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Cotações
Financeiras
VALORES EM 27 DE ABRIL
Salário Mínimo
R$ 954,00
UFESP
R$ 20,14
Dólar Comercial Compra R$ 3,461
Dólar Comercial Venda R$ 3,462

Governador Márcio França prestigia Festa
do Trabalhador de Barretos neste domingo
O diretor da Força Sindical
e presidente do Sindicato da
Alimentação de Barretos e
região, Luiz Anastácio Paçoca,
confirmou que o governador
de São Paulo, Márcio França, estará em Barretos neste
domingo (29), para prestigiar
a Festa do Trabalhador, em
comemoração ao 1º de maio.
França chegará no aeroporto de Barretos às 14 horas,
acompanhado do deputado

federal do Solidariedade, Paulinho da Força. onde será
recebido por sindicalistas
e autoridades de Barretos e
região, e depois seguirá para
a sede do Jockey Club, onde
acontecerá a festa.
Segundo os organizadores,
pela quarta vez consecutiva,
um veículo HB 20, 0 km, além
de outros brindes, será sorteado entre os trabalhadores de
todas as categorias e familiares

que comparecerem e depositarem seus cupons nas urnas.
Dentre as atrações, a festa
oferecerá show das duplas Castanha & Caju e Nilton & Nelton, além de diversas atividades
esportivas e de recreação para
trabalhadores e suas famílias,
com distribuição de lanches
e sucos, a partir das 11 horas.
“São 21 anos da maior Festa do Trabalhador de Barretos
e região”, adiantou Paçoca.

“Mulheres em Ação” agenda palestra
sobre cirurgia plástica para 8 de maio

Secretário da Agricultura visita
Barretos e debate com agricultores

O grupo Mulheres em Ação
trará para a população barretense e da região a palestra
“Cirurgia Plástica – Mitos e
Verdades”, que será proferida
pelo renomado cirurgião plástico, dr. Maurício Barcelos.
A palestra acontecerá no
dia 08 de maio, na Câmara
Municipal de Barretos, às
20 horas. A entrada custa R$
20,00 (vinte reais) mais 1 kg
de alimento não perecível, que
serão doados para a Santa Casa
de Misericórdia de Barretos.
Mais uma vez, o grupo
Mulheres em Ação, pensando na saúde e bem estar da
população e na continuidade
dos atendimentos da Santa
Casa, se dispõe a organizar um

evento que atingirá os anseios
dos munícipes.
“Nossa preocupação com a
saúde das pessoas que se submetem a cirurgias reparadoras e
de estética, e também a vontade
de ajudar nossa Santa Casa,
nos impulsiona a este trabalho
tão compensador. Esperamos
a adesão da população, que
sempre acompanha e ajuda
em nossas ações”, comentou a
coordenadora do grupo, Raquel
Matos Anastácio.
Os Pontos de Venda dos
ingressos são: Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Maurício
Barcellos (na avenida 15 nº
950); Câmara Municipal de
Barretos; Novo Brilho Multishine (Avenida José Bampa

- Jardim Soares); e nas Lojas
Arlete do centro da cidade e
no North Shopping.

Poção da Via das Comitivas
está em obras para retificação
Nesta sexta-feira (27), o
secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São
Paulo, Francisco Sérgio Ferreira
Jardim, esteve no Escritório de
Defesa Agropecuário de Barretos, para debater com técnicos e
agricultores novas regras para o
setor de Citricultura. A discussão foi para defender o interesse
da produção e alguns itens na
instrução normativa do Estado,
que ficou mais burocrática.
“Tivemos uma reunião para
transformar a norma mais prática
e mais ágil, utilizando a base
científica nesse processo que tem
demanda, e estreitar uma relação
com o produtor para sermos facilitadores”, declarou o secretário.
A próxima reunião com
integrantes da comissão técnica da pasta e com os produtores, irá debater uma nova
normativa a ser divulgada. “A

discussão agora é saber como
vamos fazer para diminuir
esse processo que hoje é muito
demorado”, disse o secretário.
A nova norma é com relação à
defesa sanitária. Segundo o secretário Francisco Jardim, são ações
que fazem com que o produtor
leve a laranja para um determinado local, para ser avaliada, e
depois emitir os certificados para
a circulação do produto.
São várias medidas que foram
tomadas e umas delas foi tomada
apenas para laranja de mesa e para
a laranja de venda. No caso da
indústria, as novas normas não estão sendo praticadas e isso gerou
certo desconforto nos produtores.
“Teremos que aguardar
essa nova instrução que deverá
ser publicada, para que possa
ter uma ação harmônica em
todas as regiões do Estado”,
destacou o secretário.

Associação do Rosário oferece 15
atividades para a Terceira Idade
A Associação Beneficente Nossa Senhora do Rosário está com inscrições abertas para a Terceira Idade (pessoas maiores de 60 anos). A
entidade oferece as atividades de Inglês, Informática, Oficina Resgatando
a História, Oficina da Memória, Lian Gong, Fisioterapia Funcional, Dança
de Salão, Dança Sênior, Zumba, Yoga, Violão, Patchwork, Crochê, Bordado
e Artesanato em Pedraria. As inscrições podem ser feitas na sede da associação, localizada na Rua Dr. Riolando Prado, nº 183, no bairro Nogueira,
e atende oferecendo mais informações pelo telefone: (17) 3325-1240.

O superintende do SAAE
(Serviço Autônomo de Água
e Esgoto), Sílvio Brito, concedeu entrevista coletiva na
manhã desta sexta-feira (27),
quando informou que o Poção
da Via das Comitivas está em
obras, que consistem na retificação da tubulação no ponto
de redução da bitola por onde
desce a bomba de sucção.
O problema ocorre há muitos
anos no local, sendo um poço excêntrico com uma profundidade
de 1.008 metros. “A retificação
é necessária, pois, no ponto de
junção, a tubulação da bitola
menor apresenta um deslocamento no encaixe, que prejudica
o funcionamento do sistema e a
captação”, explicou Brito.
O Superintende da autarquia
relatou ainda que, durante as
obras, o sistema de abastecimento da cidade está interligado e o
reservatório Sorvetão, no bairro

Celina, fornece água para os bairros abastecidos pelo Poção das
Comitivas, não havendo assim
comprometimento para a população. Inclusive, na Rotatória
Toninho Dal Porto, foi instalado
um pressurizador para aumentar
a pressão na rede, fazendo com
que a água chegue aos bairros
de pontos mais altos da cidade.

“Vamos recuperar a capacidade do poção e ter condição
de dar uma garantia, caso aja
um rebaixamento. A gente tem
como descer a bomba e continuar retirando água”, garante
Sílvio Brito. O investimento
nas obras de retificação da
tubulação do Poção das Comitivas é de R$ 421 mil.

O abre e fecha da prefeitura de Barretos
A prefeitura de Barretos informou que não haverá expediente na próxima segunda-feira, 30 de abril, devido ao ponto facultativo. Como dia 1º de maio, terça-feira, é feriado, o expediente voltará na quarta-feira, 2
de maio. As demais repartições públicas (secretarias municipais, UBSs e o Complexo Administrativo da rua
30), também fecham na segunda. Para os atendimentos em saúde, o cidadão deve se dirigir à UPA. O SAAE
mantém o serviço de plantão 24h, que pode ser acionado pelos telefones: 0800-7725300 e 3321-5300 para
qualquer emergência. O Poupatempo abre na segunda-feira, fecha na terça e reabre na quarta-feira (2). ACIB
e o Sincomércio emitiram comunicado informando que na próxima segunda-feira, dia 30, todo o comércio
estará funcionando normalmente. Na terça-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalho, o comércio estará fechado.

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Mais 25 cargos
de médicos
para atender a
população

O prefeito Guilherme Ávila
assinou nesta semana, os projetos de Lei Complementar 20
e 21, nos quais solicita a aprovação da Câmara de Vereadores para a criação de 25 novos
cargos de médicos na gestão
municipal. Destes, 22 médicos vão atuar nas unidades da
rede municipal de saúde, os
postinhos, e no Ambulatório
de Especialidades, o Postão.
Outros três médicos emergencialistas serão contratados para
atendimento no SAMU 192.
PÁGINA 04

Lojistas, ACIB
e prefeitura
debatem
propostas de
mudanças para
o calçadão
Pelo menos 20 lojistas da área
central da cidade, acompanhados de secretários municipais e
diretores da ACIB, mantiveram
reunião na última quinta-feira
(26), para debaterem futuras
mudanças no calçadão. Os participantes receberam um questionário para opinarem sobre a abertura da rua 20 e das avenidas 17,
19 e 21. No encontro, também
foram apresentadas imagens
com novas sugestões, além da
opção de manter o modelo atual.
Segundo o vice-presidente da
ACIB, Paulo Sérgio Soprano,
as propostas devem ser apresentadas para avaliação do prefeito
Guilherme Ávila, que decidirá
as eventuais modificações. Para
o presidente da ACIB, Roberto
Arutim, é necessária uma remodelação geral do espaço do
calçadão, também considerando
que logistas tem investido no
visual das lojas e o calçadão deve
acompanhar essa modernização.
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Aldo Rebelo

Editorial Especial

Riscos e desafios do sistema sindical

O progresso promovido no
Brasil pela reforma trabalhista
(Lei 13.467/2017), em vigor
desde novembro passado é
inegável, corrigindo deformações históricas, garantindo
maior segurança jurídica e
ampliando significativamente
as possibilidades de emprego
no Brasil. No entanto, ainda
tem sido controverso o fim da
obrigatoriedade da contribuição sindical.
A Constituição Federal
de 1988 coloca como função
primordial dos sindicatos a
defesa de direitos e interesses
coletivos ou individuais da
categoria econômica.
Embora a contribuição
sindical seja agora facultativa,
falta a conscientização de que
a manutenção do sindicato é de
fundamental importância para
que estas entidades possam
exercer seus deveres, prestar
serviços e defender os interesses dos seus representados
perante os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário.
De acordo com a lei aprovada pelo Congresso, “o desconto da contribuição sindical
está condicionado à autorização prévia e expressa dos que
participarem de uma determinada categoria econômica
ou profissional, ou de uma
profissão liberal”.
Assim estabelece a nova redação do artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho,
em vigor desde novembro.
Além, da possibilidade de
opção trazida pelo art. 587 do

mesmo texto legal.
Há mais de 16 mil sindicatos hoje no Brasil, segundo o
Ministério do Trabalho. É certo que muitos não contribuem
com a sociedade, tão pouco
com a economia do país, uma
vez que existem apenas para
gerar burocracia. Sem a contribuição, há um filtro natural que
elimina os pequenos sindicatos
e aqueles com pouca representatividade não sobreviverão.
Entretanto, a condição facultativa da contribuição prejudica
no médio prazo também entidades com responsabilidades e
representatividade efetiva como o
Sindicato das Empresas de Contabilidade e de Assessoramento
no Estado de São Paulo (Sescon/
SP), que já participou ativamente
de ações como o fim da CPMF, a
formatação de todo o sistema do
e-Social e do Empreenda Fácil em
São Paulo, melhorias no Simples
Nacional, entre outros.
A legislação acabou por
abrir espaço para a omissão do contribuinte e, ainda
que facultativa, em breve, a
contribuição pode se tornar
ausente, o que significa retirar
das entidades sindicais instrumentos necessários para o bom
desempenho das atividades e
prestação de serviços àqueles
que representam. Sindicatos
sérios e responsáveis correm
sério risco de encerrar atividades por falta de recursos.
Ao tirar uma das principais
fontes de sobrevivência dos
sindicatos, o governo não se
deu conta de que uma enorme

parcela dos trabalhadores e das
empresas ficará sem assistência. É preciso conscientização
de que não contribuir com
aquele que lhe representa
significa abandonar o compromisso sindical e abrir mão de
direitos conquistados por meio
da negociação sindical.
Em caso de acordos ou
convenções coletivas, a assistência dos sindicatos é vital.
Acordos parciais entre empresas e trabalhadores podem ser
pactuados individualmente,
porém, as pequenas empresas, que são a maioria, teriam
estrutura para tanto? O caos
novamente se instalará quando
empresas da mesma categoria,
passarem a atuar com parâmetros diferentes.
Manter alguma forma de
contribuição é importante para
o avanço do Brasil. As entidades precisam de formas
alternativas de colaboração e
que o empresário perceba a
necessidade de preservar o sistema sindical de representação.

Márcio Massao Shimomoto
Presidente do SESCON–SP
(Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas
no Estado de São Paulo)

Saúde Bucal
Estresse pode levar à perda dos dentes
Pessoas estressadas têm
mais chance de desenvolver
doenças periodontais, como a
gengivite e a periodontite. O
estresse eleva a produção do
hormônio cortisol que baixa
a imunidade do organismo e,
aliado à má higiene oral, favorece o surgimento de bactérias
que podem afetar a gengiva e
provocar, em casos extremos,
a perda do tecido ósseo e até
mesmo dos dentes.
No início, a pessoa não sente
dor, pois o processo doloroso,
com mobilidade dental, só surge
em estágios mais avançados da
doença. Por isso, é necessário
estar atento a alguns sinais como
mau hálito, gengiva avermelhada, inchada e com sangramento.
O tratamento é realizado pelo
cirurgião dentista, na maioria das
vezes, requer raspagem do tártaro
acumulado, além do alisamento
e polimento dental. Feito isso, o

paciente recebe mais orientações
sobre higiene oral. Durante a
intervenção, em alguns casos, é
necessária a ingestão de medicamentos, como anti-inflamatórios
ou antibióticos.
Entre as principais sequelas
da doença estão o aumento
da sensibilidade dos dentes,
retração da gengiva e perda
de parte do tecido ao redor
dos dentes. Nos dois últimos
casos, é recomendado avaliar
se é possível fazer um enxerto
para garantir uma melhor estética do sorriso e evitar grandes
espaços entre os dentes, o que
pode dificultar ainda mais a
higienização da boca.
Caso não seja tratada, a
gengivite pode evoluir para
a periodontite, um problema
crônico que atinge o osso e as
fibras que seguram os dentes.
A doença periodontal é a principal causa da perda de dentes

entre os adultos e os idosos.
A doença, que provoca o
desenvolvimento de uma espécie de "bolsa" entre a gengiva
e os dentes, tem controle com
uma boa higienização bucal e
visitas regulares ao dentista.
Assim, para manter distância
de doenças como a gengivite e
a periodontite, é fundamental
escovar corretamente os dentes
após as refeições, sem esquecer
o uso diário do fio dental, e visitar o consultório odontológico,
no mínimo, duas vezes por ano.
Além disso, para reduzir
o estresse, a dica é incluir
hábitos saudáveis ao estilo de
vida, como comer e dormir
bem, fazer exercícios físicos e
reservar um tempo para o lazer. Em casos mais extremos,
no entanto, é preciso procurar
a ajuda profissional. Tudo isso
vai contribuir para manter a
saúde bucal.

“Cogito consolidar a minha candidatura e
partidos já sugerem um vice para mim”

O pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Solidariedade, Aldo Rebelo, disse
na última segunda-feira, 23, que
o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva não saiu do pleito presidencial e que continua sendo o
candidato do PT, apesar das decisões judiciais e dos obstáculos
que deve enfrentar.
Provavelmente, disse Rebelo, a candidatura do ex-presidente será mantida porque o PT
não tem outro jeito de encontrar
a sua unidade, a não ser com
o nome do Lula. “O nome do
Lula permanece”, disse o exministro, acrescentando que
isso cria uma dificuldade para
a união dos partidos não só da
esquerda, mas como também
no campo mais amplo.
“É preciso também ter forças do centro em torno de uma
candidatura única. Então, esse
tema não é para agora. Se essa
união vier a acontecer será
para o fim de junho”, disse.
Em entrevista ao Broadcast,
serviço de notícias em tempo
real do Grupo Estado, Rebelo
disse também que não está
negociando coligações com
outros partidos. “Essa fase está
distante. Nós vivemos agora um
momento de tentativa de consolidação das candidaturas. São
muitas, de todos os espectros
ideológicos e políticos”, disse.
Rebelo descartou a possibilidade de vir a se apresentar
como vice em outra chapa e
disse que nunca cogitou essa
possibilidade. “Cogitaram a
possibilidade de eu ser vice na
chapa do Alckmin, do Rodrigo
Maia ou do Ciro Gomes, mas
eu não cogitei isso. Eu estou
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cogitando consolidar a minha
candidatura e já recebo, inclusive, ofertas de outros partidos
oferecendo um vice para mim.
Mas isso, também, não vou
examinar agora”, afirmou o
pré-candidato, acrescentando
que pretende unir representantes de centro com a esquerda.
Perguntado pela reportagem sobre quem estaria orientando sua proposta de governo,
Rebelo disse que não terá um
guru na área econômica e nem
em outra área.
“Eu não vou ter um guru de
economia. Aliás, eu não vou
ter guru em área nenhuma.
Eu terei amigos que estou
consultando, não só na área de
economia, como na de ciência
e tecnologia, agricultura e pecuária, educação, etc. Mas, os
nomes destes amigos, vou divulgar só mais à frente”, disse.
O pré-candidato à presidência da República pelo
Partido Solidariedade, Aldo
Rebelo, ressaltou a importância da agropecuária para a
economia brasileira e destacou
a importância da decisão do
Supremo Tribunal Federal
(STF) de tornar constitucional
o Código Florestal brasileiro.
“Com a decisão do STF
encontramos o equilíbrio entre
produção e preservação”, disse,
para uma plateia de produtores
rurais na sede da Sociedade
Rural Brasileira (SRB).
Rebelo ressaltou a importância da aprovação do Código
Florestal para a agropecuária
e para os negócios que o setor representa. No entanto,
segundo ele, o Código Florestal, aprovado há cinco anos,

chegou a ser considerado inconstitucional pelo Ministério
Público Federal (MPF) e por
Organizações Não Governamentais (ONGs).
Segundo Rebelo, o mesmo
código foi elogiado na Conferência de Paris como garantidor
e fiador da proteção ambiental
no Brasil. “Foi aprovado no
STF quase que por unanimidade. As ONGs que tanto atacaram esse código, em Paris, o
defenderam como importante
para a preservação do meio
ambiente”, disse. Para ele, seria
um retrocesso muito grande se
o código fosse revogado.
Aldo Rebelo disse ainda
que há no Brasil uma sociedade
que protege o meio ambiente.
“O agricultor protege o meio
ambiente na sua propriedade.
Estudos mostram que no Brasil o agricultor cede R$ 280
bilhões para proteger o meio
ambiente, enquanto o agricultor norte-americano usa 100%
de sua propriedade”, afirmou.
Segundo o pré-candidato
do Solidariedade, se a agropecuária brasileira fosse um
país, este país estaria crescendo mais que a China e a Índia,
já que seu Produto Interno
Bruto (PIB) cresceu 13% no
último ano, “mesmo com todo
o resto da economia puxando
para baixo”, disse.
Rebelo disse que costuma
falar para os metalúrgicos que
os empregos da categoria são
quase na totalidade voltados
para a agropecuária. “Hoje, se
um pequeno produtor não tem
um tratorzinho na sua propriedade, a cooperativa local tem”,
disse. (Fonte:Estado de Minas)

Palocci fecha acordo de delação premiada com a PF

O ex-ministro Antonio Palocci, preso desde setembro de
2016, assinou acordo de delação premiada com a Polícia
Federal, informou O Globo.
De acordo com a reportagem,
fontes ouvidas pelo jornal
confirmaram que os investigadores já concluíram a fase
de tomada de depoimentos. A
colaboração ainda precisa ser
homologada pela Justiça.
Palocci foi condenado pelo
juiz Sergio Moro, que comanda

Tiago Angeruzzi Lopes
(CRO/SP: 81643)
Departamento Odontológico
Sindicato da Alimentação
de Barretos, atendendo também
em Ortodontia e também Botox
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os processos da Operação Lava
Jato em Curitiba, a 12 anos, 2
meses e 20 dias de prisão pelos
crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. Ele deixou o PT, do qual era um dos
fundadores e um dos nomes
mais influentes, depois de fazer
acusações contra o ex-presidente Lula e dizer que o petista
fez um “pacto de sangue” com
a direção da Odebrecht.
Na delação, segundo O
Globo, Palocci deve tratar de
sua relação pessoal com o universo político, das negociatas
com empresários e do lobby
desempenhado por ele no
governo em favor de empresários. Mas, além de detalhar
nos depoimentos os casos de
corrupção dos quais participou ou teve conhecimento, o
ex-ministro terá de apresentar

provas do que diz. Se mentir
ou quebrar algumas das cláusulas firmadas, poderá perder
os benefícios negociados.
A PF mantém em sigilo as
vantagens oferecidas a Palocci
em troca de suas revelações.
O acordo foi fechado com os
policiais depois da recusa do
Ministério Público Federal.
Na semana passada, o ministro
teve um pedido de liberdade
negado pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), que considerou
temerário liberá-lo da prisão
no atual estágio das investigações. Com a colaboração, no
entanto, a situação do ministro
poderá ser revista pela Justiça.
Palocci deve dar novo fôlego às investigações. Além de
atuar como lobista de várias
empresas, o ex-ministro da
Fazenda e da Casa Civil era o
encarregado de mediar a relação entre o PT, o governo e a
cúpula da Odebrecht.
Em depoimentos anteriores,
Palocci já havia declarado que
a relação dos empresários com
o governo Dilma era “bastante
movida” a vantagens concedidas
a empresas mediante o consequente pagamento de propinas
e repasses de caixa dois ao PT.

1º de Maio
Força Sindical defenderá geração de
empregos e Previdência sem privilégios
O 1º de Maio deste ano,
organizado pela Força Sindical, será por geração de empregos, uma Previdência sem
privilégios, uma política de
valorização do salário mínimo,
igualdade de oportunidades
entre homens e mulheres e
juros menores, entre outras
bandeiras de luta.
Com o lema “Emprego!
Emprego! Emprego!”, a Força
Sindical realizará a 21ª edição
de seu 1º de Maio na capital
paulista, na próxima terçafeira. “Mais do que nunca
precisamos estar unidos para
lutar contra as mudanças na
legislação trabalhista, que
retiram direitos dos trabalhadores”, declarou Paulo Pereira
da Silva, Paulinho, presidente

da Força Sindical e deputado
federal pelo Solidariedade-SP.
Acompanhado do governador de São Paulo, Márcio
França, Paulinho da Força estará em Barretos neste domingo (29), participando da Festa
do Trabalhador, organizada
pela Força e Sindicato da Alimentação, para trabalhadores
de todas as categorias.
Contra as propostas
de reformas
Mais uma vez, o 1º de Maio
será um ato com lazer e muita
reflexão sobre o destino da
classe trabalhadora, devido
ao projeto de terceirização e
a proposta de reforma previdenciária, além da nova legislação trabalhista, que retiram
direitos.

garante a meia-entrada para
servidores em eventos culturais, casas de diversões, praças desportivas e similares.
O procurador Gianpaolo
Poggio Smanio pede a concessão de liminar para suspender
a eficácia da lei e, ao final, que
seja declarada a sua inconstitucionalidade. O vereador e
presidente do sindicato, João
Mulata, disse que o benefício é
legalizado no Guarujá, em vá-

Sebrae-SP realiza palestra
sobre programa Juro Zero
Empreendedor em Barretos
Microempreendedores que se capacitaram no
programa Super MEI podem conseguir financiamento

“Vamos unir nossas vozes
contra esta política econômica
equivocada, que inibe a geração de empregos e os investimentos em infraestrutura”,
comentou Paulo Pereira da
Silva, Paulinho, presidente da
Força Sindical.

Sindicato vai contestar ação
que tenta impedir meia entrada
para servidores municipais
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Barretos vai contestar ação
ajuizada pela Procuradoria
Geral de Justiça, que aponta
violação dos princípios da
razoabilidade e moralidade
administrativa, com relação
ao benefício de meia-entrada a
servidores municipais, aprovado por meio de lei municipal.
A lei aprovada pela Câmara Municipal de Barretos
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O Escritório Regional
do Sebrae-SP vai realizar
uma palestra para divulgar o
Programa Juro Zero Empreendedor, nesta quarta-feira,
dia 2 de maio, às 19 horas,
em Barretos.
O programa Juro Zero
Empreendedor é uma parceria
entre o Sebrae-SP e a DesenvolveSP, agência de fomento
do Estado de São Paulo, e
prevê empréstimos de R$ 1 mil
a R$ 20 mil exclusivos para
Microempreendedores Individuais (MEIs), desde que eles
tenham concluído qualquer
curso dentro do Super MEI.
O valor emprestado pode

ser aplicado em capital de giro
ou na aquisição de produtos
para o exercício das atividades
do MEI, como equipamentos,
ferramentas, acessórios para
veículos, motocicletas etc. Há
uma carência de seis meses
para o início do pagamento.
Para os empreendedores que
pagarem em dia, o juro é zero.
Para aqueles que atrasarem o
pagamento, a correção é feita
pela TJLP, hoje em 7,5%, mais
juros de 12% ao ano e multa.
O acesso ao crédito é exclusivo para aqueles MEIs que
concluíram um curso dentro
do âmbito do Super MEI e
não possuem restrições junto

ao Cadin estadual.
O Juro Zero Empreendedor
completa o conjunto de soluções oferecidas pelo Super
MEI, lançado pelo Sebrae-SP
em 2016. São vagas gratuitas que abrangem formação
inicial dentro de áreas como
construção civil, alimentos e
bebidas, beleza e setor automotivo, entre outras. Além disso, o empreendedor passa por
cursos de gestão, envolvendo
controle financeiro e vendas.
O Sebrae-SP está localizado
na rua 14 entre avenidas 15
e 17, no centro, ao lado dos
Correios. Outras informações
pelo telefone (17) 3321-6470.

ATUAÇÃO ELOGIADA DO PROERD
O policial militar Marcos Mariano vem realizando elogiado trabalho
com dezenas de crianças
nas escolas barretenses,
durante sua atuação como
instrutor no PROERD
(Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à
Violência). "É um trabalho
muito prazeroso, ensinando aos jovens a serem mais
seguros e responsáveis",
comentou o PM Marcos
nesta semana, quando
deixou-se fotografar com
um dos grupos com o ministra pos ensinamentos
do programa.

rios Estados e que o sindicato
cogita usar decisões de outros
municípios para manter lei.
“Acreditamos que podemos sair vencedores desse processo. A meia-entrada existe e
vamos basear nessas cidades
para fazermos nossa defesa”,
disse João Mulata. O presidente da Câmara, Leandro
Anastácio, declarou que, após
a citação, a Câmara também
apresentará defesa.

Praça da Criança ganha melhorias

A prefeitura de Barretos está realizando melhorias na Praça da Criança, localizada na avenida 1
entre as ruas 30 e 32, no bairro Rios. No local foi feita a troca de lâmpadas das luminárias, pintura
de guias dos canteiros e construção de rampas de acesso para deficientes. Também serão colocados
holofotes de solo e implementadas melhorias nos passeios. No bairro também está sendo feita a
regularização do pavimento asfáltico na avenida 1, no trecho da rua 34 se estenderão até a rua 20.

Prefeitura deve criar mais 25 cargos
de médicos para atender a população
O prefeito Guilherme Ávila
assinou nesta semana, os projetos de Lei Complementar 20
e 21, nos quais solicita a aprovação da Câmara de Vereadores para a criação de 25 novos
cargos de médicos na gestão
municipal. Destes, 22 médicos vão atuar nas unidades da
reede municipal de saúde, os
postinhos, e no Ambulatório
de Especialidades, o Postão.
Outros três médicos emergencialistas serão contratados para
atendimento no SAMU 192.
De acordo com os projetos,
a prefeitura contratará os novos
médicos para reforçar o atendimento prestado à população.
Serão contratados clínicos gerais, pediatras, ginecologistas
e especialistas em áreas onde

há necessidade de ampliar o
número de profissionais para
atendimento. Todos os médicos
que serão convocados prestaram recentemente concurso
público para a prefeitura.
“Com o concurso nós temos
condições agora não só de repor
os profissionais que perdemos nos
últimos anos, por aposentadoria
ou pedido de desligamento, mas
também ampliar o atendimento
para os barretenses. Já implantamos o turno noturno nos postinhos que atendem bairros estratégicos, ampliamos o atendimento
de pediatras e ginecologistas, e
planejamos em breve fazer um
grande mutirão para acabar com
as filas de espera por exames e
consultas em várias especialidades”, informou o prefeito.

CONFIRA A
RELAÇÃO DOS
NOVOS CARGOS
MÉDICOS
8 clínicos gerais
1 cardiologista
1 cirurgião vascular
1 dermatologista
1 endocrinologista
1 geriatra
1 ginecologista / obstetra
1 nefrologista
1 neurocirurgião
1 neuropediatra
1 oftalmologista
1 ortopedista
1 pediatra
1 psiquiatra
1 radiologista
3 emergencialistas SAMU
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IBGE aponta aumento do
desemprego em março a 13,1%
O índice de desemprego
no Brasil atingiu 13,1% no
trimestre encerrado em março
de 2018. Isso significa que
13,7 milhões de pessoas estão
desempregadas no país. Os
dados foram divulgados nesta
sexta-feira (27) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da
pesquisa Pnad Contínua.
A taxa ficou maior do que a
registrada no trimestre móvel
encerrado em fevereiro, de
12,6%, na terceira alta consecutiva após nove trimestres de
queda. O índice, porém, ainda
ficou abaixo do registrado em
igual trimestre móvel do ano
passado, de 13,7%.
O contingente de trabalhadores com carteira assinada caiu
1,2% frente anterior, uma redução de 408 mil pessoas, e ficou
em 32,9 milhões, o menor de
toda a série da pesquisa, iniciada

em 2012, segundo o IBGE.
O número de desocupados
aumentou em 1,379 milhões
em relação ao trimestre encerrado em dezembro, quando 12,3 milhões de pessoas
estavam sem emprego. Já no
confronto com igual trimestre
do ano anterior (14,2 milhões),
houve queda de 3,4% (menos
487 mil pessoas desocupadas).
O rendimento médio real dos
trabalhadores ficou em R$ 2.169

no trimestre de janeiro a março
de 2018, o que segundo o IBGE
representa estabilidade frente ao
trimestre de outubro a dezembro
de 2017 (R$ 2.173) e também
em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior (R$ 2.169).
A massa total de rendimento
de todas as pessoas ocupadas
no país também permaneceu
estável, em ambas as comparações, em R$ 191,5 bilhões
no trimestre. (Fonte: Portal G1)

Reforma Trabalhista
Sem Medida Provisória, trabalhadores
perdem direitos importantes
Com a perda da validade da Medida Provisória nº
808/17, que trazia ajustes ao
texto original da Reforma Trabalhista, fica mais conturbada
a situação dos trabalhadores
em busca de seus direitos,
segundo o especialista em
Direito Trabalhista e professor
do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR), Fábio Rapp.
"O impacto da saída da
medida provisória é extremamente negativo e preocupante. O texto original é,
realmente, de supressão de
direitos", afirma o jurista. Ele
apresenta, como exemplo, a
jornada de 12x36 horas, que
pela reforma pode ser acertada em acordo individual entre

funcionários e empregadores.
Com a Medida Provisória
seria necessário um acordo
coletivo, em convenção coletiva. "Trata-se de um prejuízo
ao trabalhador, pois qualquer
trabalho de oito horas é exaustivo, imagine de 12 horas”,
frisa o jurista.
Rapp acredita que a justiça
deverá ser muito mais acionada
para resolver conflitos e o cenário permeia a instabilidade e
insegurança jurídica. O Ministério do Trabalho ainda analisa
o que poderá ser feito em substituição à Medida Provisória.
Entre as regras previstas na
MP que deixam de valer, estão
pontos relacionados ao trabalho
intermitente, de gestantes e

lactantes em locais insalubres,
de autônomos, além de regras
para jornada de 12 horas de trabalho seguidas de 36 horas de
descanso e divergências sobre
contratos anteriores à nova lei.

Fábio Rapp, Especialista
em Direito do Trabalho
destaca instabilidade e
insegurança jurídica

Envio de declaração incompleta pode
ser solução para falta de documentos
multa por atraso, que tem o valor
mínimo de R$ 165,74 e máximo
de 20% sobre o imposto devido,
mais juros de mora de 1% ao mês.
Caso os contribuintes não
consigam juntar todos os
documentos necessários, a
sugestão é a entrega do material incompleto e depois a
realização de uma declaração
retificadora. Segundo especialistas, diferente do que muitos
pensam, a entrega desta forma
não significa que a declaração
irá automaticamente para a
Malha Fina, porém, depois da
entrega deverão fazer o material com muito mais cuidado,
pois, as chances serão maiores.
A declaração retificadora
também é válida em caso de problemas na declaração já entregue
pelo contribuinte, pois, nela os

Estado vai contratar 300 agentes de
telecomunicações e 200 papiloscopistas
As inscrições começam em 3 de maio e vão até 1 de junho

As inscrições para os concursos que vão selecionar 300
agentes de telecomunicações
e 200 papiloscopistas policial
começam às 10 horas da próxima quarta-feira, 3 de maio.
Os editais foram publicados
na última quarta-feira (25) no
Diário Oficial do Estado.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site
da Vunesp (www.vunesp.com.
br). A taxa é de R$ 56,54 e o
período de cadastro termina às
23h59 de 1 de junho de 2018
(horário de Brasília).
A remuneração inicial para
as carreiras é de R$ 4.281,50
incluindo o salário-base e os
adicionais de Regime Especial
de Trabalho Policial (RETP) e
de insalubridade.

Os aprovados em todas as
etapas do concurso ingressarão em curso na Academia
de Polícia (Acadepol) e, após
os estudos, serão distribuídos
para os municípios do Estado.
Pré-requisitos
Entre os pré-requisitos para
concorrer aos cargos estão: Ser
brasileiro nato, naturalizado
ou, em caso de nacionalidade
portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade
entre os países; Ter, na data
da posse, idade igual ou superior a 18 anos de idade; Ter
concluído ensino médio, com
diploma expedido por escola oficial ou reconhecida e
devidamente registrado; O
candidato não pode ter antecedentes criminais e precisa

erros serão corrigidos. O prazo
para retificar a declaração é de
cinco anos, mas é importante que
o contribuinte realize o processo
rapidamente, para não correr o
risco de ficar na Malha Fina.
Um dos cuidados que deve ser
tomado é entregar a declaração
retificadora no mesmo modelo
(completo ou simplificado) utilizado para a declaração original.
É fundamental que o contribuinte
possua o número do recibo de entrega da declaração anterior, para
a realização do processo.
O procedimento para a
realização de uma declaração
retificadora é o mesmo que
para uma declaração comum
A diferença é que no campo
“Identificação do Contribuinte”, deve ser informado que a
declaração é retificadora.

estar em dia com as obrigações
eleitorais e militares; Possuir a
última declaração de Imposto
de Renda entregue à Secretaria
da Receita Federal ou declaração pública de bens; Além de
possuir carteira de habilitação
para conduzir automóveis, na
categoria "B", no mínimo.
Outros concursos
Também estão abertas 250
vagas para delegados. As inscrições se encerram na próxima quarta-feira (2/5), além de
mais 800 vagas para escrivães
e 600 para investigadores,
com inscrições até 15 de maio
deste ano. O governo estadual
também já autorizou a abertura
de concurso para 400 agentes
policiais e 200 auxiliares de
papiloscopistas.

Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para
segunda-feira (02/05) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AUXILIAR DE INSTALADOR DE AR CONDICIONADO
BALCONISTA
CHURRASQUEIRO
COZINHEIRO
ESTETICISTA
DERMATO FUNCIONAL
FISIOTERAPEUTA
GERENTE DE SUPERMERCADO
JARDINEIRO
MANICURE
DEPILADORA

IMPOSTO DE RENDA 2018
Acaba na próxima segunda-feira, dia 30 de abril, o período de entrega da Declaração
de Imposto de Renda Pessoa
Física 2018 e muitos contribuintes já estão em pânico,
pois ainda não entregaram esse
documento à Receita Federal.
Assim, já são aguardadas
possíveis dificuldades para os
contribuintes nesses últimos
dias de entrega, como falta de
documentação e congestionamento no sistema para quem
deixar a entrega para a última
hora. Para evitar esses problemas é preciso correr.
Caso deixe para o dia 30, o
contribuinte poderá encontrar
problemas como falta de documentos ou dados inconsistente
e, caso não consiga entregar
a declaração, terá que pagar a

Barretos, 28 de abril de 2018

MOTORISTA DE CAMINHÃO
PROFESSOR DE FÍSICA
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
PROFESSOR DE PORTUGUES
PROFESSOR DE QUÍMICA
SERRALHEIRO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO
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.
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Coordenadora do CRAM assume
Conselho de Igualdade Racial

A delegada Gláucia Martins Simões, coordenadora do
CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) foi
indicada e assumiu a gestão do Conselho Municipal de Igualdade
Racial. A portaria do Executivo, publicada na imprensa oficial,
também designa Gláucia Simões para coordenar as Políticas
Públicas de Promoção da Igualdade Racial no município.

Leilão de imóveis da prefeitura
prevê pagamento em até 36 parcelas
O Departamento de Licitações da prefeitura de Barretos
reabriu o processo de leilão 01/17,
com 19 imóveis não arrematados
no pregão anterior. O lote inclui
terrenos localizados em vários
bairros de Barretos e a novidade é
que, agora, quem vencer o leilão,
poderá fazer o pagamento em até
36 parcelas. O leilão está marcado
para 9 horas do dia 25 de maio.
Conforme as avaliações, os
preços mínimos dos imóveis variam de R$ 56.628,00, que é o
valor de um terreno localizado na
Rua Ernesto Leonardi (antiga Rua
Cuiabá), N.º 2P, Quadra N.º 9, bairro Santa Cecília, a R$ 639.840,00
referente a um imóvel localizado na
Avenida SF-7, entre as ruas SF-8 E
SF-10, N.º 3, parte da quadra N.º

29, bairro São Francisco.
O lote inclui ainda cinco
terrenos localizados no bairro
Nova Barretos, com valor mínimo de R$ 67.250,00 e outros
quatro no mesmo bairro, avaliados em R$ 73.404,00.
Conforme o edital, o leilão
será realizado em sessão pública. Poderão participar pessoa
física, jurídica de direito privado e de direito público. Quem
arrematar deverá pagar um sinal
de 10% e efetuar o pagamento
da primeira parcela em até cinco
dias após a realização do leilão.
O edital de licitação (159/17)
pode ser acessado através do
portal da prefeitura de Barretos
(www.barretos.sp.gov.br) nas
opções Transparência/Licitações.

Os Quitutes da Dulce

Sopa Camponesa
INGREDIENTES
4 dentes de alho exprimidos
1/2 xícara (de chá) de margarina
1 peito de frango cortado em cubos
4 colheres de óleo
1 litro de água fervente com 2 tabletes de caldo de galinha
3 batatas picadinhas em cubo
300 g de abóbora seca bem colorida picada em cubos
ou boleadas
20 cebolinhas pequenas sem cascas
300 g de vagem cortadas em rodelas finas
1 chuchu cortadinho em cubos
Sal e pimenta do reino a gosto
250 g de macarrão Pai Nosso
PREPARO
Frite o alho no óleo junto com as cebolinhas
descascadas até começar a dourar. Acrescente
o frango e refogue bem, por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Junte os legumes e
refogue mais um pouco. Quando a carne ficar
colorida, junte a margarina e a água quente
com o caldo de galinha. Espere ferver, junte
o macarrão, tampe a panela e espere cozinhar
até todos os ingredientes ficarem macios.
Tempere a gosto com cheiro verde.
Observação: No lugar do frango pode usar outro tipo de carne.

Jornal
O POVO
Ligue e
anuncie
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Prevenção de perdas e desperdícios de
alimentos é tema de curso do Sebrae-SP

Barretos, 28 de abril de 2018

Capacitação será realizada em dois dias; inscrições estão abertas
Com o objetivo de ajudar
os donos de buffet, padarias,
restaurantes e lanchonetes,
e interessados na prevenção
de perdas e desperdícios de
alimentos, o Sebrae-SP vai
realizar um curso em parceria
com o Senac, nos dias 14 e 15
de maio, das 18h30 às 22h30,
em Barretos. As inscrições
estão abertas.
O curso inclui discussões e
orientações sobre o panorama
brasileiro de desperdícios e
perdas de alimentos; definições sobre desperdício, perda e
quebra; produção de alimentos
e comercialização: o caminho

do alimento; e a importância
da higiene na manipulação de
alimentos para diminuição das
perdas de alimentos.
De acordo com o analista
de negócios do Sebrae-SP,
Guilherme Pelegrini Brianez,
os participantes irão aprender
procedimentos práticos e de
fácil aplicação no dia a dia do
negócio, que visam minimizar
as perdas e o desperdício de
produtos, reduzindo os custos
e aumentando a lucratividade.
O curso será realizado na
regional do Sebrae-SP em
Barretos, localizado na rua 14
entre avenidas 15 e 17, ao lado

por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Somente leve para o amanhã, o que te fez
bem hoje. Não crie raízes nas coisas que não precisam ser eternas.

Rio das Pedras vai iniciar
venda de mesas para Festa Junina

dos Correios. O valor do investimento é de R$ 37. Outras
informações podem ser obtidas
pelo telefone 0800-570-0800.

Dupla de Socoraba vence o
concurso Música Tema Barretão 2018
Foram inscritas mais de 120 composições de todo país. Música vencedora
será gravada por artistas que estarão na 63ª Festa do Peão de Barretos
A música "Véio Barretão"
da dupla Túlio & Gabriel, de
Sorocaba/SP, é a vencedora
do concurso Música Tema
Barretão 2018. Foram inscritas
mais de 120 composições de
artistas do Brasil e todas foram
avaliadas pela organização da
63ª Festa do Peão de Barretos
e por uma equipe de músicos
profissionais.
O diretor cultural de Os
Independentes, associação
promotora do evento e do
concurso, Pedro Muzeti, declarou que a seleção foi bem
concorrida. "Como tinha muita
música boa buscamos uma que
apresenta conteúdo, animação
e que temos certeza que vai
cair no gosto do povo. Estamos
ansiosos por ver o resultado
final com as vozes de diversos artistas, incluindo a dupla
autora", afirmou.
A dupla vencedora comemorou o resultado. "Ficamos
muito felizes e emocionados,
porque Barretos tem um significado muito grande para nós.
É um sonho realizado ter nossa
música como tema oficial da
Festa do Peão de Barretos.
Nossa inspiração foi a emoção
que sentimos quando tivemos

Horários especiais e show musical
no feriado de 1º de maio do North
Shopping Barretos
O cantor bebedouro Marco Aurélio Franco, o Caé comanda o
palco da Praça de Alimentação do North Shopping Barretos nesta
terça-feira, 1º de maio, feriado nacional, das 14h às 18h. No repertório o musico traz o melhor da MPB e sertanejo universitário. Horário
especial de funcionamento do North Shopping Barretos no feriado
prolongado ao Dia do Trabalhador:

Dupla Túlio & Gabriel é a campeã do Concurso
Música Tema Barretão 2018 (Foto: Divulgação)

a oportunidade de estar em
Barretos pela primeira vez".
A música "Véio Barretos"
receberá vozes de artistas que
estão na programação da festa
e também da dupla Túlio & Gabriel. Após a produção final ela
será usada em diversas mídias e
redes sociais para divulgação do
evento que acontece em agosto.
Sobre a Festa do
Peão de Barretos
A 63ª Festa do Peão de
Barretos acontece de 16 a 26
de agosto reunindo os maiores competidores do rodeio
nacional e internacional, os
principais campeonatos e também grandes nomes da música

sertaneja no Brasil.
Entre os shows já confirmados pela organização, está
a estrela internacional Shania
Twain, que sobe ao palco do
evento no dia 18 de agosto,
mesma data da Rainha da
Sofrência, Marília Mendonça.
Anitta, Cleber & Cauan e Jefferson Moraes estão na programação do dia 16, quinta-feira.
Simone & Simaria e Jorge &
Mateus se apresentam no dia
17 e no dia 19 estão Marcos &
Belutti e Mano Walter.
Outras informações e venda de ingressos online estão
disponíveis no site www.
independentes.com.br

Associação Os Independentes apoia decisão
da ABRAPE-Minas Gerais contra ECAD
A Associação Os Independentes manifestou-se a favor
da decisão da ABRAPE (Associação Brasileira dos Promotores de Eventos) – Regional
Minas Gerais, que informou
que a partir do dia 1º de maio
deste ano os associados pagarão os licenciamentos das
obras musicais utilizadas em
seus eventos, apenas por meio
de depósito judicial.
A atitude é atribuída, de
acordo com carta aberta da
entidade direcionada ao ECAD
(Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais), à
"enormidade de incoerência na
apuração, ou determinação dos
valores a serem cobrados", entre outros motivos, incluindo a
falta de abertura para o diálogo.
Outro ponto destacado na
carta aberta da ABRAPE – MG
ao ECAD é a exigência da
transparência, já que "a orientação da diretoria da ABRAPE
sempre foi e continuará sendo
no sentido que os direitos autorais sejam reconhecidos como
propriedade dos compositores e
que, por isso, devem ser pagos,
devendo o ECAD demonstrar
transparência no recebimento
e distribuição desses direitos",
diz o documento.
"Concordamos com os pontos destacados pela ABRAPE e
com a atitude do pagamento em

O departamento social do RIO DAS PEDRAS anunciou que, no dia 9 de junho, o clube realiza sua
tradicional Festa Junina. Na próxima semana terá início a venda das mesas. O Rio das Pedras realizou
no último dia 21, show com a BANDA LEX LUTHOR. A diretoria presidida por Luis Moschiar (Boy), não
mediu esforços para o sucesso do evento. Mais uma vez, a entrada do sócio foi gratuita. Todas as mesas
foram vendidas, em um ambiente em que o público ficou bem acomodado. A apresentação da banda
teve a duração de 4 horas, com um repertório variado (pop, rock, funk, anos 80, sertanejo e outros) não
deixando o público parado por nenhum minuto.

juízo. Acreditamos, inclusive,
que essa ação deve reverberar
também no estado de São Paulo",

Torcedor conectado

Uma pesquisa da TIM revelou que o smartphone tomou de vez o lugar do radinho de pilha nos estádios.
A operadora, que acaba de renovar o patrocínio aos quatro grandes times cariocas, entrevistou cerca de
mil clientes e descobriu que apenas 15% não usam o celular nas arquibancadas. A maior parte dos clientes conectados pega o aparelho durante os jogos para... zoar os rivais! Dos 61% que afirmaram acessar
o WhatsApp no meio das partidas, 70% contaram que enviam mensagens para brincar com torcedores
adversários ou interagir com amigos e familiares.

Aquiles Priester reúne fãs em Barretos
durante workshop de sua maior turnê no Brasil
Na última quinta-feira, dia 26, o Unifeb foi
palco do 10º workshop da maior turnê já feita
no Brasil por Aquiles Priester, um dos maiores
bateristas do mundo, e reuniu mais de 400
pessoas no Teatro Jorge Andrade. Atualmente morando em Los Angeles, nos Estados
Unidos, Aquiles é naturalizado brasileiro, mas
nasceu na África do Sul, onde morou até os
cinco anos. Conhecido não só por sua técnica
e talento inquestionáveis, o baterista traz consigo uma história de perseverança, crença e
realização de sonhos. História essa que, há
anos, vem disseminando e transformando em
inspiração para fãs e admiradores. Não à toa
foi considerado por mais de dez anos consecutivos o melhor baterista do Brasil e por várias vezes esteve no ranking dos melhores do mundo. De posse das
baquetas, seu estilo inconfundível é admirado por milhares músicos. Diego Ferioto, da cidade de Andradina,
viajou mais de 300 km para ver novamente o ídolo e uma de suas principais inspirações como profissional, que
tinha visto pela primeira vez há 10 anos, também em workshop realizado na cidade de Três Lagoas-MS. “Ter
a oportunidade de ver tão de perto uma pessoa que a gente admira por tanto tempo é surreal. Poder observar
os detalhes, desde a maneira como sua bateria é montada até a forma como ele toca o instrumento, é um
aprendizado imensurável para qualquer baterista”. Aquiles se despediu de Barretos, surpreso e extremamente
grato pela oportunidade e recepção que “um baterista de Heavy metal esteve na terra do peão de boiadeiro e do
sertanejo” e prometeu que ainda retornará a cidade com a banda Hangar, da qual é fundador.Vale aguardar!!!

disse Jerônimo Luiz Muzetti,
diretor financeiro de Os Independentes. (Foto: André Monteiro)

Defina você mesmo o significado desta imagem. E reflita!!!

Vacinação contra aftosa começa
na próxima terça-feira, 1º de maio
Produtores devem observar o calendário oficial de cada estado para aplicação
Na próxima terça-feira, dia
1º de maio, a maioria dos estados brasileiros e o Distrito
Federal começam mais uma
etapa de vacinação contra febre aftosa. O Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) alerta ser
muito importante que o criador continue imunizando o rebanho, conforme o calendário
oficial de vacinação de cada
estado. O rebanho brasileiro
soma 219 milhões de animais
entre bovinos e búfalos.
Todo o rebanho de bovinos
e búfalos, de todas as idades,
deverá ser vacinado no próximo
mês, com exceção dos estados do
Acre, Espírito Santo e Paraná, que
imunizarão apenas os animais de
até 24 meses. Em novembro, a
maioria dos estados vacinará os
animais de até 24 meses.
A coordenadora da divisão de Febre Aftosa (Difa)
do Mapa, Eliana Lara Costa,
explica que o produtor deve
continuar a aplicar a vacina na
região da tábua do pescoço,
debaixo do coro do animal (região subcutânea), observando
os cuidados das boas práticas
de vacinação, fundamentais
para o sucesso da imunização.
“O Brasil está livre da febre

aftosa, mas continua sendo
obrigatório vacinar os bovinos
e búfalos conforme o calendário de vacinação oficial de cada
estado”, reafirma Eliana Costa.
Cuidados
Para que o rebanho fique
protegido contra a aftosa, os
criadores devem ter os seguintes cuidados:
• Comprar as vacinas somente
em lojas registradas
• Verificar se as vacinas estão
na temperatura correta: entre
2° C e 8° C
• Para transportá-las, usar
uma caixa térmica, colocar
três partes de gelo para uma
de vacina e lacrar
• Manter a vacina no gelo até
o momento da aplicação

• Escolher a hora mais fresca
do dia e reunir o gado. Lembrar que só devem ser vacinados bovinos e búfalos
• Durante a vacinação, manter
a seringa e as vacinas na caixa
térmica e usar agulhas novas
de preferência do tamanho
15mm por 18mm, limpas
• Lembrar que a higiene e a
limpeza são fundamentais
• Agitar o frasco antes de usar
e aplicar a dosagem certa em
todos os animais: 5 ml
• Aplicar na tábua do pescoço,
embaixo da pele, com calma
• Preencher a declaração de
vacinação e entregá-la no
serviço veterinário oficial do
estado junto com a nota fiscal
de compra das vacinas.

Fundação LVF recebe verba de R$ 100 mil

Na manhã desta terça-feira,
24 de abril/18, a secretária municipal de assistência social e
desenvolvimento humano, Carmen Bordalho visitou a sede da
entidade LVF – Lugar de Viver
Feliz, e foi recebida pelo seu
presidente, Carlos Antonio Alves. A secretária pode conhecer
parte do material de consumo
adquirido com a verba de R$
100 mil recebida recentemente
pela entidade, através de emenda parlamentar requerida pelo
deputado federal José Augusto
Rosa, o Capitão Augusto, com
contrapartida de R$ 5 mil da
Prefeitura de Barretos.
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A LVF – Lugar de Viver
Feliz desenvolve projetos com
crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos, com foco na
qualidade de vida, oferecendo
atividades esportivas, educacionais, transversais e de lazer.
Atualmente são mais de 450
atendidos. A verba conquistada
está sendo utilizada na aquisição de material de consumo,
como gêneros alimentícios,
produtos de higiene e limpeza,
além de material esportivo.
O presidente da LVF agradeceu a contribuição, “essa
verba veio em um bom momento, pois é estamos aten-

dendo um grande público em
nossas atividades e tendo garantido o material de consumo
podemos atender com mais
qualidade”, disse o Coronel
Carlos. A secretária Carmen
Bordalho revelou que gosta de
visitar as entidades, “gosto de
ver de perto o trabalho realizado por nossas parceiras, sempre marco reuniões nas sedes
das entidades, visito e participo
de atividades dos projetos, pois
acredito que não basta apenas
celebrar convênios, a Prefeitura precisa estar fisicamente
próxima aos parceiros, compartilhando experiências”.

Rotary transforma lacres
de latas em solidariedade
O que pode ser considerado lixo para muitos tornou-se
moeda de solidariedade para
o Rotary Club de Barretos.
Lacres de latas de alumínio
guardadas em garrafas PET de
dois litros se transformam em
cadeiras de rodas, que são doadas a quem precisa. O projeto
permanente começou em março deste ano e ajudará famílias
que necessitam e pessoas acamadas de todas as idades.
"Além da questão de ajudar as pessoas, nós estamos
fazendo uma bela contribuição ainda também para o
planeta. Porque no momento
que a gente tira do meio ambiente o alumínio e faz ele se
reciclar, virar algo tão bom
para as pessoas, a gente ajuda
muitas famílias", comentou o
presidente do Rotary, Thiago
Pereira de Souza.
As garrafas são deixadas
em estabelecimentos comer-

ciais e que, depois de cheias,
são recolhidas e armazenadas
no clube. Posteriormente, os
lacres são vendidos para uma
siderúrgica que paga R$ 370
para cada 120 garrafas, o que
corresponde a 100 quilos.
"Uma corrente do bem, que
consegue ajudar várias pessoas com essa ação. Então, essa
ação tem que multiplicar, tem
que crescer, para que a gente
possa fazer mais e mais pelas
pessoas", destacou o rotaria-

no Amadeu Ferreira Dutra.
"Queremos levar a confiabilidade daqueles que não
acreditam que com uma pecinha, com um lacre desse tamanho, nós conseguimos fazer
um milagre de dar cadeiras
para aquelas pessoas que precisam", afirmou o presidente.
A meta é arrecadar uma
tonelada de lacres até o final
de fevereiro de 2019 e entregar 10 cadeiras de rodas para
a população. (Foto Ilustrativa)
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Uso indevido de colírios para conjuntivite pode causar doenças sérias
Além de piorar a infecção, automedicação pode gerar risco de desenvolver glaucoma, arritmias cardíacas, hipertensão, catarata e hiperglicemia

No outono, é normal que a
temperatura vá diminuindo. Em
paralelo, há uma tendência de
queda da umidade do ar e maior
concentração de pessoas em
ambientes fechados. Estes fenômenos, juntos, contribuem para a
propagação de diversas doenças
oculares, entre elas a conjuntivite – inflamação da conjuntiva,
membrana que reveste a parte
externa do globo ocular.
De acordo com a Dra. Mayra
Leite, oftalmologista do H.Olhos
– Hospital de Olhos, em caso de

suspeita da doença é fundamental procurar um oftalmologista,
que fará o diagnóstico correto e
indicará o procedimento apropriado. A falta de tratamento ou o
uso inadequado de medicamentos pode ter consequências sérias.
“Na conjuntivite, é muito
comum os casos de automedicação com colírios, o que é
muito arriscado, já que alguns
podem retardar o tratamento e
até causar consequências maléficas à saúde ocular”, adverte
a médica. “A utilização incor-

reta pode prolongar o processo
infeccioso e ainda resultar em
glaucoma, dilatação pupilar,
vermelhidão dos olhos, arritmias cardíacas, hipertensão,
catarata e hiperglicemia”.
Segundo a especialista, há
dois tipos mais frequentes da doença. Uma delas é a conjuntivite
alérgica, causada por alérgenos
(substâncias que provocam alergias), como poeira, poluição,
pelos de animais, entre outros.
Ao entrarem em contato com os
olhos desencadeiam uma cascata
de reações imunológicas que levam aos sintomas inflamatórios.
Já as virais vêm do contato
com objetos pessoais contaminados, como maquiagens, toalhas,
fronhas e lenços, e superfícies
infectadas de uso comum, como
maçanetas e corrimãos.
Colírios também

são remédios
A orientação médica para o
uso de remédios é essencial e
com os colírios não é diferente.
A Dra. Mayra Leite explica
que os colírios frequentemente
utilizados na conjuntivite viral
são as lágrimas artificiais, de
preferência sem conservantes,
de quatro a oito vezes ao dia.
Em caso de coceira intensa,
também podem ser administrados anti-histamínicos. É
esperado que os sintomas desapareçam entre sete e dez dias.
Em algumas pessoas podem
surgir complicações, como as
pseudomembranas, que devem
ser removidas, e os infiltrados
epiteliais. Para ambos, é indicado o uso de corticoides tópicos
de duas a quatro vezes ao dia.
“No geral, o tratamento é
realizado com colírios para

alívio dos sintomas, apenas
para tirar o desconforto dos
pacientes. Mas em casos mais
sérios outros medicamentos
devem ser utilizados, por isso
o diagnóstico profissional é
imprescindível”, esclarece.
Para as conjuntivites alérgicas,
é necessário evitar contato com o
alérgeno (poeira, pólen, pelos de

animais, fumaça, poluição, etc.)
e usar medicamento específico
prescrito por um especialista, que
vai depender de cada caso.
Para todas as situações, são
recomendadas medidas para
o alívio dos sintomas, como
compressas frias e colírios
lubrificantes. O uso de lentes
de contato deve ser suspenso.

Prevenção, sempre

Geralmente, o melhor remédio é a
prevenção. No caso da conjuntivite,
há algumas dicas para se proteger.
l Lavar as mãos frequentemente
com água e sabão;
l Evitar contato com os olhos sem

higienizar as mãos;
l Evitar uso de maquiagem de outras pessoas nos olhos;
l Nunca usar lentes de contato de
outras pessoas;
l Nunca usar colírios utilizados
anteriormente por pessoa com
conjuntivite;
l Não levar crianças com conjuntivite para o berçário ou à escola até que
o quadro tenha se resolvido;
l Utilizar apenas produtos descartáveis para limpeza dos olhos
acometidos pela doença;
l Lavar regularmente lençóis, fronhas e toalhas.

Segundo Caderno
Jornal O POVO
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Evento de comemoração do Sebrae Barretos reuniu 250 pessoas
Escritório Regional completou 20 anos de atuação com mais de 300 mil atendimentos em 23 municípios

Cartório funciona em horário especial
para regularizar situação de eleitores
A chefe do Cartório da 21ª
Zona Eleitoral, Alessandra
Tamarozi, confirmou que a
partir deste sábado, dia 28, a
unidade que atende aos eleitores de Barretos e Colômbia,
passará a ter horário especial
de atendimento ao público.
Neste final de semana,
sábado e domingo, o cartório
estará aberto no horário será
das 9 às 17 horas. Entre os dias
30 de abril e 4 de maio (incluindo o feriado da próxima
terça-feira, 1º de maio), e de 7
a 9 de maio, o funcionamento
será das 9 às 18 horas. Esse
será o mesmo horário de atendimento nos dias 7, 8 e 9 de
maio. Haverá também plantão
no feriado de 1º de maio com
atendimento das 9 às 17 horas.
O objetivo dos plantões é
regularizar a situação de eleitores, que poderão fazer cadastro,
transferências e alistamento.

Os documentos necessários
para cadastramento biométrico, transferências e alistamento são: RG (no caso de primeiro título); documento oficial
de identificação com foto para
os demais casos, comprovante
de endereço que deve estar no
nome do eleitor ou parente
próximo. Para transferências,
o comprovante de endereço
deve estar no nome do eleitor.

Se for do sexo masculino e
maior de 18 anos apresentar
também o alistamento militar.
Caso o eleitor não tenha
tempo para esperar a fila de
atendimento, ele tem a opção de
agendar pelo www.tre-spjus.br
para ser atendido com hora marcada. “É muito importante que
o eleitor se antecipe para evitar
longas filas e tempo de espera”,
disse Alessandra Tamarozi.

O vereador Olímpio Jorge Nabem, Euripinho, acompanhou o encontro do secretário de
Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Francisco Sérgio Ferreira Jardim, com
empresários do setor de Citricultura de Barretos e região. O encontro ocorreu nesta sexta-feira
(27) no Escritório de Defesa Agropecuária de Barretos e teve o acompanhamento do Major PM
Mauro e do empresário Giovanni Barrotti, entre outros.

Cerca de 250 pessoas marcaram presença no evento
especial de comemoração dos
20 anos de atuação do Escritório Regional do Sebrae-SP em
Barretos, na última terça-feira,
dia 24. O empresário Augusto
Aielo, cofundador da Soul Urbanismo, deu a palestra “Voe
sem asas” no Barretos Country

Resort & Convenções.
O evento contou com a participação do prefeito de Barretos,
Guilherme Ávila; do presidente
da Câmara Municipal de Barretos, Leandro Anastácio; do
vice-presidente da Associação
Comercial e Industrial de Barretos, Paulo Sérgio Soprano; e
da gerente de relacionamento
corporativo da Credicitrus,
Gláucia Oliveira Perri Santos,
apoiadora do evento.
De acordo com o gerente
regional do Sebrae-SP, Rafael
Matos do Carmo, uma das
missões do Sebrae é fomentar
o empreendedorismo. “Não
podemos falar de empreendedorismo sem falar de desenvolvimento regional. Nesses
últimos anos, trabalhamos
fortemente três pilares de atuação: criar um ambiente propício para as MPEs se tornarem
mais competitiva, incentivar
a cultura empreendedora e a
disseminar a orientação empresarial”, afirma o gerente.
Em relação ao ambiente
mais propício, Rafael do Carmo
destaca o envolvimento do poder público e da iniciativa priva-

da para criar um ambiente para
quem as empresas se sintam
mais confortáveis para investir,
vender mais e, consequentemente, gerar emprego e renda.
Na vertente da cultura
empreendedora, o destaque
é o trabalho com o empreendedorismo na base por meio
do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos
(JEPP) com a capacitação de
professores para disseminação para os alunos.
No terceiro item, o gerente conta que o empresário é
carente de gestão, de forma
geral. “Ele precisa entender
um pouco do seu negócio, e
suas principais necessidades.
Depois de um diagnóstico
empresarial, que também pode
ser feito no Sebrae, conseguimos propor quais ferramentas
podem auxiliá-lo para chegar
a um resultado final. São esses
três pilares de atuação que fizeram do Sebrae Barretos hoje
o que ele se tornou”, destaca.
Em 20 anos de atuação, o
Escritório Regional realizou
mais de 300 mil atendimentos
em 23 municípios.

Segundo Caderno
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Lilia Anastácio
Jornal O POVO

O próximo dia 03 será de muita festa para Leonardo Cabeça, que brinda idade
nova, ao lado de familiares e amigos; em especial da esposa Lilia Anastácio e
das filhas Idaliana e Isadora. Parabéns!!

lilia.jornalismo@hotmail.com

Hoje é dia de festa para Graça Lemos que completa
mais um ano de vida. O carinho especial fica por conta
do esposo, filhas, netas e netos. Parabéns!!

Esta sextafeira, dia
27, foi de
festa para a
barretense
Nicole
Manzan, que
brindou idade
nova ao lado
de amigos e
familiares.
Parabéns!!

A barretense Elisa Lucas, brinda neste
dia 29, mais uma primavera ao lado de
amigos e familiares. Parabéns!!!
Close nessa
família linda!!!
Andre Bitelli
celebra neste
sábado (28),
mais um
ano de vida,
e recebe o
carinho todo
especial dos
filhos Gabriel
e Lucas, e da
esposa Denize.
Parabéns!!

Dona de um sorriso encantador, a
empresária barretense Jo Nacci brindou
mais um ano de vida, no último dia 26, ao
lado de amigos e familiares. Parabéns!!

O próximo dia 03 será de festa para a simpática
Thais Tenan, que comemora mais um ano de vida
ao lado da sua filha Lara e do amado Marcos
Antônio Marcondes. Parabéns!

O estilista
barretense
Marcelo
Ortale
está a
todo vapor
com mega
produções
para a
temporada
de rodeio
2018.
Sucesso!!
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Flashes e mais flashes para a maquiadora
Carina Galdini Alexandre, que comemorou,
ontem, mais uma primavera ao lado de todas
as clientes, amigos e familiares. Parabéns!!

O Grupo de Fumaça-Zap da Terra que Ninguém Vê

Conta-se que o Reino que
Ninguém vê, além do Rei ou
Rainha, tinha também um
prefeito e num belo dia ele
resolveu convidar o Governador da Província para inauguração de uma grande obra.
A mãe do Rei, enciumada,
resolveu fazer um manifesto
contra o ato e para isso convidou o Bobo da corte para montar um grupo de FUMAÇAZAP para arquitetar um grande

panelaço a fim de desacreditar
não só o Prefeito do Reino que
ninguém vêm como também o
Governador da Província.
Mas a mãe do Rei tinha
ligações políticas com o Governador da Província e disse
ao Bobo que ele articulasse e
induzisse a plebe a comparecer
e fazer o barulho e o Bobo
no afã de conquistar mais e
mais simpatizantes colocou
no grupo – sem perceber – um
integrante do MRV – que não
tem nada a ver com casa própria – era o presidente local do
Movimento Reino Vive.
E o representante do MRV
passou a observar de onde vinham as mensagens de FUMAÇA-ZAP e desconfiou que nascia
da cabeça da mãe da rei, já que
um ajudante do rei estava no

grupo auxiliando na manobra.
Então tudo foi levado a
vários representantes do Reino que ninguém vê e a farsa
descoberta, desarticulando
o grupo do FUMAÇA-ZAP
o qual perdeu a graça e nem
teve o panelaço.
Mas como desde o tempo
quando se amarrava cachorro com linguiça a política
de levar vantagem em tudo
impera, não que é que a mãe
do Rei, logo naquela semana,
foi visitar o governador da
Província e tirar fotos ... Eita
política!!! O Governador foi
enganado e povo do Reino
desconfiado e sem graça.
Qualquer semelhança
com a terra chãopretana é
mera coincidência, mas se a
carapuça servir... vista-a.

Seja qual for
seu tom de
loiro, tenho o
melhor
pra você...
Venha para o
Parrucchieri!!

Na última quinta-feira (26), a sorridente Kelly
Oliveira comemorou mais um aniversário ao
lado dos amigos e de toda a família. Parabéns!!!

Telefone: (17) 3043-6606

Linda e toda charmosa... Giovanna Muroni festejou ontem,
mais um aniversário ao lado dos pais Cláudio e Juliana e da irmã Helena. Felicidades!!

Esportes
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Vila Nogueira busca reforços na
Corrida 21 de Abril, em Colina,
região para o campeonato varzeano reúne 270 participantes da região

O Vila Nogueira está buscando atletas da região para
reforçar o time para a temporada 2018 do campeonato
varzeano. São 2 jogadores
de Ipuã, 1 de São Joaquim da
Barra e 5 de Viradouro que
estão na mira do time barretense. A intenção do presidente,
Marcinho Adriano, é tornar o
clube competitivo na Série A,
enfrentando as outras equipes
em pé de igualdade.

Campeão da Série B em
duas ocasiões, o Vila Nogueira
pretende estar entre os primeiros colocados neste ano.
Para tanto, contratou o técnico
Lucas Lopes para comandar o
time. O treinador foi campeão
da segunda divisão varzeana
no ano passado, orientando a
equipe do José Faleiros.
Em preparação para o campeonato deste ano, a agremiação está realizando alguns

amistosos. No domingo (22),
na ADPM, mesmo com a equipe desfalcada, goleou o AMK
(Amigos do Kiko), de Guaíra,
pelo placar de 9 a 2. “A proposta é ir entrosando o grupo”, comentou o técnico Lucas Lopes.
O Vila Nogueira estreia na
Série A do campeonato varzeano na manhã do dia 20 de
maio, no Rochão, contra o Improviso. Na segunda rodada,
no dia 27, pega o Inter/Jockey.

Nova Barretos vence Santa Helena
e leva o título da Copa Zona Sul

Ao vencer o Santa Helena por
1 x 0, gol de Gilvandro (contra),
no último domingo (22), no CSU
(Centro Social Urbano), o Nova
Barretos conquistou o título da
Copa Zona Sul, torneio interbairros na região. Após a partida
foi feita a premiação, com a participação do secretário municipal
de Esportes e Lazer, Dorivaldo
de Almeida Júnior, “Lilico” e
o idealizador do evento, Dejair
Veiga Francisco (foto).
Além de troféus para o campeão e vice foi premiado o artilheiro da competição, Raison
(Nova Barretos), que marcou seis
gols; e o goleiro menos vazado,
Gustavo (Santa Helena), que sofreu cinco gols. O terceiro lugar
do torneio ficou para o Guarani,

que também recebeu troféu.
“Foi um belo campeonato,
que marca a pré-temporada do
futebol amador barretense. É
uma competição importante,
que oferece lazer e entretenimento para o esportista”,
destacou o secretário Lilico.
O idealizador Dejair Veiga
agradeceu o apoio da prefeitura, por meio da secretaria
municipal de Esportes e Lazer,
enfatizando ser fundamental
para a realização do evento.

Atleta de Barretos conquista dois
bronzes e um quinto lugar em fase
regional do Campeonato Paulista

Agenda da
secretaria
municipal
de Esportes
FUTEBOL
Data: sábado (28), às 8h30
Local: Estádio Jorge Ismael de
Biazi, em Novo Horizonte
Competição: Campeonato Paulista de Futebol Sub 15
Jogo: BEC-SMEL x Novorizontino
ATLETISMO
Data: sábado (28), às 8h30
Local: Parque Expo Agro de
Serrana
Competição: Circuito Regional
Equipe da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer de Barretos
disputará as categorias iniciantes (nove e 10 anos), pré-mirim,
mirim e menores.
JUDÔ
Data: sábado (28), às 8 horas
Local: Ginásio de Esportes Docão, em Sertãozinho
Competição: Campeonato Paulista – fase final
Equipe da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer de Barretos disputará as Classes Sub 15 e Sub 21,
no masculino e feminino. Técnico:
professor Thiago Leal.

A equipe de judô de Barretos, representada pela secretaria
municipal de Esportes e Lazer,
participou na sexta-feira (20) e
no sábado (21), do Campeonato
Paulista de Judô – fase inter-regional, primeiro agrupamento,
disputado no Ginásio Municipal Plácido Rocha, em Araçatuba. Na oportunidade, foram
conquistadas duas medalhas de
bronze e um quinto lugar com o
atleta Jhonata Higor de Souza,
que competiu em três classes.

O secretário municipal de
Esportes e Lazer, Dorivaldo de
Almeida Júnior, Lilico, elogiou o
desempenho do atleta, destacando que o resultado valoriza o esporte barretense e a modalidade.
O atleta, que foi dirigido
pelo professor Tiago Leal, foi
o terceiro colocado (bronze)
na classe Sub 18, categoria 55
quilos; quinto colocado na classe Sub 21, categoria 55 quilos;
e terceiro colocado na classe
Sênior, categoria 55 quilos.

Vôlei de Barretos vence duas
partidas na Copa dos Campeões
As equipes de vôlei feminino de Barretos, representadas
pela secretaria municipal de Esportes e Lazer venceram seus
jogos válidos pela Copa dos Campeões. Na categoria infantil, a
vitória foi por 3 x 1 e na categoria juvenil por 3 x 0, ambos jogos
disputados com Guariba. As equipes barretenses são dirigidas
por Betão Campos (técnico) e Ana Cristina (auxiliar).

A Corrida 21 de Abril, realizada nas comemorações de aniversário
da cidade de Colina, superou as expectativas dos organizadores,
com recorde de inscrição, 270, contando inclusive com participantes
de outros estados. Segundo Marcus Vinícius, sócio proprietário
da Academia Moviment Fitness, organizadora do evento, a corrida
surpreendeu a todos, tanto pela organização quanto pelo número
de inscritos. "Houve um grande número de inscritos esse ano, mostrando que estamos no caminho certo. Agradecemos aos atletas e
aos patrocínadores pela participação e, desde já, podemos contar
com a presença de todos em 2019. No próximo ano, esperamos um
aumento de até 40% no número de inscritos", explica.

Classificacao
Geral masculino

1.Robenilson dos santos - Bebedouro
2.Paulo mathias liborio - Colina
3.Milton messias pedroso - Barretos
4.Hesros alves - Bebedouro
5.Alan kanazava - Colina
Geral feminino
1.Taynara Alves Pedroso - Barretos
2.Jessica Guioto - Bebedouro
3.Valeria Alonso - Barretos
4.Elisangea Ramos - Barretos
5.Tatiane Brioli - Barretos

