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Cotações
Financeiras
VALORES EM 22 DE FEVEREIRO
Salário Mínimo
R$ 998,00
UFESP
R$ 20,14
Dólar Comercial Compra R$ 3,740
Dólar Comercial Venda R$ 3,741

Justiça determina revisão em
prestações do conjunto Leda Amêndola
Contadores e contabilistas se
reúnem com representantes
da administração municipal

A Defensoria Pública de São
Paulo obteve decisão judicial
em favor de 548 famílias beneficiárias do programa “Minha
Casa, Minha Vida”, residentes no Conjunto Habitacional
Leda Amêndola, em Barretos.
A informação foi confirmada

pelo defensor público, Fábio
Henrique Esposto.
A justiça determinou que
o Banco do Brasil recalcule o
valor das parcelas do financiamento habitacional, apontadas
na ação como superiores ao
valor permitido.

Na sentença, o Juiz Cláudio Bárbaro Vita, da 1ª Vara
Cível de Barretos, condenou o
Banco do Brasil a recalcular o
valor das parcelas e a devolver
aos beneficiários a diferença
dos valores já pagos.
Segundo Caderno - PÁGINA 01

Inaugurada a sede do projeto
“Viver Bem na Melhor Idade”

Com a presença do prefeito
Guilherme Ávila e da secretária
municipal de Assistência Social
e Desenvolvimento Humano,
Carmem Bordalho, aconteceu
na terça-feira, dia 19, a inauguração da sede do projeto “Viver
Bem na Melhor Idade”.
O local tem capacidade
para atender mais de 50 idosos
em situação de vulnerabilidade
social. O presidente do Instituto Esperança e Vida, Rosemir
Rezende Nagib, explicou que
o projeto é fruto de um sonho.
"O que o Instituto Esperança
e Vida faz aqui é mostrar que
quando há boas ideias, seriedade

Nesta sexta-feira (22), foi realizado, no auditório da ACIB,
o “I Encontro da classe Contábil e Prefeitura de Barretos”, uma
iniciativa da secretaria municipal de Governo e Gestão Estratégica. O secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica,
Marcos Roberto da Silva, explicou que objetivo do encontro foi
ouvir contadores e contabilistas da cidade, buscando ideias e
sugestões na implementação de políticas públicas para a redução
da inadimplência e na modernização da relação do poder público municipal com contribuintes, inclusive pessoas jurídicas.

33º Batalhão da PM divulga
resultado da Operação Rodovia
Mais Segura na região

e trabalho voluntário, é possível
mudar a sociedade", comentou o
prefeito Guilherme Ávila.
Segundo a secretária Carmem Bordalho, o atendimento

será realizado por uma equipe
multidisciplinar, com o objetivo
de resgatar o convívio social, o
trabalho de prevenção em saúde e
a qualidade de vida dos atendidos.

Conselheiros seccionais são
empossados na OAB São Paulo
Nesta sexta-feira (22), aconteceu em São
Paulo, a cerimônia de posse solene da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, secção
São Paulo, no Memorial da América Latina. Os
advogados Letícia de Oliveira Catani e Mário
Luiz Ribeiro assumiram como conselheiros
seccionais na gestão 2019/2021, presidida por
Caio Augusto Silva dos Santos. Ex-presidente
da subseccional da OAB Barretos, a dra. Letícia
de Oliveira Catani é a primeira mulher a se tornar
uma conselheira estadual, representando a região
de Barretos. O professor Mário Luiz Ribeiro
representa no Conselho Estadual da OAB São
Paulo a região de Bebedouro, sua cidade de atuação. Para ele, o cargo traz a oportunidade de melhorias
concretas para a advocacia praticada no interior do estado. (Foto: Nivaldo Júnior)

Secretarias municipais realizam
limpeza geral em todo o município
Um trabalho coordenado entre várias
secretarias municipais está mudando o
aspecto de ruas da cidade. O secretário
Marco Antônio Ferreira Carvalho destacou
que o projeto é uma espécie de zeladoria
urbana. Os trabalhos foram iniciados por
regiões que abrangem o centro da cidade,
por serem áreas de convergência de toda a
população, mas o objetivo é realizá-lo em
toda a área urbana.
PÁGINA 03

A Operação “Rodovia mais
Segura” desenvolvida por policiais militares, em conjunto com
Polícia Rodoviária Federal, foi
desenvolvida na última quintafeira (21) em todo o Estado.
Na região de Barretos,
área do 33º Batalhão de Polícia Militar do Interior, que
compreende 19 municípios,
foram empenhados 64 policiais militares, 32 viaturas,
em 124 pontos de visibilidade
e 58 pontos de bloqueio, onde

nove pessoas foram presas em
flagrante e uma arma de calibre .32 foi apreendida.
Foram abordadas 362 pessoas, vistoriados 365 veículos
e apreendidas 0,453 kg de drogas diversas. Segundo a PM,
ações desenvolvidas pelos
policiais levou à prisão nove
homens condenados e foragidos da justiça entre os dias 17
a 21. As prisões ocorreram nas
cidades de Barretos, Olímpia,
Bebedouro e Pirangi.

energia elétrica

Conta de luz
seguirá sem
cobrança de taxa
extra em março

A conta de luz seguirá sem
cobrança de taxa extra em março.
Será o quarto mês seguido de
vigência da bandeira verde, que
não adiciona a taxa extra à conta.
A informação foi divulgada nesta
sexta (22) pela Aneel (Agência
Nacional de Energia Elétrica).
O sistema tarifário aumenta a
conta de luz em momentos de
escassez de energia, quando
podem ser acionadas bandeiras
amarela, vermelha 1 (rosa) ou
vermelha 2. Apesar do modelo
de bandeiras tarifárias, a Aneel
pede que os consumidores façam
o uso eficiente de energia elétrica
e combatam os desperdícios em
qualquer época do ano.

sofria de depressão

Polícia registra
suicídio no
pontilhão da Fepasa
em Orlândia

De acordo com testemunhas, por volta das 8 horas desta sexta-feira (22), um homem,
funcionário da Usina MB,
pulou do pontilhão da Fepasa
entre Orlândia e Morro Agudo.
Uma equipe da polícia militar
e do Corpo de Bombeiros de
Orlândia esteve no local, realizando os procedimentos de socorro e encaminhando a vítima
para o hospital, porém, a vítima
não resistiu aos ferimentos e
faleceu. Segundo testemunhas,
a vítima sofria de depressão.

Chuva provoca
acidente de
trânsito sem vítima
Testemunhas enviaram imagens para a redação, registrando um acidente de trânsito
na Via Conselheiro Antônio
Prado, em frente aos predinhos do Conjunto Habitacional “Newton Siqueira
Sopa”, no meio da tarde desta
sexta-feira (22), momento
em que chovia forte naquele
setor da cidade. O acidente,
envolvendo uma moto e um
Wolkswagem Fusca, não teve
vítima, registrando apenas
danos materiais.

Posto de Bombeiros de Barretos
marca mais um aniversário

O comandante do Posto de Bombeiros de Barretos, 1º Tenente PM,
Frank Fernando Andrade, confirmou a
realização da solenidade de aniversário
do Posto de Bombeiros de Barretos. O
evento comemorativo, com a presença
de diversas autoridades, acontece na
próxima quarta-feira, dia 27, a partir das
10 horas, na sede do Posto de Bombeiros, na avenida 39, entre ruas 30 e 32.

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo
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Editorial

Crédito de Temer e uma nova
função de FHC para Bolsonaro

A BandNews FM marcou
mais um ponto em seu trabalho
jornalístico, na última segundafeira, dia 18, quando levou ao
ar entrevista perfeita, por assim
dizer, com dois ex-presidentes
da República: Michel Temer,
mais recente, e Fernando Henrique Cardoso. Entrevistados
pelo estreante Eduardo Oinegue, ao lado de Carla Bigatto e
Felipe Bueno, no “BandNews
no Meio do Dia”.
Os ex-presidentes foram
entrevistados juntos e ao vivo.
De Temer: Bolsonaro precisa
de “crédito”; de FHC a defesa
de que o presidente seja um
“árbitro”. "Governo sem crise
é governo sem ação"; "Tem
que ser mais árbitro do que
torcedor"; "Amigos e família
são problemas para quem está
no governo".
Questionado sobre o mal
-estar envolvendo um dos
filhos do presidente Jair Bolsonaro (Carlos Bolsonaro) e
o ministro Gustavo Bebianno,
FHC disse que o importante
é não deixar a onda te levar.
Moderníssimo o filósofo. Para
FHC, agora tucano conselheiro, “qualquer crise vai direto
para a mesa do presidente e
não se pode escolher um dos
lados; é preciso se conter, apesar do que sente o coração”.
Michel Temer alegou que
crises são naturais e, mesmo
grandes, precisam sair pequenas do gabinete presidencial.
O político do MDB justificou
que o diálogo é o melhor cami-

nho. Um emedebistas falando
dele mesmo e que, segundo
ele, dá certo, afinal, deu certo
com ele.
Michel Temer argumentou
que Jair Bolsonaro tem pouco
tempo de governo, uma vez
que ficou 18 dias internado e
cinco dias em Davos. Matemático. Para ele, é necessário
passar uma mensagem de
otimismo ao Brasil e acreditar não só em bajuladores,
mas também em pessoas que
enxergam o governo com distância. Foi assim, enquanto ele
ocupou a cadeira presidencial.
Fernando Henrique Cardoso disse que, no exercício da
presidência, conversava muito
com os funcionários do Palácio
da Alvorada e sempre havia um
choque de informações.
FHC descreveu as dificuldades para aprovar o fator
previdenciário e Michel Temer
admitiu a decepção por não
ter aprovado a reforma da
Previdência. Conselheiro e
matemático didáticos.
Ambos também falaram
sobre recuos durante o período
no Palácio do Planalto. Segundo Michel Temer, retroceder
é um fenômeno democrático;
o contrário é autoritarismo.
Fernando Henrique Cardoso
afirmou que "só gente segura
volta atrás". Filosofia política
não seguida por todos os profissionais da política.
FHC disse ainda que ministros do Supremo Tribunal Federal não têm que ser

populares e que é preciso
evitar a politização da Justiça.
Michel Temer, ao falar sobre
a prisão em segunda instância, defendeu a mudança na
Constituição. Um filósofo e
um perspicaz defensor de si
mesmo.
Já o tucano voltou a criticar
a atual política sobre drogas e
reconheceu que quem manda
nas favelas do Rio de Janeiro
é o tráfico de drogas.
O emedebista lembrou
que a questão da violência é
política de Estado, mas ressaltou que criou o Ministério da
Segurança Pública para tentar
amenizar a questão.
Bom, então fica assim.
Jair Bolsonaro deve tomar
todos os cuidados possíveis
para não se transformar em
um segundo Fernando Collor
de Melo. Alguém sabe se o
valor do Fiat Elba da época de
Collor bate o mesmo patamar
dos R$ 24 mil depositados na
conta da atual primeira dama
ou dos R$ 40 mil emprestados
ao amigo carioca, subserviente
a um de seus filhos?
Como já virou decreto de
que “a regra é clara”, o pai Jair
pode se candidatar a uma vaga
em um curso de arbitragem filiado a uma federação, prestar
e ser aprovado em exame do
quadro de arbitragem da CBF
e candidatar-se uma vaga nos
quadro de arbitragem da Fifa.
Afinal, o capitão Jair Bolsonaro foi exemplo como
paraquedista.

Saúde Bucal

Carnaval: aproveite a folia
com a saúde bucal em dia

O carnaval, um dos feriados mais esperados do ano, é
também uma época marcada
pela combinação: festas, bebidas e muita paquera. A folia
pode durar o dia todo ou se
prolongar pela noite, no entanto, mais importante é lembrar
que a diversão não pode ameaçar a saúde de sua boca.
Embora façam sucesso
durante a folia, as cervejas e
os drinques mais doces como
coquetéis também representam
um perigo a mais para a saúde
bucal. Quando ingeridos juntos, o açúcar e o álcool liberam
um ácido que desgasta o esmalte dos dentes e pode causar
dor, sensibilidade e até cárie.
O mau hálito é outra consequência. Como o álcool tem
efeito diurético, ele desidrata
o corpo e reduz o fluxo da
saliva, deixando a boca mais
seca. Esse cenário favorece a
proliferação de microrganismos que causam a placa e o
mau hálito.
Além do aumento no con-

sumo de álcool, durante o
carnaval, muitos solteiros
aproveitam as festas e bloquinhos de rua para a paquera e o
beijo pode ser mais um fator
de alerta.
A boca é a porta de entrada
para diversas doenças, como
mononucleose, tuberculose,
hepatite B e o vírus HPV, por
exemplo. Por isso, é essencial
que, mesmo na diversão, o
folião lembre-se de manter a
sua rotina de higiene bucal.
Siga as dicas para curtir o
período com segurança
- Não esqueça de escovar os
dentes pelo menos três vezes ao
dia e utilizar o fio dental;
- Em casos de lesões e
feridas na boca, procure um
profissional especializado para
receber orientação adequada;
- Evite beijar muitas pessoas em curto espaço de tempo.
A troca exagerada de microrganismos potencializa as
chances de doenças;
- Se ingerir bebidas alcoólicas, lembre-se de tomar

FORÇA SINDICAL

Em defesa da aposentadoria
A Força Sindical reafirma
sua posição contrária a proposta
de reforma apresentada ao congresso Nacional, pois trata-se de
uma perversidade que só prejudica os trabalhadores menos
favorecidos economicamente.
Lutamos por uma Previdência
universal e sem privilégios.
Quaisquer alterações precisam ter como princípio básico
que os aposentados recebam
benefícios com valores suficientes para oferecer-lhes uma
vida saudável e digna. Pagar
um valor abaixo do estabelecido pelo salário mínimo é entregar apenas uma “esmola” para
os milhões de aposentados que
ajudaram a construir este País.
Somos totalmente contrários e não aceitaremos esta
proposta que, para nós, nada
mais é do que um retrocesso
que penaliza e impede cada
vez mais que a população
tenha uma velhice digna. Não
podemos permitir a aprovação
de uma reforma que dificulte a
adesão à aposentadoria.
Caso a reforma seja aprovada, os trabalhadores que
começaram a contribuir mais
cedo ao INSS serão os mais
afetados. As pessoas acreditaram em um sistema que
permite a aposentadoria sem
idade mínima, apenas com o

tempo de contribuição de 30
anos para mulheres e de 35
anos para homens.
O novo sistema vai aumentar em cerca de dez anos o tempo de trabalho. Por exemplo:
um homem que começa a pagar o INSS com 20 anos, terá
de contribuir por 45 anos para
ter o direito de se aposentar.
Ou seja: vai ter de pagar mais
para receber a mesma coisa.
Reafirmamos que a Previdência Social é um patrimônio
dos brasileiros. Entendemos
que quaisquer mudanças na
Previdência devam ser amplamente discutidas com a sociedade e com os representantes
dos trabalhadores de forma
democrática e transparente.
Não podemos deixar de destacar que valorizar as aposentadorias é uma forma sensata e
justa de distribuição de renda.
Visando contribuir para a
melhoria da gestão e da arrecadação do sistema, bem como
para o fortalecimento institucional, a Central sugere ao
governo as seguintes medidas:
1. Revisão ou fim das desonerações das contribuições
previdenciárias sobre a folha
de pagamento das empresas;
2. Revisão das isenções previdenciárias para entidades
filantrópicas;

3. Alienação de imóveis da
Previdência Social, e de outros
patrimônios em desuso, por
meio de leilão;
4. Fim da aplicação da DRU –
Desvinculação de Receitas da
União – sobre o orçamento da
Seguridade Social;
5. Criação de Refis para a
cobrança dos R$ 236 bilhões
de dívidas ativas recuperáveis
com a Previdência Social;
6. Melhoria da fiscalização
da Previdência Social, por
meio do aumento do número
de fiscais em atividade e do
aperfeiçoamento da gestão e
dos processos de fiscalização;
7. Revisão das alíquotas de
contribuição para a Previdência
Social do setor do agronegócio;
8. Destinação à Seguridade e/
ou à Previdência das receitas
fiscais oriundas da regulamentação dos bingos e jogos de
azar, em discussão no Congresso Nacional;
9. Recriação do Ministério da
Previdência Social.
A sociedade deseja liberdades democráticas e respeito aos
seus direitos, que só virão com
a garantia do emprego, salário
digno e do acesso a direitos
fundamentais, como saúde,
educação e aposentadoria digna.
Miguel Torres
Presidente da Força Sindical

Sindicalistas da Força falam sobre futuro
do sindicalismo com membro da OIT

bastante água. A hidratação
evita o mau hálito e reduz as
manchas nos dentes;
- Se perceber que está com
mau hálito, não substitua a escovação por balas ou chicletes.
Essas opções provocam cáries
e outros problemas bucais.

Clareamento

Agora, o dr .Tiago Angeruzzi
Lopes conta com mais esse
recurso tecnológico para
atender seu pacientes.
Ligue 3324-3607 ou (17)
992567453 (WhatsApp) e
agende sua avalição.

Sindicalistas da Força Sindical receberam, na sede da Central, em São Paulo, a especialista
em atividades com trabalhadores da OIT, Maribel Batista Matos. Na ocasião, os sindicalistas
falaram sobre, entre outros assuntos, a situação política e econômica do país, a reforma da Previdência e o futuro do sindicalismo com a reforma trabalhista.

Tiago Angeruzzi Lopes
(CRO/SP: 81643)
Departamento Odontológico
Sindicato da Alimentação
de Barretos, atendendo também
em Ortodontia e também Botox
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Ação conjunta entre secretarias municipais
está percorrendo as ruas da cidade
Um trabalho coordenado
entre várias secretarias municipais está mudando o aspecto
de ruas da cidade. Iniciado
no trecho que compreende a
região entre as ruas 22 e 36,
próximo às avenidas 1 e 17,
a ação consiste no trabalho de
equipes que realizam a capina
e raspagem de guias, calçadas
e valetas; seguido do trabalho
de capina e roçada em todas as
áreas verdes públicas, como
praças e canteiros centrais; serviço de tapa buraco nas ruas do
trecho escolhido, com atenção
especial ao reparo de valetas,
limpeza de bueiros e bocas de
lobo; finalizando a ação com a
pintura de guias, sinalização de
solo, manutenção de placas de
trânsito e de tachões, faixas de
pedestres e passagem em nível.
Todo o processo envolve, de
maneira organizada por etapas,
várias equipes de trabalho e
mão de obra terceirizada das
secretarias de Obras e Serviços
Urbanos; Agricultura e Meio
Ambiente; Ordem Pública; Relações Institucionais e Comunicação, mais o Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (SAAE).
A coordenação geral é do
secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Mar-
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Bastidores
da Política
C

obrança de IPTU dos imóveis financiados pelo PAR e curso gratuito de Libras - O vereador
Paulo Correa (PR) apresentou requerimento questionando quais conjuntos habitacionais de Barretos foram financiados pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR), visto que em decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), de outubro de 2018, foi proferido que imóveis financiados pelo PAR
têm imunidade tributária, sendo vedada a cobrança de impostos sobre patrimônio (casas). “Quero saber
se a Prefeitura de Barretos lançou no ano de 2019 carnês cobrando IPTU desses imóveis", disse. O
vereador Paulo também apresentou requerimento questionando se a administração municipal já buscou
parcerias com o intuito de implantar um curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) gratuito para a
população. “Seria um grande avanço na promoção da acessibilidade da pessoa surda, ao possibilitar
que munícipes aprendam a língua de sinais, incluindo servidores públicos, otimizando dessa forma o
atendimento à pessoa com deficiência auditiva nas repartições públicas”, disse Paulo Correa.

co Antônio Ferreira Carvalho,
e a gestão das equipes em
campo é do chefe de gabinete
da secretaria municipal de
Defesa Civil, Mário de Assis.
O secretário Marco Antônio destaca que o projeto
é uma espécie de zeladoria
urbana. "O objetivo principal é fazer uma faxina muito
bem-feita na cidade, garantindo ações que priorizem o
bem-estar de toda a população,
tornando a cidade mais bonita.
É importante salientar que a
cidade não é feita somente de
obras grandes, mas também
pelo cuidado de limpeza e
estética para que as pessoas se
sintam bem no lugar onde mo-

ram”, salientou o secretário.
O prefeito Guilherme Ávila, autor do projeto de ação
conjunta, informou que “os
trabalhos foram iniciados por
regiões que abrangem o centro
da cidade, por serem áreas de
convergência de toda a população, mas nosso objetivo é
realiza-lo em toda a área urbana
dessa forma conjunta, coordenada e de maneira que o resultado seja visível à população.
Estamos fazendo tudo com recursos próprios e num esforço
de toda a prefeitura, não apenas
das secretarias que tem equipes
diretamente envolvidas, essa
ação é uma das prioridades do
momento”, finalizou.

PROERD volta com aulas a partir de 11 de março

C

omissões de Inquérito agendam reuniões na Câmara Municipal - Neste mês de fevereiro, várias
reuniões de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) foram agendadas na Câmara Municipal
de Barretos. Santa Casa, pagamentos a servidores e contratos da prefeitura são os temas em análise. Na
última quinta-feira (21), aconteceu reunião da CPI instalada com objetivo de apurar possíveis irregularidades da prefeitura em contratos firmados entre a administração municipal, ex-servidores e servidores,
bem como parentes de até terceiro grau. A comissão é formada pelos vereadores Luiz Umberto Sarti
"Kapetinha" (presidente), Paula Lemos (relatora) e Raphael Dutra (membro). Na próxima segunda-feira,
25, e na quarta (27) tem reunião às 9 horas, da comissão que apura dados referentes a possível dano ao
erário, em razão de eventual transgressão disciplinar imputada a mais de 100 servidores públicos municipais, tendo em vista que teriam recebido, a título de vencimentos, valores ilícitos, indevidos e sem
amparo legal. Esta comissão é constituída pelos vereadores Carlão do Basquete (presidente), Raphael
de Oliveira (relator) e Elson dos Santos (membro). No dia 26, terça-feira, às 10 e 14 horas acontecem
duas reuniões da CPI instalada para apurar fatos relativos à situação financeira da Santa Casa no período
do ano 2000 até os dias atuais. Na quinta-feira, dia 28, às 13h30, a comissão se reúne novamente. Esta
comissão é composta pelos vereadores Carlão do Basquete (presidente); Aparecido Cipriano (relator)
e Almir Neves (membro). Todas as reuniões são abertas ao público.

N

ão haverá aula para a educação básica do Estado na próxima quinta-feira - A Federação
dos Professores do Estado de São Paulo (Fepesp) está alertando os pais de alunos de que na
próxima quinta-feira, dia 28, os professores e também os auxiliares de administração escolar estão
convocados a comparecer a assembleia nos seus sindicatos para deliberar sobre sua campanha salarial
de 2019. “Esse é o nosso dia", explicou o presidente da Federação dos Professores do Estado de São
Paulo, Celso Napolitano. “É o dia em que professores e auxiliares serão liberados de suas atividades
pedagógicas na escola e irão deliberar as condições de sua relação profissional e os seus direitos
trabalhistas”. As escolas já foram notificadas e deverão instruir seus alunos a permanecer em casa no
dia 28/02. Os professores e auxiliares irão receber atestados de participação na assembleia, emitida
pelos seus sindicatos, para justificar o pagamento do dia. “Contamos com a compreensão e o apoio
de cada uma das mães e pais dos jovens que frequentam a Educação Básica particular em São Paulo.
É a educação dos seus filhos que
está em jogo”, diz a federação
em carta aos pais que passará a
ser distribuída em todo o Estado
a partir da próxima segundafeira, dia 25.

VENDE-SE

O Programa Educacional de Resistência às Drogas
(Proerd) volta a ministrar
aulas em Barretos a partir de
11 de março. A informação foi
confirmada pelo instrutor do
programa no município, Cabo
PM, Marcos Mariano.
Segundo ele, o programa
que consiste num esforço cooperativo estabelecido entre

a Polícia Militar, a Escola e
a Família, deve atender em
2019, cerca de 195 alunos de
quatro escolas municipais:
João Baroni, Marlene Carbone
Pereira, Anália Franco e Zuleica Inácio Lopes Ferras, está
última localizada no Distrito
de Alberto Moreira.
"Nossos objetivos incluem
o desenvolvimento nos jovens

estudantes de habilidades que
lhes permitam evitar influências
negativas em questões afetas às
drogas e violência, promovendo
os fatores de proteção, além de
estabelecer relações positivas
entre alunos e policiais militares, professores, pais, responsáveis legais e outros líderes da
comunidade escolar", apontou
o cabo PM, Marcos Mariano.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DE VILA MARILIA
Fundada em 12 de outubro de 1980
CNPJ 52.380.896/0001-85
Rec. Por Util. Pública através do Cap. I ao V e art. 1° ao 16° do D.O.E em 09/06/1984
Avenida 55 n° 100- Cep 14.780.490- Bairro: Marília- Barretos- SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL, ELEGER A NOVA
DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DE VILA MARÍLIA
Os ex- presidentes da Associação dos Moradores do Bairro de Vila Marília, João José de Castro, Osmar de
Souza e Sergio Machado, Genival e Cleber Casimiro, conclusivamente estando o cargo Executivo da Diretoria
em vacância desde 15 de agosto de 2018, até a presente data, houve por bem convocar a Assembleia Geral para
eleger uma nova diretoria, para o período de 2019 a agosto de 2021.
A Assembleia será convocada para o dia 04 de março de 2019, com início às 20h e término às 22h, no Centro
Comunitário de Vila Marília, cito Av. 55 n°100, Bairro de Vila Marília. A Assembleia para homologar a nova
diretoria executiva da Associação dos Moradores do Bairro de Vila Marília.
Barretos, 23 de Fevereiro de 2019
Osmar de Souza
Ex- Presidente

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convocados todos os membros e associados desta entidade, quite e em pleno gozo
de seus direitos, para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 27 de fevereiro de 2019, às
16:00 horas em primeira convocação, nas dependências desta entidade, sito a Rua 16 nº 937, Centro, em Barretos
-SP., a fim de tratarem da seguinte ordem do dia :
a) - Reforma e alterações no Estatuto Social vigente.
Não havendo quórum legal de associados para a realização da assembleia em primeira convocação, fica convocada a assembleia em segunda convocação, para as 17:00 horas, do mesmo dia e no mesmo local, nos termos
do Estatuto da Entidade, a qual se realizará com qualquer número de associados presentes.
Barretos, 23 de fevereiro de 2019.
REGINALDO PASSARELLI
PRESIDENTE

Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo
Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00
TRATAR
(17) 99757-1925
(12/19/26jan/02fev)
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Seade divulga evolução do emprego formal no 4º trimestre de 2018

De acordo com estudo elaborado pela Fundação Seade,
com base no Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged) do Ministério do Trabalho, no Estado de São Paulo, no
4º trimestre de 2018, foram eliminados 79.421 postos de trabalho,

resultado de 1.035.198 admissões
e 1.114.619 desligamentos.
Em 31 de dezembro, o estoque de 11.955.673 empregos
celetistas, no setor privado
do Estado de São Paulo representava 31,2% do total de
empregos deste tipo no Brasil.

No mesmo período, na
Região Metropolitana de São
Paulo, que detém 52,8% do
total dos empregos formais
do Estado, o nível de emprego
reduziu-se em 9.734 postos de
trabalho (549.394 admissões e
559.128 desligamentos).

Atividade do comércio abre 2019 em
alta puxada por crédito e confiança
Veículos, motos e peças e material de construção foram os destaques
De acordo com o Indicador
Serasa Experian de Atividade
do Comércio, o movimento dos
consumidores nas lojas de todo
o país cresceu 0,9% em janeiro,
já efetuados os devidos ajustes
sazonais. Quando comparado
com o mesmo mês do ano passado, houve alta de 9,5%.
Segundo os economistas
da Serasa Experian, a atividade varejista do primeiro
mês de 2019 foi marcada
pelo desempenho positivo
em setores onde crédito e
confiança desempenham um
papel importante: material de

construção e veículos, motos
e peças. Já os segmentos
mais dependentes da renda e
do emprego, ainda exibiram
variações negativas.
Os segmentos de material
de construção (alta de 1,7%)
e o de veículos, motos e peças
(crescimento de 0,5%), foram
os destaques positivos do movimento do varejo em janeiro/19.
Por outro lado, os demais
segmentos apresentaram quedas: supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas
(-1,4%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-2,3%),

combustíveis e lubrificantes
(-1,8%); tecidos vestuário,
calçados e acessórios (-5,4%).
Também na comparação
com janeiro de 2018, as altas
se concentraram nos mesmos
dois segmentos: material de
construção (12,3%) e veículos, motos e peças (8,3%). Os
demais registraram recuos:
supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas
(-4,2%); móveis, eletroeletrônicos e informática (-6,1%),
combustíveis e lubrificantes
(-0,1%); tecidos vestuário,
calçados e acessórios (-5,2%).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
- Setor Farmacêutico Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, Etanol, Biocombustivel, Químicas, Farmacêuticas e Plásticas de Guaira e Região por seurepresentante legal, Sr. Célio
Pimenta-Presidente, convoca os trabalhadores associados ou não, da categoria dos trabalhadores nas indústrias
de produtos farmacêuticos enquadradas no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará no dia 28/02/2019, às
14:00 horas, local: MARIOL INDUSTRIA LTDA. Endereço AV INDUSTRIAL,605 – DISTRITO INDUSTRIAL
ll – Barretos-SP para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada ao Sindicato representativo da
respectiva categoria econômica.
b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes legais, para negociação coletiva, celebrar acordos,
requerer realização de mesa redonda junto ao MTb, constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro
das negociações, suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria.
c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições, inclusive quanto ao desconto e recolhimento da Contribuição Sindical, nos termos do art.578 e seguintes da CLT c/c art.8°, lll e lV da CF;
d) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de movimento paredista em caso de malogro das
negociações.
Não havendo número suficiente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira convocação, nos
horários supra - mencionados, as mesmas se realizarão 1 hora após,no mesmo dia e local,com qualquer
número de presentes,para os efeitos de direito
Guaira-Sp 20 de Fevereiro de 2019
Célio Pimenta
Presidente

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
Av. 21, 75 - Esquina Rua 8 –
Centro – Apartamento 2
Descrição: 2
dormitórios, 1
WC social, sala,
cozinha, área de
serviço, cerca
elétrica, concertina, 1 vaga na garagem. Valor R$ 1.300,00 com
abono + (IPTU) + Seguro Anual

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

LOCAÇÃO COMERCIAL
Av e n i d a 3 5 n º
01318 (esquina Rua
08) - Clementina
Descrição: Salão
amplo com wc social, escritório, piso
frio, forro PVC. Valor
R$ 1.000,00 com abono + Seguro Anual.

LOCAÇÃO COMERCIAL
Avenida 25
nº 833 (Ruas
20x25) – Centro
Descrição: 02
salas c/ blindex,
02 wc social, recepção c/ sala,
jardim de inverno
c/ blindex, jardim, piso frio, laje , garagem. Valor R$
3.500,00 com abono + IPTU + Seguro Anual

Rua Pedro Cucato nº 394 - Grande
Horizonte.
Descrição: 03 dormitórios, wc social,
sala, cozinha, área
de serviço coberta,
quintal cimentado,
LOCAÇÃO COMERCIAL
piso frio, laje, garagem p/ 02 carros. Valor R$ 700,00 com abono + Av. 25 nº 448 (Ruas 12 x 14)
(IPTU) + Seguro Anual
- Centro
LOCAÇÃO RESIDENCIAL
Descrição: 01
suíte c/ armário,
Rua Esmeralda, n°
02 dormitórios
49 - Sumaré
c/armários, wc
Descrição: 02 dorsocial, sala de
mitórios, WC social,
Tv, sala de estar, cozinha planejada, despensa, área
sala, cozinha, área
de serviço, dependência p/ empregada c/ 01 dormitório
de serviço, piso frio,
e wc social, quintal cimentado, piso frio, laje, garagem
laje e garagem.
p/ 02 carros. Valor R$ 2.200,00 com abono + IPTU
Valor R$ 1.000,00
+ Seguro Anual – Locação Residencial e Comercial
com abono + IPTU + Seguro Anual

Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para
segunda-feira (25/02) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ALINHADOR DE VEÍCULOS
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL
FUNILEIRO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÃO
MECÂNICO DE VEÍCULOS

PROFESSOR DE ESPANHO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SERRALHEIRO
VENDEDOR EXTERNO
VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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.

OAB debate projeto de Lei Anticrime do
Ministério da Justiça e Segurança Pública
A Ordem dos Advogados
do Brasil, seção São Paulo,
promove Audiência Pública
- Projeto de Lei Anticrime
do Ministério da Justiça e
Segurança Pública para discutir a proposta de combate à
criminalidade e à corrupção, e
suas inúmeras alterações na legislação vigente na área penal.
A secional contará com a
participação de profissionais do
Direito, de especialistas em segurança pública e de representantes
de setores da sociedade que trabalham com temas afins. O evento, aberto ao público, acontece na
próxima quarta-feira, dia 27, às
13h30, na sede institucional da
entidade, na capital paulista.
Em recente manifestação
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pública, ante o anúncio das
propostas feitas pelo ministro
da Justiça e Segurança Pública,
Sérgio Moro (foto), a OAB
SP demonstrou preocupação
com as mudanças legislativas
apresentadas pelo pacote de
medidas, sem ser submetido
à avaliação ampla e profunda
da sociedade brasileira, além
de haver potenciais problemas
diante de aspectos fundamentais
da Constituição Federal e diante
de tratados internacionais, dos
quais o Brasil é signatário.

Mega-sena acumula novamente e pode
pagar R$ 37 milhões neste sábado
Sorteio do concurso será realizado em Jundiaí

A Mega-Sena sorteia neste
sábado (23), um prêmio estimado em R$ 37 milhões. O
sorteio do concurso 2.127 da
modalidade será realizado no
Caminhão da Sorte, estacionado na Av. Frederico Ozanam,
6000, em Jundiaí (SP).
Aplicado na Poupança da
CAIXA, o prêmio pode render
mais de R$ 137 mil por mês. O
valor é suficiente para comprar
uma frota de 246 carros de luxo.
As apostas podem ser feitas
até as 19 horas (horário de Brasília) deste sábado, em qualquer
lotérica do país e também no
Portal Loterias Online (www.
loteriasonline.caixa.gov.br).
Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem
fazer suas apostas pelo seu
computador pessoal, tablet ou
smartphone. Para isso, basta
ter conta corrente no banco e
ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8 às 22horas
(horário de Brasília), exceto
em dias de sorteios, quando
as apostas se encerram às 19
horas, retornando às 21 horas
para o concurso seguinte.

Os Quitutes da Dulce
Escalope de filé mignon
ao molho de conhaque

Ingredientes
500 g de Escalope de Filé Mignon
Sal a gosto
Pimenta do Reino a gosto
60 ml de azeite
MOLHO
100g de açúcar mascavo
100 g 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. Misture
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!

Para jogar pela internet, no
Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos
e efetuar um pequeno cadastro.
O cliente escolhe seus palpites,
insere no carrinho e paga todas
as suas apostas de uma só vez,
utilizando o cartão de crédito.
O valor mínimo da compra
no Portal (que pode conter
apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é
de R$ 30,00 e máximo de R$
500,00 por dia.
Mais informações sobre as
Loterias CAIXA estão disponíveis no site oficial http://www.
loterias.caixa.gov.br e nos perfis das Loterias CAIXA nas redes sociais: @loteriascaixa no
Twitter, @loteriascaixaoficial
no Instagram e @LoteriasCAIXAOficial no Facebook.

Jornal
O POVO
Ligue e
anuncie

3323-4960
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Alunos da Escola “Embaixador
Macedo Soares” superam a meta de
aprendizagem estabelecida pelo Estado

Alunos do Ensino Médio
da escola de Ensino Integral
“Embaixador Macedo Soares”
obtiveram a média de 4.14 pontos no IDESP (Indicador de Desenvolvimento da Educação do
Estado de São Paulo), enquanto
a meta esperada era de 3.14
pontos. Os alunos alcançaram,
portanto, um aumento de 120%
no índice do IDESP.
A escola atende alunos dos
bairros Ibirapuera, Newton Siqueira Sopa, Pereira, Nogueira,
Nova Barretos I e II e Vida Nova.
Esse sucesso reflete o trabalho desenvolvido pela escola,
que oferece, além das disciplinas da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), aulas diversificadas voltadas a excelência
acadêmica e mundo do trabalho,

por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Só existem dois motivos pra uma
pessoa se preocupar com você: ou ela te ama muito, ou
você tem algo que ela queira muito! ( Jack Sparrow)

CHEGOU O DIA - FLASHBACK KAMILINHA

objetivando a formação de um
jovem autônomo, crítico, protagonista, solidário e competente.
Os alunos também são
acompanhados por professores
tutores responsáveis pela orientação dos seus projetos de vida.
Todas as atividades oferecidas são desenvolvidas em 9
aulas diárias, distribuídas em

ambientes diversificados, tais
como: Laboratórios de Informática e Ciências da Natureza,
Sala de Leitura, de Arte, de
Multimídia, área externa com
quadras esportivas, entre outros.
Além disso, são ofertadas
quatro refeições diárias: lanche da manhã, recreio, almoço
e lanche da tarde.

Cerca de 6.500 gibis da Turma da Mônica
serão distribuídos na rede municipal de ensino

Nesta quinta-feira (21), na
Escola Municipal “Mathilde
Gitahy de Melo” estiveram
presentes os secretários municipais, Valéria Recco (Educação),
Alexander Stafy Franco (Saúde),
Marco Antônio Carvalho Ferreira (Agricultura e Meio Am-

biente), além de representante
do projeto “Bem Estar em Barretos”, realizando a distribuição
de exemplares de gibis da Turma
da Mônica e orientando os alunos
sobre a importância dos cuidados
com os seus animais.
Intitulado “Cuide Bem do

Seu Amigo”, o gibi aborda
temas como combate aos maus
tratos e abandono de animais,
além de transformar os alunos
em multiplicadores do conhecimento adquirido.
De acordo com Valéria
Recco, a leitura do gibi é uma
das mais interessantes para o
público infantil, por tratar o
tema de forma bastante lúdica.
“Esses exemplares são capazes de tornar a transmissão
de conhecimentos mais enriquecedora, melhorando não
só o ambiente escolar como
a relação com toda a comunidade envolvida com a aquele
aluno multiplicador”, ressaltou
a secretária de Educação.

Chorinho no Museu de fevereiro
marcado para este domingo
O Museu Histórico, Artístico e Folclórico “Ruy Menezes” recebe neste domingo,
dia 24, mais uma edição do
projeto Chorinho no Museu, a
partir das 10 horas, com show
do Grupo Escorregando. A
entrada é gratuita.
O projeto Chorinho no
Museu é desenvolvido pela
prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal de Cultura e, uma vez
ao mês, apresenta o grupo
de chorinho mais famoso da
região, o Escorregando, com
repertório primoroso.
Neste domingo, o público
vai se emocionar com choros
que marcaram história da
música brasileira, de autoria
de grandes nomes desse rit-

Flashback Beneficente promovido pelos amigos Cipriano e a Turma do Clubinho para a Kamilinha. Não
haverá cobrança de ingresso, mas a entrada é mediante convite, com preço simbólico de apenas 20,00 reais.
TODA RENDA DO BAR E DAS VENDAS DAS MESAS SERÁ REVERTIDA PARA O TRATAMENTO DA KAMILINHA. Vamos fazer a nossa parte e dar a nossa colaboração. Pegue o seu convite e reserve a sua mesa.
Mais informações no (17) 99214-4862 com a Lívia. Imperdível e Solidário!!!

Reencontros entre profissionais marcam
segunda edição do Boteco PressMídia

Os abraços saudosos entre os profissionais que atuam na área da comunicação, registrados de diversas
formas, selaram o propósito do evento que reúne, anualmente, pessoas que atuam na imprensa e agências
de comunicação, de Barretos e região. Mais uma edição do Boteco PressMídia foi realizado no último sábado
(16), em Barretos, pelas jornalistas Luciana Gomes e Talita Costa. Na oportunidade, ambas confirmaram a
terceira edição do evento para 2020, em data a ser confirmada. Mais de cem profissionais de Barretos, Bebedouro, Colina e São José do Rio Preto, prestigiaram o evento, além de patrocinadores que chancelaram a
importância da atuação dos profissionais para o desenvolvimento de Barretos. As organizadoras destacaram
a importância desse momento de confraternização entre os profissionais e agradeceram o apoio de empresas
e parceiros para a realização do evento. “Sem o apoio de empresas sérias como a Cervejaria Império Puro
Malte, Samaúma American Bar, Pacaembu Construtora, North Shopping Barretos, Unifeb, Concessionária de
Rodovias Tebe, Casa Pedro Garcia, InFocco Formaturas e Festas, Bebidas Poty, Barretos Country Thermas
Resort, Grafomania, Gráfica & Brindes Barretos, Os Independentes, dupla Filipe e Thiago, Pinguim Sorveteria,
Óticas Diniz e Wilsom Som & Iluminação, não conseguiríamos proporcionar uma tarde tão agradável e cheia
de surpresas aos profissionais”, frisaram. “A todos, fica nossa gratidão e a certeza da terceira edição do Boteco
PressMídia, em 2020", afirmaram Luciana Gomes e Talita Costa. (InFocco Formaturas e Festas)

Festival de filmes do Oscar começa no Centerplex North Shopping

mo, genuinamente brasileiro.
Canções como “André de
Sapato Novo”, “Carinhoso”
e “Doce de Côco” já estão na
programação.
O Grupo Escorregando é
formado por Breno Cezar no
clarinete; Cesar Juliani no
pandeiro e produção; Euvaldo

Lacerda no violão; Glauber Juliani na bateria; Felipe Moraes
no bandolin; Leandro Carvalho no violão de sete cordas; e
Paulo Floriano na tuba.
O Museu Ruy Menezes fica
na esquina da avenida 17 com
a rua 16, no centro, junto à
Praça Francisco Barreto.

A oportunidade de ver pelo menos seis dos
longas que concorrem ao Oscar de Melhor Filme
de 2019 chegou ao Centerplex North Shopping
Barretos. Green Book – O Guia, A Favorita, Bohemian Rhapsody, Infiltrado na Klan, Nasce Uma
Estrela e Vice, se juntam ao também indicado
em outras categorias O Primeiro Homem, no
Festival de Filmes do Oscar, que acontece em
diferentes horários. A 91.ª cerimónia do Oscar, o
Oscar 2019, organizada pela Academia de Artes
e Ciências Cinematográficas, acontece neste
domingo (24), no Teatro Dolby, em Los Angeles,
Califórnia. Os filmes disputam as estatuetas em
24 categorias. Os produtores do evento serão
Donna Gigliotti e Glenn Weiss e a realização
será também de Glenn Weiss.
PROGRAMAÇÃO ATÉ 27/02/2019

Sala 01 - A MORTE TE DA PARABENS 2 - DUBLADO
TERROR - 14 Anos - Duração: 100 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta:
14h30 - 17h00 - 19h20
Sala 01 - A MORTE TE DA PARABENS 2 - LEGENDADO
TERROR - 14 Anos - Duração: 100 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 21h30
Sala 02 - A FAVORITA - LEGENDADO
DRAMA - 14 Anos - Duração: 119 minutos
Sábado: 20h
Sala 02 - ALITA ANJO DE COMBATE - DUBLADO
AÇÃO - 14 Anos - Duração: 121 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 17h30
Sala 02 - BOHEMIAN RHAPSODY - LEGENDADO
BIOGRAFIA - 14 Anos - Duração: 132 minutos
Domingo: 20h
Sala 02 - INFILTRADO NA KLAN – LEGENDADO
DRAMA - 14 Anos - Duração: 135 minutos
Quarta: 20h
Sala 02 - O PRIMEIRO HOMEM - LEGENDADO
DRAMA - 12 Anos - Duração: 141 minutos
Terça: 20h
Sala 02 - NASCE UMA ESTRELA - LEGENDADO
DRAMA - 16 Anos - Duração: 136 minutos
Segunda: 20h
Sala 02 - UMA AVENTURA LEGO 2 – DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 107 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 15h00
Sala 02 - VICE - LEGENDADO
DRAMA - 14 Anos - Duração: 133 minutos
Sexta: 20h
Sala 03 - A FAVORITA - LEGENDADO
DRAMA - 14 Anos - Duração: 119 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 18h30
Sala 03 - ALITA ANJO DE COMBATE 3D - DUBLADO
AÇÃO - 14 Anos - Duração: 121 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 21h
Sala 03 - COMO TREINAR O SEU DRAGÃO
3 – DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 104 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta:
14h - 16h10
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Barretos implanta “Aprova Digital” e diminui
burocracia na aprovação de projetos de obras
A partir da próxima terça-feira, dia 26, o processo para aprovação de obras, projetos, licença
prévia e outros trâmites necessários a construções na cidade
de Barretos será completamente
online, com a implantação do
programa “Aprova Digital”, realizado pela secretaria municipal
de Planejamento Urbano.
Os arquitetos e engenheiros passarão a enviar projetos

e documentos de maneira online, submetendo-os a aprovação com muito mais rapidez.
Segundo o secretário municipal de Planejamento, Ronaldo
Câmara, “todo o processo, análise, aprovação e emissão de alvará dos requerimentos de projetos
e obras será digital, colocando
um ponto final na famosa papelada que, no caso de projetos
tem, inclusive, tamanhos muito

maiores. O Aprova Digital já é
adotado em outras cidades brasileiras e mostrou-se eficiente e de
fácil uso para os profissionais da
construção civil”, explica.
A expectativa da prefeitura é
que o tempo de aprovação diminua consideravelmente, gerando economia tanto para administração pública, quanto para o
cidadão que pretende realizar a
obra e, também, para os profis-

Prefeitura sinaliza bolsões de
estacionamento e vagas de idosos e
pessoas com deficiência na Região dos Lagos
A prefeitura de Barretos,
por meio da secretaria municipal de Ordem Pública, está
realizando nova sinalização
na Região dos Lagos, com
ênfase para vagas de idosos e
pessoas com deficiência nos
bolsões de estacionamento.
“Estamos fazendo os serviços tanto de sinalização
de solo como substituição
de placas verticais, caso necessário, além da pintura de
guias”, explicou o secretário
municipal de Ordem Pública,
Cláudio Muroni. “Na demarcação de vagas especiais, estamos fazendo de acordo com

a legislação”, acrescentou.
O local ganha ainda a demarcação de faixas de pedestres e a
de metragem das áreas de passeios para caminhadas. “Além
disso, faremos a instalação de

bicicletários, em etapas”, anunciou Cláudio Muroni. O secretário informou ainda que as vias
confluentes que dão acesso a
Região dos Lagos, também estão sendo sinalizadas.

Pátio Municipal de Apreensão
de Veículos passa a ser administrado
por empresa concessionária
A secretaria municipal de
Ordem Pública informou que
desde a última terça-feira, 19
de fevereiro, empresa Auto
Socorro e Mecânica Carvalho,
de Santa Cruz do Rio Pardo
(SP), é a responsável pela administração do Pátio Municipal de Apreensão de Veículos.
A administração do local
passou a funcionar por meio
de contrato de concessão parceria público privada, com
duração de 10 anos. Para isto
foi feita uma concorrência pública. A empresa é responsável
pela administração do local e
prestação de serviços de remoção (guincho), guarda e depósito de veículos envolvidos em

Ministério da
Saúde lança
campanha para
conter avanço de
HIV em homens
Dados apontam que
73% dos casos de HIV
ocorrem em homens

“Pare, pense e use camisinha”. Esse é o slogan da Campanha de Carnaval lançada
nesta sexta-feira (22) pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, em Salvador (BA).
A ação visa conscientizar
os foliões que irão pular carnaval por todo país. A ideia é
estimular o uso do preservativo, principalmente entre os
homens na faixa etária de 15
a 39 anos. Entre as novidades
para esse ano, está a apresentação da nova embalagem da
camisinha a distribuída no Sistema Único de Saúde (SUS).
O Ministério da Saúde irá
distribuir 12 milhões de camisinhas com a nova identidade visual durante os dias de Carnaval.
O novo conceito é mais moderno e dialoga diretamente com
o público jovem, que é o mais
atingido por novas infecções nos
últimos anos. A escolha do design foi feita a partir de concurso
cultural entre 210 estudantes universitários, em 2017, em parceria
com a Unesco Brasil.

sinistros e infração de trânsito.
Regionalizado, o pátio
atende além de Barretos, os
municípios de Guaíra, Colômbia e Colina, com o espaço cedido pelo município.
“O objetivo da concessão,
autorizada pela Câmara Municipal, conforme lei aprovada,
é melhorar os serviços prestados, a segurança do local e o
cuidado com os veículos depositados no pátio”, observa
o secretário municipal de Ordem Pública, Cláudio Muroni.
Outro ponto importante da

concessão destacada pelo secretário, é que o município receberá
30.1% do que a empresa arrecadar. Além disso, todos os serviços de melhorias, adequações e
manutenção do espaço cedido
fica a cargo da concessionária.
LIBERAÇÃO
A liberação dos veículos deverá ser feita mediante solicitação
ao Detran, no Poupatempo, com o
pagamento de obrigações e taxas.
Já os valores referentes a estadia
e os serviços de remoção (guinchos) deverão ser pagos diretamente para a empresa no local.

sionais envolvidos no processo
de aprovação das licenças.
Para acessar o sistema, basta
entrar no site da prefeitura, no
www.barretos.sp.gov.br e clicar
no banner do Aprova Digital.
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IMAGENS DA SEMANA
PESCARIA DE CASAL

Uma isca aqui, outra acolá, um olhar distante e a fé de que um peixinho qualquer pode
virar o petisco perfeito na melhor hora, na melhor idade. Flagrante de um casal de idosos,
exercendo a terapia da pescaria na Região dos Lagos de Barretos, durante a semana. Uma
boa pedida para quem busca a paz e tranquilidade, sem precisar ir a lugares longínquos.

BURACO CRUZADO

Imagem de um motorista ou de um pedestre observador.
Segundo o autor, um buraco que já existiu, foi tapado e renasceu no mesmo lugar. Com a tendência de crescer a cada
dia, atrapalhando o trânsito de veículos no cruzamento da
rua 18 com a avenida 15, em pleno centro da cidade.

ASFALTO PELO RALO

Pelo ralo não. Pela enxurrada afora. O grande volume de
chuva caindo sob a cidade nos últimos dias, bastou para levar
enxurrada abaixo parte do recapeamento asfáltico no encontro
entre estas duas vias públicas, chegando na Região dos Lagos.

O MATINHO NOSSO DE CADA DIA

Nunca é demais elogiar estes dedicados trabalhadores. Participando
de uma verdadeira faxina nas ruas da cidade, este grupo inspirou
um flash de um munícipe, solicitando a publicação e oferecendo
aplausos ao trabalho minucioso de cada um em favor da população,

Segundo Caderno
Jornal O POVO
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Após ação da defensoria, Justiça determina revisão
em prestações do “Minha Casa, Minha Vida”
Decisão beneficia 548 famílias do Conjunto Habitacional “Leda Amêndola”

Instituto Esperança e Vida inaugura sede
do projeto “Viver Bem na Melhor Idade”

Com a presença do prefeito
Guilherme Ávila e da secretária
municipal de Assistência Social
e Desenvolvimento Humano,
Carmem Bordalho, aconteceu
na terça-feira, dia 19, a inauguração da sede do projeto “Viver
Bem na Melhor Idade”.
O local tem capacidade para
atender mais de 50 idosos em
situação de vulnerabilidade social. Uma iniciativa do Instituto
Esperança e Vida, o projeto é
desenvolvido em parceria com
a prefeitura, que cedeu o prédio
que já abrigou um Centro Municipal de Educação Infantil, e
custeia as atividades por meio
do Fundo Municipal do Idoso.
No local, equipado com sala
de estar, quartos, cozinha piloto,
salas de atividades, pátio externo
e coberto, entre outras acomodações, ser realizado atendimento
a idosos cadastrados pela secre-

taria, das 7 às 16 horas.
O atendimento será realizado por uma equipe multidisciplinar que inclui, além de
outros profissionais, psicoterapeuta, fisioterapeuta, artesãos,
recreadores, cuidadores, cozinheiros, tudo para resgatar o
convívio social, o trabalho de
prevenção em saúde e a qualidade de vida dos atendidos.
O presidente do Instituto Esperança e Vida, Rosemir Rezende Nagib, explicou que o projeto
é fruto de um sonho. “Sempre
sonhei em dar às pessoas que
tanto contribuíram com nossa
cidade, um lugar onde elas pudessem se encontrar, e encontrar
atividades que fizessem com
que elas não desistissem de ser
felizes. Hoje realizo esse sonho,
graças a parceria e apoio da
prefeitura”, disse.
O prefeito Guilherme Ávila,

fisioterapeuta de profissão e habituado com o trabalho dedicado
a idosos, destacou a seriedade do
projeto. “É muito fácil criticar,
reclamar e esperar do poder
público municipal, que muitas
vezes falha, admito. Mas o que
o Instituto Esperança e Vida faz
aqui é mostrar que quando há
boas ideias, seriedade e trabalho
voluntário, é possível mudar a
sociedade. Nós fazemos questão de estar perto, apoiar, dar
condições para que esta casa
seja exemplo, assim como são
tantas outras ações permanentes
de outras instituições sérias de
Barretos”, concluiu.
A sede do projeto “Viver
Bem na Melhor Idade” fica
na Rua Primavera, nº 480, no
bairro Santa Isabel. O cadastramento de idosos para participação nas atividades do instituto
é feito pelos CRAS da cidade.

A Defensoria Pública de São
Paulo obteve decisão judicial
em favor de 548 famílias beneficiárias do programa “Minha
Casa, Minha Vida”, residentes
no Conjunto Habitacional Leda
Amêndola, em Barretos.
Ao acatar pedido feito pelo
Defensor Público, Fábio Henrique Esposto (foto), a Justiça determinou que o Banco do Brasil
recalcule o valor das parcelas
do financiamento habitacional,
apontadas na ação como superiores ao valor permitido.
Na prática, o Banco do Brasil utilizou cálculo em que as
prestações para os beneficiários,
todos contratualmente com
renda familiar de até R$ 1.800,
variam de R$ 80 a R$ 270.
A ação da Defensoria Pública de SP, por sua vez, sustentava que, de acordo com o
disposto na Portaria Federal
Interministerial nº 99, de março de 2016, a cobrança mensal
correta deveria ser entre R$ 25
e R$ 90, a depender da renda
mensal dos beneficiários.
De acordo com o artigo 3°
da Portaria, os beneficiários cuja
indicação seja formalizada na
instituição financeira até junho
de 2016 pagariam prestações no
valor correspondente a 5% da
renda familiar, com mínimo fixado em R$, 25 reais (como previa portaria anterior, de 2013).
Para os beneficiários indicados
após esta data, a parcela passaria
a ser entre R$ 80 e R$ 270, de

acordo com a renda familiar.
Ocorre que o banco aplicou
o cálculo observando a data de
assinatura do contrato, enquanto a defensoria advoga que deve
prevalecer a data em que a instituição recebeu oficialmente a
lista dos beneficiários.
“Embora nestes autos a indicação dos beneficiários tenha
sido realizada em dezembro de
2015, ou seja, mais de seis meses
antes do tempo limite que permitiria o pagamento das parcelas
com base nos parâmetros anteriores, o Banco do Brasil emitiu
os contratos com base nos novos
valores”, argumentou o defensor,
Fábio Henrique Esposto.
A Defensoria Pública solicitou
que a Justiça reconheça a prevalência da data da indicação dos

beneficiários, conforme consta na
normativa vigente. O Ministério
Público deu parecer favorável à
ação da Defensoria Pública.
Na sentença, o Juiz Cláudio Bárbaro Vita, da 1ª Vara
Cível de Barretos, condenou o
Banco do Brasil a recalcular o
valor das parcelas e a devolver
aos beneficiários a diferença
dos valores já pagos.
“Os interessados já haviam
passado por todo o processo de
habilitação e seleção no final
do ano de 2015, quando ainda
vigiam as regras da Portaria
Interministerial nº 477 de 16
de outubro de 2013, quase
quatro meses antes da vigência
da Portaria Interministerial nº
99, de 30 de março de 2016”,
observou o magistrado.

Barretos promove terceira edição do Carnaval de
Marchinhas com Luis Waldo Show e Banda Sinfônica

Raphael Oliveira entrega
documentos importantes ao Gaeco
Na última quarta-feira
(20) o vereador Rafael de
Oliveira, relator da CPI que
investiga as denúncias de
“holerites premiados” de servidores públicos de Barretos,
esteve no Ministério Público
em São José do Rio Preto.
Na oportunidade, Oliveira
entregou vários documentos
em mãos do promotor Thiago
Fonseca, que investiga o caso.
Rafael de Oliveira também
questionou alguns pontos que,
segundo ele, “será plausível
para as investigações, tanto
do Gaeco como da CPI que
investiga a denúncia”.
Rafael de Oliveira disse
“ter saído feliz do encontro
com o que ouviu do promo-

tor do MP de tudo”. Ele disse,
também, que “todas as pessoas
que quiser fazer delação o
momento é esse, O melhor o
momento é agora”.
Rafael Oliveira acredita
que o ministério público está

fazendo uma investigação
muito bem feita, sigilosa,
respeitando a imagem das
pessoas envolvidas e afirmou
que “com toda certeza, a CPI
poderá andar junto com as
investigações do Gaeco”.

Prepare sua fantasia e o
repertório de carnaval. Foliões
de toda a região estão convidados para um super esquenta
de carnaval na terceira edição
do Carnaval de Marchinhas,
que este ano traz grande show
com Luis Waldo e da Banda
Sinfônica de Barretos – BSB.
A programação está marcada para esta quinta- feira (28), a
partir das 19h30 na Estação Cultural Placidino Alves Gonçalves.

O Carnaval de Marchinhas é promovido pela Prefeitura de Barretos por meio da Secretaria de
Cultura e tem entrada gratuita.;
A folia começa com show da
Banda Sinfônica de Barretos trazendo as tradicionais marchinhas
de carnaval que fizeram sucesso
nas décadas de 50, 60 e 70. Na
sequência, Luis Waldo show e
banda comandam a festa.
Segundo o Secretário Municipal de Cultura, João Ba-

tista Chicalé, a proposta do
Carnaval de Marchinhas é
proporcionar à população uma
opção cultural de lazer, e que
resgata a tradição das antigas.
“Nossa expectativa é reforçar
o carnaval de marchinhas e
garantir uma programação
cultural diferenciada para toda
a família”, relata Chicalé.
A Estação Cultural Placidino Alves Gonçalves fica na
Avenida 3 entre 16x18.

Segundo Caderno
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ESPAÇO
INFANTIL
Dr. Caio Alves Junqueira Franco
CRM-SP 170848 - RQE 66824
Medicina pela Universidade de Uberaba Pediatria pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto Pneumologia Pediátrica pela USP Ribeirão Preto Membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria

O que devo fazer para meu bebê
ter um sono tranquilo e seguro?

Para que o sono do recémnascido seja tranquilo e seguro,
os pais devem entender qual
a melhor posição para o bebê
dormir. A Sociedade Brasileira
de Pediatria (SBP) recomenda
que durma de barriga para
cima, com a intenção de evitar
a chamada morte súbita.
A morte súbita afeta bebês aparentemente saudáveis
e é totalmente inesperada.
Segundo a SBP, dormir de
barriga para cima reduz em
até 70% os riscos de morte
súbita por asfixia, o que pode
ocorrer quando o bebê dorme

em outras posições, como de
barriga para baixo ou de lado.
Parece estranho não é? Pois
muitas pessoas pensam que se
a criança vomitar, de barriga
pra cima, pode se afogar. Porém, o risco do bebê se afogar
no vômito estando com a barriga para baixo, logo, com o
rosto no colchão, é bem maior!
De lado, a posição é muito
instável e eles podem rolar ou
ficar de barriga para baixo, o
que pode ser perigoso.
Em geral, bebês precisam
dormir de barriga para cima até
o primeiro ano de vida. Quando

aprendem a se virar sozinhos,
devem ser deixados na posição que adotam naturalmente.
Se o bebê está de barriga para
cima e vomita, a tendência é
tossir, e com isso chamar a
atenção dos pais.
A orientação da SBP é para
que os bebês durmam em seu
próprio berço, e não na cama dos
pais. O colchão deve ser firme e
bem adaptado ao berço, coberto
por um lençol. Se o colchão for
mole, o bebê pode afundar e seu
rosto ficar encoberto, prejudicando a respiração.
Caso prefira, o berço pode ser

posicionado no quarto dos pais,
o que pode facilitar o socorro
caso algo aconteça. Você também pode utilizar berços móveis
para transportar o bebê pela casa
e deixá-lo sempre por perto.
Se for cobrir o bebê, prenda o lençol ou o cobertor ao
redor do colchão, para que
fique firme e não tenha risco
de cobrir o rosto do bebê.
Deve-se evitar agasalhar
demais o bebê na hora de
dormir, pois isso dificulta os
movimentos e pode superaquecê-lo. A temperatura do
quarto deve ser agradável.
Não coloque o berço do bebê
perto do ar condicionado,
janelas abertas ou de outras
fontes de frio ou calor.
Não coloque protetores
de berço, fraldas, almofadas,
travesseiros, brinquedos e
outros objetos no berço que
possam tapar sua cabeça e
causar asfixia.
Na próxima semana continuaremos nossa rotina
de cuidados aos bebês e
falaremos um pouco sobre
icterícia, que é quando o
bebê fica amarelinho. Até lá.
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Sempre linda e exuberante... A advogada Tatiani Santos festeja nesta segunda-feira (25), mais um aniversário e recebe todo
o paparico do namorado André Vedovato. Parabéns Tati!!

Na terça-feira (26), a bela Cristiane Carmo Dias comemora
mais uma primavera, ao lado do marido Mazinho Dias e dos
filhos Carolina e Felipe. Felicidades!!

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA!! Hoje,
Fernando Henrique Redi Sousa completa os seus 7 anos e, na
terça-feira (26), é a vez da mamãe Juliana festejar... E, claro
paparicos do papai Fernando e do irmão Davi. Felicidades!!

CONCURSO ELEGE GAROTO & GAROTA VERÃO
Foi realizado no dia 17 de fevereiro, o Concurso Garoto & Garota Verão 2019 do Rio das Pedras.
Este ano, o concurso teve a participação de um grande número de participantes associados do clube,
o que superou a expectativa dos organizadores. Confira os vencedores em suas respectivas categorias:

Nesta segunda-feira (25), o cirurgião-dentista,
André Scuoteguazza, comemora mais um
aniversário ao lado dos amores de sua vida... A
esposa Fernanda e a filha Giovana. Parabéns!!

Na terça-feira (26), o cinegrafista
Rogério Mattos comemora mais um
aniversário ao lado da esposa Rose
e da filha Isabela. Parabéns!!

GAROTA VERÃO INFANTIL
1.- GABRIELA QUEIROZ
2.- MARIA FERNANDA
3.- ALICIA GUIMARÃES

GAROTO VERÃO INFANTIL
1.- MIGUEL HENRIQUE
2.- DAVID CINTRA

GAROTA VERÃO INF. JUVENIL
1.- MARIA CLARA SOUZA
2.- YASMIN GUIULIANE
3.- GEOVANA FERREIRA

GAROTO VERÃO INF. JUVENIL
1.- MARLON RAFAEL
2.- CAUÃ DO CARMO
3.- LEONARDO MOSCKOVISK

GAROTA VERÃO JUVENIL
1.- LIDIA PAIXÃO
2.- MARIA LAURA RODRIGUES
3.- AFRODITE SILVA / LUANA
MARQUES

GAROTO VERÃO JUVENIL
1.- THIAGO GOULART
2.- WELLINGTON SOUZA

Depois de morrer diversas vezes
para quebrar o feitiço temporal
que a mantinha presa no dia de
seu aniversário, Tree Gelbman
(Jessica Rothe) olha para o
futuro, tentando escrever uma
nova história ao lado de Carter
(Israel Broussard). No entanto, quando um experimento
científico dá errado, a jovem é
forçada a retornar ao fluxo de
repetição e, desta vez, morrer
não será o bastante para escapar. Como toda boa sequência
que se preze, A Morte Te Dá
Parabéns 2 parte das fundações
de seu predecessor para estabelecer os seus próprios alicerces seguindo o objetivo maior da cartilha
das continuações hollywoodianas: entregar um produto que mantenha o interesse do público pelos
personagens anteriormente apresentados reconfortando, desse modo, as expectativas dos fãs ao investir na familiaridade, algo crucial no caso de uma franquia indie como A Morte Te Dá Parabéns, ao
mesmo tempo em que expande e dobra a aposta sobre os conceitos, ideias, piadas e dramas originais.
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Liga Barretense de Futebol terá eleições em abril
A LBF (Liga Barretense de
Futebol) realizará eleição para
a escolha de sua diretoria, de
acordo com informações do

presidente Osmir Duarte Peixoto, Titão. A eleição deverá
ser realizada em abril.
Segundo Titão, um edital

será divulgado declarando
aberta a inscrição de chapas.
Titão também confirmou que
estará colocando o seu nome

Abertas inscrições para os Jogos
Escolares do Estado de São Paulo
Competição também conta com esportes paralímpicos;
estudantes poderão competir em modalidades coletivas e individuais
Já estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares do Estado de São Paulo,
parceria entre as secretarias
estaduais da Educação, de Esporte, Lazer e Juventude, dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento
Econômico.
A competição é destinada a
crianças e jovens matriculados
em escolas públicas e privadas
de todo o Estado.
As inscrições podem ser
realizadas até o dia 15 de
março nas categorias Mirim
(14 anos - nascidos a partir
de 2005) e Infantil (17 anos
- nascidos a partir de 2002).
O período de competições
será de 25 de março até 15 de
setembro para ambas as categorias, conforme previsto no
regulamento. Ao final desse
período, serão apurados os
campeões que terão o direito
de disputar os Jogos da Juventude, de abrangência nacional.
Os alunos poderão participar de provas convencionais

e paraolímpicas em modalidades coletivas e individuais
(masculinas e femininas), nas
seguintes modalidades: Atletismo, Atletismo Paraolímpico, Badmington, Basquetebol,
Bocha Paraolímpica, Ciclismo, Futsal, Futebol de Cinco,
Futebol de Sete, Ginástica
Rítmica, Goalball, Handebol,
Judô, Judô Paraolímpico, Luta
Olímpica, Natação, Natação
Paraolímpica, Tênis de Mesa,
Tênis de Mesa Paraolímpico,
Tênis em Cadeira de Rodas,
Voleibol, Voleibol Sentado,
Vôlei de Praia e Xadrez.
Os jogos têm por objetivo
promover por meio da prática
esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das

unidades escolares da rede de
ensino fundamental e médio
em todo Estado.
Outro objetivo é o de favorecer a descoberta de novos
talentos esportivos que possam
ser indicados para participar
dos programas "Bolsa Talento
Esportivo" e "Centro de Excelência Esportiva", além de
fomentar o desporto escolar no
Estado de São Paulo.
Participação
em 2018
No ano passado competiram 363.681 alunos provenientes de 2.535 escolas, localizadas em 504 municípios do
Estado, totalizando em 14.096
jogos e 670 competições nas
diversas categorias e fases.

Em duas rodadas, Copa Zona Sul
registra média de 1.75 gols por partida

Iniciada no dia 10 de fevereiro, a Copa Zona Sul teve
no último domingo, dia 17, a
segunda rodada com quatro
jogos. Nas duas realizadas
anteriormente, foram registrados 14 gols, uma média
de 1.75 por partida. O evento, cujas disputas acontecem
no campo do CSU (Centro
Social Urbano) tem apoio e
co-organização da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer.
(Imagem: Disputa de partida
do campeonato de 2018)

1ª rodada – 10 fevereiro
1º jogo – Vida Nova		
2º jogo – Pereira			
3º jogo – Amigos Unidos		
4º jogo – Remo			

0x3
0x3
1x2
2x1

Guarani
Nova Barretos
Aliança Impacto
Exposição

2ª rodada – 17 fevereiro
1º jogo – Pereira			
2º jogo – Vida Nova		
3º jogo – Guarani			
4º jogo – Nova Barretos		

1x1
0x0
0x0
0x0

Remo
Aliança Impacto
Amigos Unidos
Exposição

Próximos jogos
Rodada deste domingo, 24 de fevereiro
1º jogo, às 8h – Exposição x Amigos Unidos
2º jogo, às 9h – Remo x Guarani
3º jogo, às 10h – Nova Barretos x Aliança Impacto
4º jogo, às 11h – Vida Nova x Pereira

Zagueiro do Corinthians,
Léo Santos é emprestado ao Fluminense
Ainda está sendo discutido como será feito o pagamento dos salários do jovem atleta. Não há valor de venda
fixado. A duração do empréstimo também ainda não está
definida – os clubes permanecem em conversas. O Corinthians só tem 70% dos direitos de Léo Santos – o contrato
do atleta com a equipe do Parque São Jorge é válido
até setembro de 2020. A informação do empréstimo foi
inicialmente publicada pelo Globoesporte e confirmada
pela Gazeta Esportiva. Léo Santos esteve muito perto de
sair do Timão em janeiro deste ano, envolvido na negociação por Guilherme Arana. Após pouco
mais de duas semanas de conversas, o Sevilla aceitou uma simples troca entre os jogadores. Andrés Sanchez, então, foi colocado na conversa, mas resolveu não aceitar as condições. À ocasião,
o zagueiro só não foi incluído na transação porque havia uma tratativa bastante avançada com
outro clube europeu, não revelado à reportagem da Gazeta Esportiva. Como o valor da sondagem
extrapolava os oito milhões de euros (R$ 33 milhões, aproximadamente), o presidente do Timão
se negou a envolvê-lo na transferência. Ele só não saiu já em janeiro por falta de tempo hábil para
concluir a troca de documentos. Até a definição do empréstimo ao Fluminense, o entendimento
era de que Léo Santos seria negociado em julho por um valor superior ao definido para ter Arana.

a disposição para a disputa.
Davi Alcides também
montou uma chapa para ser

inscrita e concorrer na disputa. "De mãos dadas pelo
Esporte" também apresentou

suas propostas para conhecimento dos esportistas e de
toda a população.

