", 
assim define Jéssica a respeito da arte que a fez garantir espaço na sociedade. O livro Asas e Flores, que 
reúne fotos da primeira exposição da artista com inclusão de outras imagens dentro da mesma temática, 
terá lançamento, com direito a autógrafos, logo após a palestra, na Livraria Nobel. Vale prestigiar!!!

O prédio que abriga o Mu-
seu Ruy Menezes, na esquina 
da avenida 17 com a rua 16, 
também conhecido com Pa-
lácio das Águias, reabre suas 
portas ao público, após obras de 
manutenção e pintura, na pró-
xima sexta-feira, dia 13, com 
a exposição “Museu Convida 
- Coletânea Sônia Bueno”, uma 
mostra de obras da artista plás-
tica barretense Sônia Bueno. 

A reabertura conta ainda 
com apresentação do Grupo 
Escorregando, a partir das 10 
horas, dentro do projeto “Cho-

Grupo Escorregando se apresenta, neste sábado,
na Região dos Lagos em um palco inusitado

Fotógrafa Jéssica Mendes lança livro em Barretos

Espaço Permanente de Artes Visuais do 
Unifeb recebe exposição de Renato Amisy

Feira Lelelê de 
livros infantis chega 
ao North Shopping

Barretos recebe o 
Circuito CPFl Parklet Musical

librar pneu de bicicleta; lixeira 
e paradog. Enquanto estiver 
estacionado nas cidades, antes e 
depois dos shows, a praça sobre 
rodas estará disponível para o 
uso livre da população.

O projeto, incentivado pelo 
ProAC, é uma das atrações da 

comemoração aos 15 anos do 
Instituto CPFL e tem a missão 
de democratizar o acesso à 
cultura e fomentar produ-
ções de artistas locais. Mais 
informações sobre o instituto 
podem ser conseguidas no 
institutocpfl.org.br.

Com exposição e chorinho, Museu ruy 
Menezes reabre suas portas no dia 13 de abril

rinho no Museu”, que volta a ser 
realizado mensalmente no local.

Com nova reorganização 
de salas e objetos, o Museu 
Ruy Menezes passa a reservar 
seu Salão Principal “Raul Al-
ves Ferreira” para a realização 
de exposições temporárias, 
ficando o acervo permanente 
disponível nas demais salas. 

Inaugurando o espaço, que 
ficará reservado somente a expo-
sições temporárias, a artista plás-
tica barretense, Sônia Bueno, traz 
mostra de obras com referências 
a diversas correntes artísticas, do 

clássico acadêmico ao abstrato. 
Atuante há vários anos no meio 
artístico, Sônia Bueno tem carac-
terísticas e técnicas marcantes, 
usando o pincel ou a espátula. 
Traz o que há de melhor para 
um espaço dedicado também à 
apreciação do belo. A exposição 
segue até o dia 12 de maio.

A partir do dia 13, o local 
estará aberto a visitação do 
público, de terça a sexta, das 
9 às 17 horas, e aos sábados e 
domingos, das 9 às 12 horas. 
Também é possível consultar o 
arquivo do museu para pesqui-
sas, mas em horário específico, 
de segunda a sexta, 9 às 15h30. 

“A reabertura do museu é 
um importante acontecimento 
para toda a comunidade de 
Barretos, pois o local, além de 
representar importante símbolo 
de nossa cultura, é também fon-
te de pesquisa para estudantes 
e pesquisadores”, comentou o 
secretário municipal e Cultura, 
João Batista Chicalé.

Barretos recebe 10ª edição do 
Circuito SESC de artes com intensa 

programação cultural gratuita

programação: O Coletivo Na 
Esquina (foto), de Minas Gerais, 
que apresenta um espetáculo 
que dinamiza as performances 
circenses com mastro chinês, 
trapézio fixo, malabares, lira, 
acrobacia de solo e mão a mão, 
construindo com espontaneidade 
as cenas ao ar livre. O coletivo de 
músicos da Orkestra Bandida, 
liderados pelo multi-instrumen-
tista Mário Aphonso III, apre-
senta o universo gipsy e cigano 

do Oriente Médio em show que 
mescla também o humor e o 
regionalismo brasileiro.

A fim de promover a literatura 
de uma forma experimental utili-
zando um conjunto de caixas de 
papelão de diferentes tamanhos e 
estampadas com letras e imagens, 
o Coletivo Tralha oferece a ofici-
na Palavra Forma, onde o público 
é convidado a construir estruturas, 
levando em conta as palavras, as 
formas e as cores.
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A Secretaria Estadual da 
Segurança Pública, por in-
termédio da Coordenadoria 
Estadual dos Consegs (Con-
selhos Comunitários de Se-
gurança) realizou nesta sexta-
feira, 6 de abril, na cidade de 
Batatais, o Encontro Regional 
de Consegs de 93 municípios, 
que estão subordinados ao 
Comando do Policiamento do 
Interior Três (CPI-3) e DEIN-
TER-3, sediados em Ribeirão 
Preto. É o caso de Barretos, 
Bebedouro e demais cidades 
da região.

De Barretos, o coman-
dante da 1ª Cia da PM de 

A prefeitura iniciou, nes-
ta semana, o mutirão para 
atualização das informações 
das famílias inscritas no Ca-
dastro Único, beneficiadas do 
Programa Bolsa Família e de-
mais programas sociais. O re-
cadastramento deve ser feito 
até 18 de abril.

O principal objetivo do mu-
tirão é atender as famílias que 
não realizam a atualização de 
suas informações no período de 
02 (dois) anos ou mais, princi-

palmente aquelas beneficiárias 
do Programa Bolsa Família 
(PBF) e Benefício de Prestação 
Continuada (BPC/Loas), um 
procedimento obrigatório.

Para a atualização, o res-
ponsável familiar deve, nas 
datas e locais indicados na ta-
bela, apresentar pessoalmen-
te os documentos originais 
de cada pessoa da família: 
CPF, RG, Carteira de Traba-
lho, comprovante de renda 
(holerite atual, se estiver tra-

balhando), comprovante de 
endereço (preferencialmen-
te talão de energia elétrica), 
comprovante de recebimento 
de benefícios do INSS (apo-
sentadoria, pensão, BPC, au-
xílio doença ou outros), certi-
dão de nascimento e atestado 
escolar das crianças.

As famílias que não realiza-
rem o cadastro serão automa-
ticamente excluídas dos pro-
gramas sociais que participam, 
perdendo seus benefícios. 

O governador Geraldo Al-
ckmin assinou nesta sexta-feira, 
06 de abril, o 4º lote de convê-
nios deste ano, com 62 municí-
pios paulistas, incluindo 6 mu-
nicípios da região de Barretos.

“Não há o que me faça 
mais feliz do que assinar con-
vênios com as prefeituras e 
descentralizar os recursos. E 
habitação é prioridade. Cada 
casa ou apartamento construí-

do gera 1,2 empregos diretos”, 
afirmou o governador, que 
deixou o cargo nesta mesma 
sexta-feira, sendo substituído 
pelo vice Márcio França.

O secretário-chefe da Casa 
Civil, Samuel Moreira, enfa-
tizou os números positivos do 
governo. “É impressionante a 
qualidade do governo Alckmin. 
Diante de uma crise enorme, 
tantas realizações. Um trabalho 

riquíssimo em um país em re-
cessão. Novos hospitais, esta-
ções sendo inauguradas, novas 
estradas, índices positivos como 
o da segurança, que é o menor 
índice de homicídios para cada 
100 mil habitantes do Brasil”.

Os convênios estão di-
vididos em três secretarias: 
Secretaria Estadual da Casa 
Civil, Secretaria de Saúde e 
Secretaria da Habitação. 

Os proprietários de terre-
nos em Barretos poderão re-
ceber um desconto de 15% no 
IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) se mantiverem 
100% da área da propriedade 
plantada e conservada com 
grama do tipo “esmeralda”. 

A medida consta do pro-
grama “Cidade com grama, 
sem mato, sem lama”, envia-
do pelo prefeito Guilherme 
Ávila para a Câmara de Vere-
adores, junto com o projeto de 
Lei 36, que institui o Disque 
Denúncia para casos de imó-
veis abandonados e terrenos 
com mato alto, entulho, lixo 
ou alvo de queimada.

As medidas, que integram 
o projeto de Lei 36 e o pro-
jeto de Lei Complementar 03, 
buscam melhorar a qualidade 
de vida da população, ampliar 
a preservação ambiental, re-
duzir o risco de pragas e de 
infestação do mosquito Aedes 
Aegypti, controlar o descarte 
de resíduos, combater quei-
madas urbanas, reduzir a po-
luição visual e contribuir com 
a segurança pública. 

Os proprietários interessados 

Datas e locais para o recaDastramento:

Famílias devem atualizar dados 
no Cadastro Único da prefeitura

alckmin assina convênios com 
municípios da região de Barretos

Proprietários de terrenos gramados 
poderão ter desconto de 15% no IPTU

no desconto de 15% do IPTU 
deverão fazer a solicitação até 
o mês de outubro e apresentar a 
fotografia do terreno totalmente 
gramado. Após a comprova-
ção, o benefício será lançado no 
IPTU do ano seguinte.

“Nós estamos pensando nos 
moradores que têm como vizi-
nho ou terreno abandonado, faci-
litando a denúncia e estimulando 
o proprietário do terreno a con-
servar a área bem cuidada. Ga-
nha o cidadão e ganha a gestão 
municipal, que ao invés de fazer 
capina em terrenos particulares 
para depois multar e cobrar os 
proprietários, poderá focar seu 
trabalho na manutenção de áreas 
públicas”, explica o prefeito.

Conforme o projeto de Lei 
que cria o Disque Denúncia 

Terreno Baldio, os vizinhos 
de terrenos abandonados po-
derão denunciar a situação, 
inclusive de forma anônima, 
através de telefone ou men-
sagem. Caberá à secretaria 
municipal de Ordem Pública 
conferir a situação e aplicar as 
sanções legais aos proprietá-
rios dos terrenos.

“Nós não temos interesse 
em punir, mas em garantir 
uma cidade melhor e valori-
zar o cidadão responsável. Já 
oferecemos descontos adicio-
nais para imóveis com árvo-
re na calçada, número, mar-
cadores de água e luz, caixa 
de correios e lixeira. Agora 
vamos premiar também quem 
conservar o seu terreno bem 
cuidado”, concluiu o prefeito.  

Conselhos Comunitários de 
Segurança se reúnem em Batatais

O comandante da 1ª Cia 
da PM de Barretos, capitão 
Frugeri, representa a PM de 

Barretos no encontro

Barretos, capitão Frugeri, re-
presentou a Polícia Militar de 
Barretos no encontro.

O evento, de caráter anual, 
além de permitir o comparti-
lhamento de boas práticas de 
prevenção primária, também 
promoveu congraçamento e 
reconhecimento aos líderes vo-
luntários dos Consegs e às au-
toridades públicas e policiais.

A pauta principal do en-
contro deste ano foi a divul-
gação do novo Regulamento 
dos Consegs, recentemente 
aprovado pela Resolução nº 
SSP 13/18 e o lançamento do 
novo Portal da Coordenadoria 
dos Consegs, que foi elabora-
do para ser uma moderna e in-
teligente ferramenta de gestão 
dos conselhos, com diversas 
funcionalidades.

O novo regulamento e o 
portal possibilitarão, entre ou-
tras novidades, maior acesso 
da comunidade aos Consegs 
e à própria Polícia Comunitá-
ria, além da extração de rela-
tórios gerenciais das deman-
das dos conselhos, que podem 
colaborar na orientação inte-
ligente do policiamento local.

O evento contou com a 
presença de Evaldo Roberto 
Coratto, coordenador estadu-
al dos Consegs, além do co-
mandante do CPI-3, coronel 
Washington Luiz Gonçalves 

Pestana, do delegado de Polí-
cia Civil, João Osinski Júnior, 
diretor do DEINTER 3 e di-
versas autoridades.
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Neste domingo (08) é 
lembrado o Dia Mundial do 
Combate ao Câncer, data que 
visa conscientizar a população 
sobre a prevenção em relação 
à doença. De acordo com da-
dos da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), pelo menos 
um terço de todos os casos de 
câncer podem ser prevenidos.

O câncer é a segunda maior 
causa de morte por doenças no 
Brasil, atrás apenas dos pro-
blemas coronários. De acordo 
com Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), estima-se, para 
o Brasil, biênio 2018-2019, a 
ocorrência de 600 mil casos 
novos de câncer, para cada ano. 

Essas estimativas refletem o 
perfil de um país que possui os 
cânceres de próstata, pulmão, 
mama feminina e cólon e reto 

Sabemos que existem diversos 
aspectos que contribuem para o cân-
cer, porém, hábitos saudáveis podem 
sim fazer a diferença em vários casos.
1. Fumar, nem pensar!

A indústria do tabaco segue 
firme, apesar de tantas campanhas. 
Mesmo conhecendo os riscos do 
cigarro, muita gente ainda tem o há-
bito e enfrenta resistência em largar 
o vício. Porém, quando se fala em 
câncer, o cigarro é a parte mais cru-
cial na prevenção, principalmente 
em relação aos de pulmão, cavidade 
oral, laringe, faringe e esôfago.
2. Alimentação saudável também 
ajuda na prevenção contra o câncer

Já não é novidade a quantida-
de de alimentos industrializados 
que trazem aspectos cancerígenos 
e aumentam fortemente a proba-
bilidade do desenvolvimento do 
câncer. Não só os industrializados 
como alimentos preparados à 
base de muita gordura e outros 
nutrientes nocivos ao organismo. 
A alimentação deve ser variada, 
equilibrada, saborosa mas tam-

bém proporcionar prazer e saúde.
3. Peso adequado ajuda também

Estar acima do peso, entre ou-
tras doenças, como várias relacio-
nadas ao coração, também aumenta 
as chances de desenvolver câncer. 
Exercícios físicos contribuem para 
manter um peso saudável.
4. Atividades físicas diariamente

Não só para manter o peso, 
como também para manter o me-
tabolismo em um ritmo saudável, 
músculos e pele em boa condição, 
é preciso se movimentar e de 
preferência, diariamente. Troque 
o elevador por escadas, faça mais 
coisas a pé e pratique atividades 
monitoradas regularmente.
5. Mais um ponto para a ama-
mentação

A amamentação exclusiva até 
os seis meses de vida protege as 
mães contra o câncer de mama 
e as crianças contra a obesidade 
infantil. Precisa de mais alguma 
vantagem para valer o esforço?
6. Mulheres entre 25 e 64 anos 
devem fazer um exame preventi-

vo ginecológico a cada três anos
As alterações das células do 

útero são descobertas facilmente 
no exame preventivo (conhecido 
também como Papanicolau), e 
são curáveis na quase totalidade 
dos casos. Por isso, é importante a 
realização periódica deste exame. 
Tão importante quanto fazer o 
exame é saber o resultado e seguir 
as orientações médicas.
7. Mamografia sim!

A recomendação no Brasil, 
atualizada em 2015, é a de que 
mulheres entre 50 e 69 anos fa-
çam uma mamografia a cada dois 
anos. Porém, quando há casos na 
família e outros indícios avalia-
dos pelo médico, ele pode reco-
mendar bem antes. Não ignore o 
pedido e vá fazer o exame. Não 
ligue para o fato de ser incômodo. 
Alguns minutinhos na máquina 
podem mudar o rumo da sua vida.
8. Evite a ingestão de bebidas 
alcoólicas

Seu consumo, em qualquer 
quantidade, contribui para o risco 

de desenvolver câncer, e isso não 
é lenda. Comprovado cientifica-
mente, ok? Não exagere!
9. O inimigo sol

Sol é saudável, necessário e pre-
cisamos dele para viver. Porém, ele 
também pode ser um forte inimigo 
na prevenção do câncer. Afinal, ele 
causa câncer de pele e está cada vez 
mais nocivo. Para quem ainda não 
sabe: entre 10h e 16h é melhor evitar 
a exposição e use sempre proteção 
adequada, como chapéu, barraca e 
protetor solar, inclusive nos lábios! 
Se for inevitável a exposição ao 
sol durante no trabalho, use cha-
péu de aba larga, camisa de manga 
longa e calça comprida. Há várias 
roupas feitas especialmente para 
proteger a pele do sol.
10.  Vacine contra o HPV as 
meninas de 9 a 14 anos e os 
meninos de 11 a 14 anos

A vacinação e o exame pre-
ventivo (Papanicolau) são a com-
binação perfeita para a prevenção 
do câncer do colo do útero. Já tem 
até vacina, para que arriscar?

Dia Mundial do 
Combate ao Câncer

entre os mais incidentes; en-
tretanto, ainda apresenta altas 
taxas para os cânceres do colo 
do útero, estômago e esôfago.

Os cânceres de próstata 
(68 mil) em homens e mama 
(60 mil) em mulheres serão os 
mais frequentes. À exceção do 
câncer de pele não melanoma, 
os tipos de câncer mais inciden-
tes em homens serão próstata 
(31,7%), pulmão (8,7%), intes-
tino (8,1%), estômago (6,3%) e 
cavidade oral (5,2%). Nas mu-
lheres, os cânceres de mama 
(29,5%), intestino (9,4%), 
colo do útero (8,1%), pulmão 
(6,2%) e tireoide (4,0%) figu-
rarão entre os principais.

10 dicas contra o câncer
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O Departamento Social do 
Rio das Pedras Country Club 
informou, através de seus di-
retores, Everaldo Idalgo e We-
verson Moreira, que aumentou 
muito a procura de mesas para 
o show da BANDA LEX LU-
THOR, no próximo 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. 
Os sócios em dia têm entrada gratuita ao evento.

O governador Márcio Fran-
ça tomou posse nesta sexta-fei-
ra, dia 6, em cerimônia realiza-
da na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo. França 
substitui Geraldo Alckmin, que 
governou o Estado desde 2011 
e, anteriormente, de 2001 a 
2006. Após assinar o termo 
de posse e fazer o juramento 
à Constituição, o governador 
discursou na tribuna de honra 
do Legislativo e ressaltou a 
tradição e a longa trajetória dos 
paulistas, que sempre contribu-
íram com o país nos momentos 
mais decisivos da história.

“O Brasil nunca pôde falar 
que de São Paulo não partiram 
as soluções para os seus proble-
mas. Nesse instante, estou con-
victo que de São Paulo, mais 
uma vez, vão sair soluções 
importantes para o Brasil”.

Na sequência, Márcio 
França e a primeira-dama, 
Lúcia França, seguiram para 
o Palácio dos Bandeirantes, 
onde foram recebidos com 
honras militares.

Na cerimônia na sede do 
governo paulista, o ex-gover-
nador Geraldo Alckmin saudou 
o governador destacando sua 

lealdade e dedicação ao desen-
volvimento do Estado de São 
Paulo, e ressaltou que ainda há 
muito a entregar à população.

“Essa missão cabe agora às 
boas e competentes mãos do, 
a partir de hoje, governador 
Márcio França. Márcio foi um 
companheiro leal e presente 
em todos os momentos im-
portantes deste meu governo, 
desde 2015. Continuará a ser. 
Sabe o que faz e, tenho cer-
teza, fará um belo e grande 
trabalho”, afirmou Alckmin.

Depois de receber o pavi-
lhão do Estado, simbolizando 
a transmissão do cargo, França 
voltou a discursar e exaltou a 
lealdade ao governador Geral-
do Alckmin e ao seu legado. 
O governador destacou, ainda, 
que trabalhará para que todos 
possam ter as mesmas oportuni-
dades, com igualdade e justiça.

“Que o futuro seja sempre 
melhor do que foi antes, que 
todos possam acreditar mais 
no que são do que no que têm. 
Que a lei sirva a todos e que 
não privilegie ninguém. Que 
as decisões mais importantes 
possam vir do voto do povo, 
que a tolerância e a generosi-

dade possam vencer de novo. 
Que digam com orgulho que 
moram em uma pátria amada 
e gentil. Que não fujam da 
luta e que nunca desistam do 
Brasil”, disse França. 

Por fim, o governador e a 
primeira-dama seguiram para 
o hall nobre do Palácio dos 
Bandeirantes, onde receberam 
os cumprimentos das pessoas 
que acompanharam o evento.

Conheça o 
governador 

MárCio França
Márcio França iniciou sua 

carreira política como líder 
estudantil na Faculdade de 
Direito de Santos. É filiado 
ao PSB há 30 anos. Em 2007, 
iniciou o primeiro dos seus 
mandatos como deputado fe-
deral (2007 a 2014). Depois, 
foi convidado pelo governador 
Geraldo Alckmin a criar e as-
sumir a Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo, onde 
implantou programas turís-
ticos de acesso à população. 
Posteriormente, foi escolhido 
como vice na chapa de ree-
leição. Ambos foram eleitos 
no primeiro turno, com 12,2 
milhões de votos.

Inteligência, lealdade e 
seriedade. Estas foram algu-
mas das qualidades apontadas 
pelo presidente da Câmara de 
Bebedouro, José Baptista de 
Carvalho Neto (Solidarieda-
de), o Chanel, em relação ao 
vice-governador do Estado 
de São Paulo, Márcio França 
(PSB), que assumiu o Governo 
do Estado nesta sexta-feira (6).

 Na semana passada, o 
presidente da Câmara de Be-
bedouro, em companhia do de-
putado federal Paulo Pereira da 
Silva, participou de audiência 
no gabinete de Márcio França 
e saiu animado do encontro.

 De acordo com Chanel, 
todos os projetos reservados 
para Bebedouro terão a aten-
ção e continuidade por parte 

A autorização da execu-
ção da pena ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
pelo caso tríplex no Guarujá, 
determinada pelo juiz Sérgio 
Moro, de Curitiba, causou 
impacto na imprensa, meio 
político, juristas e advogados 
especialistas em todo o país. 
Inclusive em Barretos.

Para o advogado crimi-
nalista de Barretos, Merhej 
Najm Neto, o julgamento do 
habeas corpus pelo STF, na 
última quarta-feira (4) foi uma 
questão de estratégia da presi-
dente do STF, Cármen Lúcia, 
que achou melhor colocar um 
caso específico como o de 
Lula, para discussão. 

Foram seis votos a favor 
da prisão e cinco contra. Seis 
votos, porque a ministra Rosa 
Weber, embora tenha um 
entendimento diverso, no 
posicionamento pessoal, ela 
entende que Lula não poderia 
ser preso. Só que isso, segun-
do Merhej Neto, deveria ser 
discutido em uma ação direta 
de constitucionalidade e não 
em um caso específico. 

“Se for discutido em caso 
específico, ela sempre respei-
tou a decisão do colegiado e 
a decisão do colegiado em 
2016, foi de prisão 2ª. ins-
tância. Isso mudou porque o 
ministro Gilmar Mendes mu-
dou o posicionamento dele”, 
explicou o criminalista. 

Segundo ele, o que causa 
surpresa foi o fato da decisão 
do STF ter negado o habeas 
corpus para o Lula e não ter 
publicado o resultado, como 
é de praxe em todos os tribu-

Grande procura de mesas para 
show especial no rio das Pedras

Márcio França assume o Governo de São Paulo
Para Chanel, Bebedouro também ganhará 

com novo governador de São Paulo

do Governo do Estado, além de 
outros investimentos que serão  
anunciados em breve, confor-
me garantiu o governador.

 Márcio França externou 
o seu carinho por Bebedouro 
por manter laços com a cidade. 
“Tenho certeza de que este 

governador veio para ficar”, 
avaliou Chanel. Como retri-
buição e visando uma maior 
aproximação do governador, 
o presidente da Câmara pres-
tigiou a cerimônia de trans-
missão de cargo de Geraldo 
Alckmin para Márcio França.

Criminalista barretense considera 
atípica a decisão sobre a prisão de lula

nais. “No mundo jurídico, nós 
temos conhecimento dos fatos 
e das questões e ela só passa a 
valer a partir do momento da 
publicação. É o que aconteceu 
também com os embargos. O 
Lula entrou com os embargos 
da decisão e o STF negou, 
mas, também não publicou”, 
relatou Merhej Neto. 

O criminalista relatou que, 
em tese, só começa a contar o 
prazo apenas na próxima terça-
feira, dia 10, e o que aconteceu 
foi que em menos de 24 horas 
da decisão do Supremo, o TRF 
mandou um ofício para o juiz 
Sérgio Moro, informando que 
tinha se esgotado a instância de 
segundo grau, liberando a ex-
pedição do mandato de prisão. 

“Essa rapidez que aconte-
ceu que é atípica. Isso não é 
comum no direito, muito em-
bora diga que o ex-presidente 
Lula é um cidadão comum, 

mas isso que ocorreu não é 
comum. Para um cidadão 
comum demoraria pelo me-
nos uma semana”, declarou 
o criminalista. 

“Se o relator analisar de 
forma jurídica ele teria que 
revogar a decisão do juiz Sér-
gio Moro e o Lula não poderia 
ser preso hoje (06). Teríamos 
que respeitar o procedimento 
e respeitar o processo legal”, 
apontou Neto. 

regiMe aberto
Segundo Merhej Najm 

Neto, é muito comum depois 
da decisão de segundo grau 
conseguir reverter regime. 
“Posso citar inúmeros casos 
de pessoas que foram con-
denadas em regime fechado 
e conseguir depois o regime 
aberto, estão em casa com a 
família, trabalhando e tendo 
que se recolher a noite”, ex-
plicou o criminalista.  
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O casal barretense Camila Juliano Marçon e Rodrigo Coltri, está 
curtindo deliciosas férias em Aruba. Delícia viver a vida!!!

Família completa curtindo o paraíso. É assim que 
está o casal Jackeline Rossini e Rodrigo Rossini, 

acompanhado da filha Júlia, curtindo deliciosas férias 
por Miami e Orlando, para comemorar mais um ano 

de vida da princesa Júlia. Parabéns Julinha!!!

O próximo dia 10 será de festa para Marcela Mine, que comemora 
mais um ano de vida, ao lado do esposo e dos filhos. Parabéns!!

Férias entre 
amigos!!! No 
último final de 
semana o casal 
Fábio e Marlen, e 
a sua filha Juju, 
acompanhados 
dos amigos, 
o casal Dr. 
Henrique Geraige 
e Regiane, 
juntos de seus 
filhos Mariana 
e Henrique, 
aproveitaram de 
uma deliciosa 
férias em 
Tabatinga!!!

Hoje é dia de 
festa para a 
barretense 
Rubia de 
Paula, que 
celebra idade 
nova ao lado 
de familiares 
e amigos, em 
especial do 
amado esposo, 
Pastor Alex. 
Parabéns!!!

O príncipe Conrado 
comemorou mais 

um aninho de vida 
neste último dia 

06, com uma linda 
festa no Buffet 

Infantil Top Festa!!! 
Na foto, ele recebe 
o carinho especial 

do pai Júlio, da 
irmã Isabella, e da 

mãe Daniela Adi. 
Parabéns!!!
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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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O presidente da LBF (Liga 
Barretense de Futebol), Osmir 
Duarte Peixoto, Titão, convo-
cou os times para debaterem 
regulamento e a tabela do 
campeonato varzeano desta 
temporada. Neste sábado, 7 
de abril, às 10 horas, na sede 
da entidade, está marcada a 
reunião com os clubes da Série 
A. No dia 14, próxima sábado, 
também às 10 horas, foi agen-
dado o encontro com os times 
da Série B.  A competição deve 
ser iniciada no dia 22 de maio.

Doze times devem disputar 
a competição neste ano na 
primeira divisão: Improviso, 
Bandeirante, ADPM, Bar-
retos II, Unidos do Barretos 
II, Ibirapuera, Atlético Vila 
Diva, Palestra, Predinhos, 
Bandeirante, Inter/Jockey e 
São Bento. Camarões não deve 
disputar o campeonato, embo-
ra ainda não tenha formalizado 
a sua licença, segundo Titão.

A Série B, disputada por 
18 times, terá a estreia de 
quatro agremiações: Fúria 
Jovem, Santa Helena, Ze-
quinha Amêndoa e ainda 
outro que está definindo o 

A Copa Zona Sul, torneio interbairros desta região da cidade, definiu os quatro semifinalistas 
na rodada do final de semana. O Faleiros venceu o Guarani por 2 x 0; o Grande Horizonte pas-
sou pelo Predinhos por 1 x 0; e o Impacto Auto Center perdeu para o Santa Helena por 1 x 0.A 
rodada da semifinal será disputada no dia 15 de abril, devido a realização do concurso público 
da prefeitura de Barretos, no próximo domingo, 8 de abril. Confira os jogos das semifinais:

O Barretos EC vai jogar 
em busca de mais uma vitória 
sobre o Desportivo Brasil neste 
sábado, às 11 horas, em Porto 

Presidente da LBF, Titão, anunciou início do
campeonato varzeano para a segunda quinzena de maio

BEC precisa de um empate contra Desportivo Brasil para se classificar
Feliz. No último sábado (31), a 
equipe ganhou o primeiro jogo 
das quartas de final por 2 a 1, no 
estádio Fortaleza, em Barretos. 

A equipe barretense tem a van-
tagem do empate, que garante a 
equipe nas semifinais.

O técnico da equipe bar-

retense, Paulinho McLaren, 
afirmou durante os preparati-
vos que a equipe vai até Porto 
Feliz “para ganhar o jogo. 
Vamos para ganhar, até porque 
o número de vitórias pode 
determinar numa mudança de 
fase uma melhor colocação”. 

Uma vitória do Desportivo 
Brasil por um gol de diferença 
classifica a equipe de Porto Fe-
liz para a próxima fase. A par-
tida terá transmissão, ao vivo, 
pela Rede Vida de Televisão.

Palmeiras x Corinthians: 
Quem venceu mais vezes o Derby?

Times voltam a se enfrentar neste domingo (8) 
para decidir o título do Campeonato Paulista 2018

Terminado o jogo de ida 
da final do Campeonato Pau-
lista 2018, em 31 de mar-
ço, Corinthians e Palmeiras 
prometem mais um clássico 
cheio de emoção no próximo 
domingo (8), no Allianz Par-
que, para decidirem de vez o 
título estadual.

Até hoje, as duas equipes 
já se enfrentaram 356 vezes, 
com 126 vitórias do Verdão 
contra 124 do Timão, além 
de 106 empates. O time al-
viverde já balançou as redes 
514 vezes e sofreu 476 gols.

O Palmeiras, por sua vez, 
usa uma contagem diferente 
por considerar duelos do extin-
to Torneio Início (que tinha du-
ração de 15 minutos) e da Taça 
Henrique Mündel de 1938, 
além de um W.O. em 1923. 

Assim, nas contas do Verdão, são 
130 triunfos alviverdes, 110 em-
pates e 126 vitórias alvinegras.

Levando em conta apenas 
os duelos pelo Campeonato 
Paulista o equilíbrio também é 

grande, mas a vantagem dessa 
vez é do Corinthians: 76 triun-
fos, 61 empates e 70 derrotas. 
O Verdão, porém, foi quem 
mais balançou as redes: 297 
contra 280 do time alvinegro.

Campeonato varzeano começa em maio
Liga Barretense de Futebol realiza reuniões com representantes das equipes 

das séries A e B neste sábado (7) e no próximo sábado (14)

nome. Outra novidade será 
a abertura de novos campos, 
sendo um nos Eucaliptos, no 
Distrito Industrial II, e outro 
no bairro Santa Cecília.

A várzea de Barretos deve 
ter 30 clubes nesta temporada, 
reunindo cerca de 700 atletas e 
um público estimado entre 2 e 

3 mil pessoas a cada domingo.  
Atletas e árbitros da região de-
vem somar-se aos barretenses. 

Na opinião de Titão, “a 
várzea não acaba, mudam os 
times”. Ele acrescenta que “os 
jogos são o divertimento aos 
domingos na cidade”. (Com 
informações de jornal O Sertanejo)

Copa Zona Sul 
define semifinalistas

1° Jogo: Grande Horizonte  x  Nova Barretos
2° Jogo: Guarani  x Santa Helena


