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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 954,00 
R$  20,14

VALORES EM 1º DE JUNHO

R$  3,766
Dólar Comercial Venda R$  3,766

Cotações 
FinanCeiras

FORMATURA EM BARRETOS

CRISE NA PETROBRÁS

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Acontece na próxima terça-fei-
ra, dia 5, às 19 horas, no Instituto 
Federal - Campus Barretos, o even-
to Sabor e Arte. O evento faz parte 
do projeto de conclusão de curso, 
dos alunos do 3° módulo do curso 
Técnico em Eventos. O evento 
contará com várias apresentações 
artísticas e food trucks, represen-
tando alguns países como: Brasil, 
Estados Unidos, Itália, Arábia Sau-
dita, Japão, China e Espanha. Os 
presentes no evento participarão 
de sorteios de brindes e de  uma 
balada com o dj Múmia. Segundo a 
comissão organizadora, “os alunos 
estão empenhados para ser uma 
festa inesquecível, para provar a 
capacidade de todos que se forma-
rão, em breve, como organizadores 
de eventos e com isso elevar o 
nome do Instituto Federal”. Os alu-
nos, professores e a coordenadora 
do curso, Luana Palma, convidam 
todos os barretenses para parti-
cipar do evento que terá entrada 
franca. O Instituto Federal - campus 
Barretos está localizado na Avenida 
C-1, n°250, bairro Idê Daher.

O presidente do Conselho 
de Pastores de Barretos, Pr. 
Rodney Silva, confirmou para 
este sábado, 2 de junho, a rea-
lização da Marcha para Jesus 
2018 no município.

A concentração será feita 
em frente ao Recinto Paulo 
de Lima Correa, a partir das 

17 horas, e saída às 18 horas, 
seguindo pela rua 34 até a 
avenida 11. Daí, a marcha se-
gue para a Praça da Bíblia, na 
Região dos Lagos, em frente 
ao Fórum, onde acontecerá 
apresentações de diversos 
shows até o encerramento.

Em Barretos, o Dia Munici-

pal da “Marcha para Jesus” pas-
sou a fazer parte do calendário 
oficial do município. O objetivo 
da data é promover “a conscien-
tização das pessoas do amor 
de Jesus Cristo, com louvores 
e orações de intercessões pela 
família e pela cidade”, com a 
participação de todos os cristãos.

Barretos realiza Marcha 
para Jesus 2018 neste sábado

Após a crise enfrentada pelo 
governo em consequência da gre-
ve de caminhoneiros, o presidente 
da Petrobrás, Pedro Parente, pe-
diu demissão do cargo na manhã 
desta sexta-feira (1º). A demissão 
de Parente já era cogitada, após a 
pressão das lideranças dos cami-
nhoneiros. Embora a situação de 
Parente não fosse propriamente 
confortável, o presidente Michel 
Temer queria mantê-lo à frente 
da Petrobras até onde a crise 
permitisse. Pedro Parente, que as-
sumiu a presidência da Petrobras 
em 2016, afirmou durante todo o 
período da greve dos caminhonei-
ros, que não alteraria a política de 
preços de combustíveis da estatal, 
baseada no preço internacional do 
petróleo e na variação do câmbio. 
O presidente demissionário da 
estatal afirmou, na carta entregue 
a Temer, que vê nos resultados 
obtidos pela Petrobras “o acerto do 
conjunto das medidas” e que sua 
gestão entregou o que prometeu. 
Parente disse ainda que a estatal é 
hoje uma empresa que recuperou 
sua reputação e os indicadores de 
segurança sem contar com apor-
tes do Tesouro Nacional. (Foto: 
Sérgio Moraes/Reuters)

O pré-candidato a presi-
dente da República, Aldo Re-
belo (Solidariedade), visitará 
Barretos e região na próxima 
segunda-feira (4).

Às 16 horas, Rebelo manterá 
reunião com lideranças políticas 
e convidados na sede do Sindica-
to da Alimentação de Barretos.

À noite, as 19 horas, Aldo 

Rebelo ministrará palestra na 
sede do IRCAD (centro de 
treinamento em cirurgia mini-
mamente invasiva) de Barretos, 
apenas para convidados. Rebelo 
falará sobre o tema “Brasil, os 
desafios para o crescimento”.

Antes da visita a Barretos, 
Aldo Rebelo visitará municí-
pios da região de Rio Preto.

Segundo Caderno - PÁGINA 1

Procon divulga 
preço do 

combustível 
durante 

período de 
paralisação dos 
caminhoneiros

Segundo Caderno - PÁGINA 1

ACIB reforça posição para sucesso da 
campanha “Voto Nosso, Voto Certo”

A diretoria da Associação Co-
mercial de Barretos (ACIB) vem 
reforçando, desde o início deste 
ano, a necessidade da população 
barretense aderir à campanha 
“Voto Nosso, Voto Certo”. 

“Sim, Barretos pode ter 
seus deputados. Depende 

apenas da união de seus ha-
bitantes. A ACIB acredita e 
trabalha para que esse pro-
jeto se torne uma realidade”, 
acredita o presidente Roberto 
Arutim, seguido pelos demais 
diretores da entidade.

O comunicado de adiamen-
to da inauguração do Recinto 
Paulo de Lima Correa e da 
realização da 50ª ExpoAgro foi 
feito pela Prefeitura de Barre-
tos, na última terça-feira (29), 
um dia após prefeitura e comis-
são organizadora da ExpoAgro 
anunciarem o início do evento 
para a próxima segunda-feira, 
4 de junho, e a inauguração do 
recinto no dia 6 de junho.

De acordo com o presidente 

da comissão organizadora, José 
de Jesus Faria, a greve dos 
caminhoneiros ocasionou uma 
grande insegurança por parte 
dos pecuaristas, em relação 
ao transporte dos mais de 600 
animais confirmados para par-
ticipar da exposição.

Segundo Faria, uma nova 
data seria anunciada nos próxi-
mos dias, após entendimentos 
entre a comissão organizadora, 
prefeitura e pecuaristas.

Trabalhadores continuavam com as obras 
de reformas do recinto nesta sexta-feira (1º)

O comando da Polícia Mili-
tar de Barretos confirmou, nes-
ta semana, a implantação do 
programa Vizinhança Solidária 
em seis bairros do município, 
além do centro da cidade. 

Além do bairro Nogueira, 
onde o programa foi implanta-
do na última quarta-feira (30), 
o programa já atende aos bair-
ros Vida Nova, Nova Barretos 
2, Santa Cecília, São Francisco 
e Jardim Universitário. 

O “Vizinhança Solidária” 

vem recebendo, cada vez 
mais, a simpatia e aprovação 
da população que, por meio 
do programa, se aproxima dos 
vizinhos consolidando uma 
rede solidária de prevenção à 
segurança. A mobilização ser-
ve de alerta e de intimidação 
para os ladrões e quadrilhas 
especializadas em assaltos às 
residências e empresas. Em 
consequência a ocorrência dos 
crimes como assaltos e furtos 
cai sensivelmente.

O programa é coordenado 
pelo major Mauro Alves dos 
Santos Júnior (foto). Segundo 
o PM, os moradores passam a 
observar as situações suspei-
tas como a de um automóvel 
estranho estacionado em uma 
determinada rua ou uma pes-
soa desconhecida que não 
costuma frequentar o bairro, 
por exemplo, e antes de o cri-
me ser praticado, comunicam 
a polícia preventivamente. 
(Foto: Região News)

O prefeito Guilherme Ávila 
declarou nesta semana que as 
obras de contenção de enchen-
tes do projeto Fundo de Vale, 
junto ao Córrego do Aleixo, de-
vem ser finalizadas e entregues 
à população, no aniversário da 
cidade, dia 25 de agosto.

Anteriormente, todo o tre-
cho da obra realizada junto à 
área central da cidade, tinha 
cronograma apontando o fim 
das obras para o mês de maio, 
o que não ocorreu. 

Isso porque, ocorreram diver-
sos contratempos durante o anda-
mento das obras, principalmente 
nos cruzamentos das ruas 20 e 22 
com a avenida 11. Na nova etapa, 
a empresa responsável pela obra 
relatou nesta semana, dificuldades 
para receber concreto e óleo diesel 

para abastecer as máquinas, que 
chegam a consumir cerca de 200 
litros de diesel por dia.

Nesta sexta-feira (1º), os 
trabalhos, que se concentram 
no trecho da rua 22 para as 
ruas 24 e 26, entre avenidas 
11 e 13, estavam parados. Os 
cruzamentos da avenida 11 
com as ruas 20 e 22 continuam 
abertos provisoriamente para o 
trânsito de veículos, podendo 
ser fechados temporariamente, 
quando houver necessidade. 

“Não havendo por parte do 
governo federal, atraso nos re-
passes financeiros, tudo vai cor-
rer normalmente até terminar-
mos os trabalhos. E a previsão 
é entregar a obra completa até a 
rua 30, no dia de aniversário da 
cidade”, frisou o prefeito.

Obras contra enchentes no córrego do 
Aleixo devem ser concluídas em agosto

Programa Vizinhança Solidária funciona em seis bairros

Instituto Federal 
realiza evento 
Sabor e Arte

Presidente 
da Petrobrás 

pede demissão 
do cargo

Aldo Rebelo visita Barretos e 
região na próxima segunda-feira

Inauguração do recinto e realização 
da 50ª ExpoAgro mudam de data
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

oPiniãoEditorialEditorial

Antibiótico causa cárie 
dentária?

- Não. Apesar de frequen-
temente pessoas relacionarem 
a presença de lesões de cárie 
com o consumo de antibióti-
cos, principalmente durante 
a infância, os medicamentos 
antibacterianos não estão entre 
os fatores causadores da doen-
ça cárie dentária. 

Por que é comum as pesso-
as relacionarem o uso de anti-
bióticos com a cárie dentária?

- Alguns pesquisadores 
afirmam que essa relação é per-
cebida pela população devido 
ao efeito do antibiótico sobre 
os microorganismos. Para al-
gumas pessoas, na medida em 
que os antibióticos destroem os 
microorganismos, eles também 
poderiam destruir os dentes. 
Outra possível explicação para 
tal relação pode ser devido 
à utilização, em um passado 
recente, do antibiótico tetraci-
clina em crianças, que levou a 
manchamentos nos dentes, os 
quais poderiam ser percebidos 
pela população como cárie.

A Tetraciclina mancha os 
dentes?

- O antibiótico tetraciclina, 
quando utilizado no período 
em que os dentes estão sendo 
formados (dentes de leite ante-
riores: da metade da gravidez 
até 4-6 meses de vida; dentes 
permanentes anteriores: até 
7-8 anos de idade) pode in-
duzir a formação de manchas 
de coloração amarelada ou 
marrom-acinzentada na es-
trutura dentária. É importante 
ressaltar que essas alterações 
só ocorrem se a tetraciclina for 
utilizada no período em que os 
dentes estiverem em processo 
de formação. Seu uso quando 
os dentes já estão formados ou 
mesmo presentes na boca não 
causa efeito algum ao dente. 

Então, apenas as tetra-
ciclina pode causar efeitos 

Neste ano de 2018, os eleito-
res brasileiros estarão retornando 
às urnas para escolha de depu-
tados, governadores, senadores 
e presidente da República. E a 
ACIB retoma a campanha “Voto 
Nosso, Voto Certo”, buscando 
a adesão de toda sociedade 
barretense, para que a cidade 
tenha legítimos representantes 
na Assembleia Legislativa e na 
Câmara dos Deputados.

A campanha deste ano é 
baseada na comprovação da 
possibilidade do município 
contar com deputados. Na 
década de 60, por exemplo, 
Barretos contava com nomes 
expoentes na política estadual, 
com deputados genuinamente 
da cidade, como Benedito Re-
alindo Correa e Nadir Kenan. 

As décadas de 70 e 80 tam-

bém foram enriquecidas com 
representantes de Barretos na 
Assembleia, como Sebastião 
Monteiro de Barros, Salim 
Abdalla Thomé e Uebe Re-
zeck. Políticos que, com suas 
atuações, trouxeram importan-
tes conquistas para Barretos, 
firmando a cidade como sede 
da 13ª Região Administrativa 
do Estado, representando 19 
municípios da região.

Barretos contou ainda com 
a deputada federal Luciana 
Costa que, com seus trabalhos, 
beneficiou a cidade e vários 
outros municípios, obtendo 
importantes verbas para seto-
res da educação e do turismo. 
Ela ganhou, inclusive, o des-
taque de homenagear, justa-
mente, o maior comunicador 
do país: Sílvio Santos.

A campanha vai desta-
car que Barretos não precisa 
“correr o chapéu” junto aos 
governos estadual ou federal 
para obter os investimentos 
que necessita. Isso porque, a 
cidade pode sim eleger seus 
próprios deputados, que se-
manalmente estarão na ci-
dade ouvindo os eleitores e 
trabalhando para solucionar 
problemas que a cidade vive 
como, por exemplo, na área da 
saúde e outros setores.

Sim, Barretos pode ter seus 
deputados. Depende apenas da 
união de seus habitantes. A ACIB 
acredita e trabalha para que esse 
projeto se torne uma realidade.

aCiB: a histórica força 
do voto barretense

antibióticos danificam os dentes? 

(texto extraído da revista 
Conheça - Janeiro de 2018 

- produzida pela Associação 
Comercial e Industrial de Barretos)

Pesquisa do Ibope divulgada na última segunda-feira (28), publicada pelo site G1, mostra 
os índices de intenção de voto no estado de São Paulo para o primeiro turno da eleição para 
Presidência da República em 2018. Entre os eleitores paulistas, o resultado, é o seguinte:

Em São Paulo, ibope aponta para 
presidente: lula, 23%; Jair Bolsonaro, 

19%; Geraldo alckmin, 13%

A pesquisa foi encomendada pela Band. O Ibope ouviu 1.008 eleitores entre 24 e 27 de maio. 
A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança 
é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de três pontos, a pro-
babilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. (Fonte: G1).

1º cEnário
Lula (PT):    23%
Jair Bolsonaro (PSC):   19%
Geraldo Alckmin (PSDB):  13%
Marina Silva (Rede):  9%
Ciro Gomes (PDT):   3%
Álvaro Dias (Podemos):  2%
Fernando Collor de Mello (PTC): 1%
Henrique Meirelles (MDB):  1%
João Goulart Filho (PPL):  1%
Rodrigo Maia (DEM):   1%
Aldo Rebelo (SD):   0%
Flávio Rocha (PRB):   0%
Guilherme Boulos (PSOL):  0%
João Amoêdo (Novo):   0%
Levy Fidelix (PRTB):   0%
Manuela D’Ávila (PCdoB):  0%
Paulo Rabelo de Castro (PSC):  0%
Branco/nulo:    21%
Não sabe/não respondeu:  5%

2º cEnário
Jair Bolsonaro (PSC):   19%
Geraldo Alckmin (PSDB):  15%
Marina Silva (Rede):   11%
Ciro Gomes (PDT):   7%
Álvaro Dias (Podemos):  3%
Fernando Haddad (PT):   3%
Henrique Meirelles (MDB):  1%
Fernando Collor de Mello (PTC): 1%
João Goulart Filho (PPL): 1%

Rodrigo Maia (DEM):   1%
Aldo Rebelo (SD):   1%
Guilherme Boulos (PSOL):  1%
João Amoêdo (Novo):   1%
Levy Fidelix (PRTB):   1%
Manuela D’Ávila (PCdoB):  1%
Paulo Rabelo de Castro (PSC):  1%
Flávio Rocha (PRB):   1%
Branco/nulo:    27%
Não sabe/não respondeu:  4%

3° cEnário
Jair Bolsonaro (PSC):   20%
Geraldo Alckmin (PSDB):  15%
Marina Silva (Rede):   12%
Ciro Gomes (PDT):   7%
Álvaro Dias (Podemos):  3%
Henrique Meirelles (MDB):  2%
Aldo Rebelo (SD):   1%
Fernando Collor de Mello (PTC): 1%
Flávio Rocha (PRB):   1%
Guilherme Boulos (PSOL):  1%
João Goulart Filho (PPL):  1%
Rodrigo Maia (DEM):   1%
João Amoêdo (Novo):   1%
Levy Fidelix (PRTB):   1%
Manuela D’Ávila (PCdoB):  1%
Jaques Wagner (PT):   0%
Paulo Rabelo de Castro (PSC):  0%
Branco/nulo:    27%
Não sabe/não respondeu:  4%

negativos no dente?
- É importante refletirmos 

sobre três pontos:
1º- Os antibióticos e demais 

medicamentos, como xaropes, 
prescritos para crianças, geral-
mente apresentam-se sob a for-
ma de suspensões adocicadas, 
frequentemente com sacarose, 
para serem aceitas mais facil-
mente pelo paciente infantil.

2º- Além da presença do 
açúcar, muitos medicamentos 
também apresentam alta acidez, 
favorecendo a perda da porção 
mineral da estrutura dentária.

3º- Pais de crianças enfer-
mas geralmente são menos 
rigorosos com a higiene bucal 
de seus filhos.

Assim, uma criança que 
toma um medicamento adoci-
cado e ácido, de 6 em 6 ou de 
oito em oito horas, inclusive de 
madrugada, e com a escova-
ção negligenciada, certamente 
apresentará maior risco de ter 
problemas dentários; princi-
palmente se essa condição se 
mantiver por um longo período 
de tempo. Sob estas circunstân-
cias, o uso de qualquer medica-
mento pode aumentar o risco de 
desenvolvimento da cárie.

 Então, o que causa pro-
blema dos dentes não é o an-
tibiótico, mas a forma como 
ele é administrado?

- Isso mesmo. O que pode 
aumentar o risco de problemas 
dentários não é o princípio 
ativo do medicamento, e sim 
a forma como ele é adminis-

trado: solução adocicada e/ou 
ácida. Se o mesmo medica-
mento fosse administrado na 
forma de cápsulas, comprimi-
dos ou injeções, haveria risco 
menor de prejuízo aos dentes.

Existe alguma maneira 
de diminuir a ação de-
letéria do medicamento 
utilizado na forma de sus-
pensão para crianças?

- Sim. Os possíveis danos 
dentários decorrentes do uso 
de medicamentos açucarados 
podem ser anulados facilmente 
com a adoção de um hábito 
simples: realizar a higiene bucal, 
com escova, pasta e fio dental 
após cada dose da medicação.

No caso de bebês, limpar 
os dentes com uma fralda de 
tecido ou gaze umedecida 
em água filtrada. No caso de 
medicamentos ácidos, o ideal 
seria que eles fossem dados à 
criança após uma higiene bu-
cal bem feita, pois as bactérias 
que causam a cárie dentária e 
a inflamação gengival estão na 
placa bacteriana, que acumula 
ao redor dos dentes quando 
estes não são limpos.

Os barretenses vão assistir, 
novamente, nas eleições de 
outubro de 2018, a mesma 
história que já é conhecida 
dos eleitores, como em todas 
as eleições anteriores.

Começam a aparecer aque-
les famosos candidatos a este 
ou aquele cargo que, de uma 
maneira ou de outra, entram 
na nossa cidade, como verda-
deiros milagreiros.

Prometem o mundo e o 
fundo. São recepcionados por 
agentes e políticos da nossa 

cidade, vendendo algo que 
nunca fizeram e nunca vão 
fazer. Divulgam e prometem 
recursos que nunca virão.

Na verdade, são os popu-
lares paraquedistas, que não 
têm nenhum compromisso 
com nossa cidade e nossa 
população e, sim, com grupos 
e agentes políticos locais, que 
tiram proveito destes paraque-
distas. Quem paga a conta por 
esses aventureiros que levam 
nossos votos é a nossa cidade.

Seria muito bom que os 

responsáveis por trazer os 
milagreiros até nossa cidade, 
prestassem contas do que foi 
prometido e foi realizado.

A população precisa saber 
quem é quem. Quem realmen-
te ajudou e ajuda Barretos e 
saber quem são as pessoas que 
só têm interesses pessoais.

Esperamos que a população 
caia na história de milagreiros.

os milagreiros estão chegando

Luiz carlos 
anastácio – paçoca

Diretor executivo do Partido 
Solidariedade
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Está valendo desde a zero 
hora da última quinta-feira, 
dia 31. Os caminhoneiros que 
transitarem sem cargas pelas 
estradas do Estado de São 
Paulo, não pagarão mais pedá-
gio sobre os eixos do veículo 
que estiverem suspensos, sem 
tocar o solo. 

Com isso, o governador 
Márcio França cumpre a palavra 
empenhada com os transporta-
dores de bens, nas negociações 
que buscaram uma solução para 
as manifestações que bloquea-
ram estradas em todo o país. 

“Eu fiquei contente que a 
gente conseguiu chegar a um 
acordo para que pudéssemos 
ter a paz de volta ao Estado de 
São Paulo e as pessoas voltarem 
a trabalhar. Espero que a isen-
ção do pedágio para os eixos 
suspensos contribua com a 
solução”, resumiu o governador. 

Márcio França citou que o 

desconto permitirá uma eco-
nomia substancial: “No caso 
da Imigrantes, a economia será 
de R$ 25,60 por eixo levantado. 
Portanto, se o caminhão estiver 
vazio e levantar até três eixos, 
a economia será de R$ 76,80”.

A medida foi publicada 
no último dia 30, em resolu-
ção da Secretaria de Estado 
de Logística e Transportes, 
depois que os caminhoneiros 
cumpriram os compromissos 
assumidos diante do gover-
nador, em reunião realizada 
no sábado, dia 26, no Palácio 
dos Bandeirantes. 

O prazo foi necessário 
para que a secretaria tomasse 
as medidas jurídicas e admi-
nistrativas necessárias para a 
efetiva implantação dos des-
contos, enquanto as conces-
sionárias das rodovias prepa-
rassem seus sistemas e equipes 
operacionais para a adoção do 

novo modelo de cobrança. 
Após a publicação da re-

solução que beneficia os ca-
minhoneiros, o governador 
fez questão de agradecer ao 
presidente da OAB São Paulo, 
Marcos da Costa, que “ajudou 
muito nas negociações” visan-
do à solução do impasse.

França ressaltou que o Go-
verno de São Paulo mantém o 
compromisso de incluir mais 
um representante do setor 
(profissionais autônomos) 
na Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
e a criação de um grupo de 
trabalho para estudar um valor 
diferenciado do IPVA/2019 
aos autônomos.

Os motoristas reconhece-
ram a iniciativa do governador 
Márcio França de dialogar 
com a categoria, a fim de 
encontrar soluções para o 
movimento.

O governador Márcio Fran-
ça anunciou nesta sexta-feira 
(1º) os compromissos acer-
tados com os representantes 
de três grandes associações 
que congregam 1600 cami-
nhoneiros autônomos. Eles 
foram recebidos no Palácio 
dos Bandeirantes na noite da 
quinta-feira, 31. Logo depois, 
seguiram para a Baixada San-
tista e fizeram uma assembleia 
no Retão da Alemoa, na qual 
decidiram pelo fim da greve no 
Porto de Santos.
Os cOmprOmissOs sãO:
1) - Sancionar - para entrada 
em vigor tão logo seja aprova-
do - o projeto de lei de autoria 

do deputado Caio França em 
tramitação na Assembleia Le-
gislativa que autoriza o parce-
lamento do IPVA em 6 vezes.
2)- Criar 6 pontos de parada 
em rodovias paulistas – 4 no 
rodoanel e 2 em locais que 
os caminhoneiros escolherão. 
Mário Covas, em seu governo, 
assumira o compromisso de 
fazer 12; foram feitos 6. Agora, 
o governador Márcio França 
conclui a iniciativa, implan-
tando os pontos que faltavam.
3)- Formar um grupo de estudo 
para possibilitar a criação de 
dispositivo legal que permita 
aos caminhoneiros autônomos 
ter direito a crédito de ICMS 

ao comprar diesel. Os créditos 
poderão ser usados na aqui-
sição de novos caminhões, a 
exemplo do que já ocorre com 
os empresários.

Logo após tomar conheci-
mento da decisão que pôs fim 
ao movimento, o governador 
Márcio França afirmou que 
“com a volta ao trabalho no 
Porto de Santos, o país retorna 
à normalidade. Os caminhonei-
ros e o Governo do Estado de 
São Paulo fizeram do diálogo o 
caminho para a solução de um 
problema que afetou o Brasil. 
Isso é a prova de que a boa 
política representa o melhor ca-
minho para enfrentar as crises”.

Se depender do voto do re-
lator Floriano Pesaro (deputado 
federal PSDB/SP), na Comis-
são de Educação da Câmara 
dos Deputados, os municípios 
de todo o país deverão oferecer 
educação infantil em creches 
e pré-escolas tanto nas zonas 
urbanas quanto nas rurais. 

Pesaro é relator do projeto 
de Lei nº 8.618/17, que altera 
o artigo 11 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

AssEmBLÉiA GErAL EXTrAOrDiNÁriA

EDiTAL DE cONVOcAÇãO

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste sindicato, quite e em pleno gozo de seus direitos sindicais, 
para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 07 de junho de 2018, às 15:30 horas em primeira convocação, na 
sede social desta entidade sindical, situada na Rua 16 nº 937, Centro, em Barretos-SP., a fim de tratarem da seguinte ordem do dia : 

- Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro do exercício de 2017 e respectivo parecer do conselho Fiscal. 
Não havendo quórum legal de associados para a realização da assembléia em 1ª convocação, fica convocada a assembléia 

em 2ª convocação, para às 17:30 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, 02 de junho de 2018.

Luiz carlos Anastácio
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

AssEmBLÉiA GErAL EXTrAOrDiNÁriA

EDiTAL DE cONVOcAÇãO

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da alimentação do setor SUCO, da empresa SUCOCÍTRICO CUTRALE 
LTDA.,  situada na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km. 409, em Colina-SP, sindicalizados ou não,  representados pela Base 
Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato, 
situada na Rua 16  nº 937,  Centro, em Barretos-SP, no próximo dia 05 de junho de 2018, às 16:30 horas, em primeira convocação, 
para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:
1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º de Junho de 2018.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho e 
sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quórum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 17:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 02 de junho de 2018.

Luiz carlos Anastácio
Presidente

Governador Márcio França anuncia detalhes do acordo com caminhoneiros

Floriano Pesaro recomenda aprovação 
de projeto que obriga oferta de creches 

e pré-escolas em zona rural

(LDB), com o objetivo de 
melhorar o atendimento das 
crianças das zonas rurais. 

Floriano Pesaro apresentou 
seu voto na comissão na última 
terça-feira (29), recomendando 
que o projeto seja aprovado pela 
casa. O próximo passo agora é a 
votação do projeto pelos mem-
bros da comissão e depois, caso 
aprovado, segue para a votação 
do Plenário da Câmara.

De acordo com a justificati-

va do projeto, apenas 6,83% das 
crianças da zona rural do Brasil 
têm acesso a creches (dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios – PNAD). “Esse 
é o meio proposto para obrigar 
os poderes públicos municipais 
a resolver a flagrante desigual-
dade de acesso à educação 
infantil nas zonas rurais em 
comparação com as urbanas”, 
afirma Pesaro, em seu voto. 

Segundo o deputado, a 
iniciativa tem relevância in-
questionável do ponto de vista 
educacional, já que trata de 
um período de fundamental 
importância no desenvolvi-
mento das crianças. “Sem uma 
base de formação e educação 
especializada e de qualidade, 
nossas crianças ficam preju-
dicadas em sua capacidade de 
aprendizado nas etapas seguin-
tes”, afirma Pesaro. 

Isenção da cobrança do eixo 
suspenso começou na quinta-feira
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (04/06) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
CHAPEIRO

DESIGNER GRÁFICO
FAQUEIRO

GERENTE DE SUPERMERCADO
MECÂNICO DE CAMINHÃO

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

PIZZAIOLO
TAPECEIRO

TERAPEUTA OCUPACIONAL
TORNEIRO MECÂNICO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao 
lado do North Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 
às 12 horas, munidos de PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Avenida Aeroclube 
n°. 442 – Aeroporto
Especificações: 01 
suíte c/ armário, 02 
dormitório c/ armá-
rios, wc social, , sala, 
copa, cozinha plane-
jada, área de serviço, 
despejo, wc externo, piso frio, laje, garagem. Valor 
R$ 1.500,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua Cecap 6 n° 409 
– Benedito Realino 
Correa - Cecap II
Especificações: 
01 suíte, 02 dormi-
tórios, wc social, 
sala de Tv, sala 
de jantar, cozinha 

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

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua  Augusto 
Sasdeli nº 287 – 
Zequinha Amen-
dola
Especificações: 
03 dormitórios, 
w.c. social, sala, 
cozinha, área de 
serviço, quintal cimentado, piso cimento queima-
do, laje. Valor R$ 900,00 com abono + (IPTU) + 
Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. 1 nº 2672 - (Ruas 
Uruguai x Paraguai) 
- Nova América
Especificações: 02 
dormitórios c/ ventila-
dores, wc social, sala de 
Tv, sala de estar c/ venti-

lador, copa, cozinha planejada e conjugada, despensa, 
área de serviço coberta, despejo, quintal cimentado, piso 
frio, laje, garagem coberta p/ 02 carros. Cerca elétrica e 
alarme. Valor R$ 1.250,00 com abono  + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. Altair da Silva 
Bonfim, n°1121 – Jar-
dim Soares
Especificações: 01 
suíte com ar condicio-
nado, 02 dormitórios 
sendo 01 com ar condicionado, WC social, cozinha 
conjugada com copa, piso frio, laje, área de serviço 
fechada, WC externo, área de lazer com churras-
queira, quintal com grama e piso frio, cerca elétrica, 
interfone e portão eletrônico. Valor R$ 2.500,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

Av. 65 nº 869 – 
(Esq. Rua 20) – 
Jockey Club
Especificações: 
01 dormitório, wc 
social, sala de Tv, 
cozinha, área de 
serviço, piso frio, laje, garagem p/ 02 carros. Valor 
R$ 700,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

Embora mais de nove entre 
dez fumantes no Brasil dize-
rem estar cientes de que fumar 
é perigoso, 72% não tiveram 
sucesso em suas tentativas de 
parar de fumar. Além disso, 
83% dos fumantes brasilei-
ros relatam que estão "bem 
informados" sobre o impacto 
do tabagismo na saúde, 69% 
disseram que planejam parar 
e 57% dos que tentaram parar 
disseram que precisariam de 
ajuda para conseguir. 

Estes são os principais 
dados de um novo estudo 
realizado pela Fundação Para 
um Mundo Livre de Fumo e 
divulgado no Dia Mundial sem 
Tabaco, celebrado há 30 anos, 
em 31 de maio, pela Organiza-
ção Mundial da Saúde.

Os resultados da pesquisa re-
forçam a importância de ajudar 
os fumantes a ter novas opções 
para largar o vício e seguir uma 
vida mais saudável. "Os dados 
mostram o que sabemos há 
décadas,  que muitos fumantes 
têm o desejo de parar, mas não 
encontram os meios para isso", 
explicou Derek Yach, presidente 
da fundação e que esteve direta-
mente envolvido com o desen-
volvimento do Tratado Mundial 
para Controle do Tabaco, além 
de ter sido diretor executivo para 
doenças não transmissíveis e 
saúde mental na Organização 
Mundial de Saúde.

O tabaco mata mais de 7 
milhões de pessoas todos anos. 
Aproximadamente 80% do 1 
bilhão de fumantes no mundo 
vivem em países de baixa e 
média renda, onde as doenças 
e morte relacionadas ao tabaco 
são maiores. 

Os novos dados da pesqui-
sa da fundação apontam os 
desafios de criar um tratamen-
to único que ajude todos os 
fumantes ao redor do mundo a 
parar de fumar e deixam claro 
que eles estão sacrificando o 
bem-estar físico e econômico, 
mesmo que muitos deles te-
nham o desejo de parar.

"Desde que se descobriu há 2 
anos que a redução de danos tem 

Em razão da paralisação 
dos caminhoneiros, o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran/SP) 
informou que não penalizará, 
até o dia 15 de junho, os donos 
de veículos com placas de final 
2 por falta de licenciamento de 
2018. Autuações e apreensões 
só ocorrerão a partir de 16 de 
junho. A medida, segundo o 
órgão, visa a evitar transtornos 
por eventuais atrasos no envio 
de documentos via Correios, 
como o de licenciamento.

O Detran lembra que donos 
de veículos com placas termi-
nadas em 2 devem realizar o li-
cenciamento anual obrigatório 
até o último dia útil de maio: 

Detran/SP suspende por 15 dias autuação por falta de licenciamento

No Estado de São Paulo, o calendário anual obrigatório 
começa em abril e vai até dezembro, de acordo com o final 
de placa do veículo. Confira o cronograma na tabela abaixo:

Calendário obrigatório 
de liCenCiamento

Cronograma oficial

todos os veíCulos, 
exCeto Caminhões 
Final de placa e mês obri-
gatório 
1 Abril 
2 Maio 
3 Junho 
4 Julho 
5 e 6 Agosto 
7 Setembro 

8 Outubro 
9 Novembro 
0 Dezembro

veíCulos registra-
dos Como Caminhão
1 e 2 Setembro 
3, 4 e 5 Outubro
6, 7 e 8 Novembro
9 e 0 Dezembro

dia 30, nesta quarta. Pela legis-
lação, veículos não licenciados 
ficariam impedidos de rodar a 
partir de 1º de junho - prazo 
prorrogado por portaria.

Licenciamento em atraso 
gera a remoção do veículo ao 
pátio, segundo o departamen-
to. Além disso, o proprietário 
recebe multa de R$ 293,47 
e sete pontos na habilitação, 
"pois conduzir veículo que 
não esteja devidamente licen-
ciado é infração gravíssima, 
conforme prevê o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB)", 
lembra o Detran.

Como liCenCiar
O órgão informa que o va-

lor do licenciamento em 2018 

é de R$ 87,38 para todo tipo 
de veículo. Não é necessário 
ir às unidades do Detran/SP ou 
imprimir boleto para pagar a 
taxa. Basta informar o número 
do Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Renavam) 
ao caixa bancário ou selecio-
nar essa opção nos terminais 
eletrônicos das agências ou 
no internet banking. É preciso 
quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório e 
multas, por exemplo. Com o 
comprovante de pagamento 
e um documento de identifi-
cação em mãos, o condutor 
pode ir ao Detran/SP ou posto 
Poupatempo para solicitar a 
emissão do documento.

Estudo revela que 72% dos fumantes brasileiros, 
que tentaram parar de fumar, não conseguiram

No Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, a Fundação Para um Mundo Livre de Fumo divulgou pesquisa que visa 
ajudar mais de 1 bilhão de fumantes no mundo a parar ou mudar seus hábitos para produtos menos prejudiciais

enorme potencial para prevenir 
a morte decorrente do uso do 
tabaco, continuamos a ignorar 
o fato de que muitos fumantes 
não querem parar porque obtêm 
prazer ao fumar. Os avanços em 
produtos para redução de danos 
são literalmente uma questão de 
vida ou morte para essas pesso-
as", acrescentou Yach.

A fundação está adotando 
uma nova abordagem para 
ajudar fumantes a parar ou 
reduzir os riscos do tabagis-
mo. Os fumantes estão sendo 
ouvidos para levantar quais os 
principais desafios enfrentados 
diante da decisão de parar. 

Para atender ao tratado 
(FCTC), a fundação está com-
prometida em financiar uma 
série de pesquisas, que priori-
zará a descoberta de novos mé-
todos para redução de danos e 
para deixar de fumar, respon-
dendo de forma mais efetiva às 
necessidades comportamentais 

e de saúde dos fumantes que 
lutam para deixar o tabaco.

Mesmo no Brasil, onde os 
esforços para parar de fumar 
foram parcialmente bem-suce-
didos, 18,6 milhões de pessoas 
continuam a ameaçar sua saú-
de fumando tabaco combustí-
vel todos os dias. 

O Brasil presidiu o Tra-
tado Mundial para Controle 
do Tabaco na América Latina 
para implementar e promover 
as medidas no país. Os países 
vizinhos devem se beneficiar 
da experiência brasileira no 
combate ao fumo com o obje-
tivo de largar e reduzir danos.

"Ao comemorar o 30º Dia 
Mundial Sem Tabaco estou 
orgulhoso que a fundação está 
ao lado dos fumantes para aju-
dá-los a romper com o vício. 
É evidente que houve avanços 
significativos no Brasil, mas 
ainda há muito trabalho a ser 
feito", completa Yach.

l 83% dos fumantes rela-
tam que estão "bem infor-
mados" sobre o impacto 
do tabagismo na saúde. 
l 69% dos fumantes disse-
ram que planejam parar. 
l 57% dos fumantes que tenta-
ram parar disseram que precisa-
riam de ajuda para conseguir. 
l 72% dos que tentaram parar de fumar não conse-
guiram
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3324-5637

Jornal 
o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

Ingredientes
3 xícaras de (chá) de farinha de trigo
2 xícaras de (chá) de leite
1 xícaras de (chá) de óleo
1 colher de (sopa) de sal
1 colher de (chá) açúcar
300 gramas de presunto fatiados
300 gramas de mozarela
1 lata de milho escorrido a água
1 xícara de (chá) de cheiro verde
½ cabeça de cebola 
1 pitada de pimenta a gosto
1 colher de (sopa) de fermento em pó 
Royal
100 gramas de queijo curado ralado
Preparo
Em um liquidificador, bater os ingredien-
tes: ovos, leite, cebola, cheiro verde, óleo, 
açúcar e o sal, milho verde sem a água. 
Bater tudo até formar um creme. Junte a 
farinha de trigo com o fermento, aos pou-
cos, para não forçar o seu liquidificador.
O restante de farinha misture com uma 
espátula para não forçar o liquidificador.
Montagem
Unte uma forma média com margarina e enfarinhada, coloque uma camada de massa e cubra 
com presunto e mozarela; em seguida, outra camada de massa e salpique queijo parmesão 
ralado. Leve ao forno para assar. Forno preaquecido por 35 minutos.

O Programa de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência 
no Mercado de Trabalho será 

Programa de inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho será 

lançado na próxima terça-feira Torta rápida de liquidificador

lançado na próxima terça-fei-
ra, dia 5, às 9 horas, na sede 
da secretaria municipal de 

Assistência Social e Desen-
volvimento Humano, na rua 
28 entre as avenidas 35 e 37. 

Trata-se de uma ação da 
Coordenadoria Municipal 
da Pessoa com Deficiência, 
que fará o cadastro municipal 
de pessoas com deficiência 
que queiram ingressar no 
mercado de trabalho. Entre 
outros, estarão presentes na 
reunião, representantes de 
frigoríficos, órgãos ligados 
ao trabalho, Senac e Acib.

 As pessoas com deficiência 
poderão fazer seu cadastro na 
sede da Coordenadoria da Pessoa 
com Deficiência, na rua 30, 564, 
bairro Baroni, na sede antiga 
da prefeitura, ou manifestar seu 
interesse pelo e-mail pessoacom-
deficiencia@barretos.sp.gov.br
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Não é porque você ama que vai funcionar, mas é 
porque você ama, que vai fazer funcionar.

A diretoria do Rio das Pedras continua com a venda antecipada de mesas e ingressos para sua tra-
dicional Festa Junina, que será realizada no próximo sábado, 9 de junho. As atrações do evento já estão 
confirmadas: o cantor JÚLIO SARAIVA, LUIZ WALDO SHOW e QUADRILHA VAI QUEM QUER.  O evento 
está marcado para o Salão Nobre do clube, a partir das 20h30. Os sócios em dia têm entrada gratuita. Os 
ingressos de visitantes antecipados custam R$ 20,00 cada e a mesa para 4 pessoas, com 1 cesta de doces 
(ingresso não incluso) a R$ 50,00. Pipoca, Quentão, Vinho e Chocolate Quente são grátis. Imperdível!!!

FESTA JUNINA DO RIO DAS PEDRAS

Aqueça este inverno com a sua atitude. Esse é 
o objetivo da campanha anual de arrecadação de 
agasalhos, que ocorre até 10 de junho, na loja Extra 
Hiper em Barretos, em parceria com o Instituto GPA. 
Para contribuir, o consumidor deve comparecer em 
uma dessas unidades e entregar as doações no espa-
ço disponibilizado para as arrecadações. A ação tem 
como parceiro o Rotary, que será responsável pela 
triagem e distribuição das peças arrecadas para as 
entidades. A campanha faz parte da Agenda Solidária, 
um calendário de ações solidárias do Instituto GPA em 
parceria com o Rotary, que visa aproximar instituições 
sociais, colaboradores e parceiros do GPA para des-
pertar a empatia e mobilizá-los para ações conjuntas 
de transformação social. Os clientes poderão doar 
roupas de inverno, como calças, camisas, agasalhos 
e cobertores em bom estado de uso. Os pontos de 
coleta estarão próximos às áreas de atendimento ao 
consumidor, na parte da frente da loja.

Rotary mobiliza 
clientes do Extra para 

arrecadação de roupas, 
agasalhos e cobertores

A Casa dos Conselhos, que está instalada no mesmo endereço da secretaria municipal de As-
sistência Social e Desenvolvimento Humano, à rua 28, número 450, entre as avenidas 35 e 37, 
divulgou a agenda de reuniões para o mês de junho. Todo cidadão interessado pode participar. O 
órgão é responsável pela gestão administrativa dos Conselhos Municipais de Direitos. Veja a agenda:

Dia 12 de junho, às 9h: Conselho Municipal do Idoso
Dia 14 de junho, às 14h30: Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
Dia 19 de junho, às 9h: Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência

Dia 21 de junho, às 9h: Conselho Municipal da Assistência Social
Dia 21 de junho, às 18h: Conselho Municipal de Igualdade Racial

Dia 26 de junho, às 9h: Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
Dia 27 de junho, às 8h30: Conselho Municipal para Assuntos Sobre Drogas

Dia 28 de junho, às 9h: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

O Senac Barretos promove 
na próxima quarta-feira, 6 de 
junho, no Sala de Educadores, a 
segunda palestra do ano, “Ges-
tão Emocional no Contexto 
Escolar”, com Denise Andreia 
Cavalini, psicopedagoga com 
habilitação e especialização em 
Educação Especial. 

Embasada na Teoria da In-
teligência Multifocal e no Pro-
grama Escola da Inteligência, 
de Augusto Cury, o tema trata 
do fortalecimento da consci-
ência crítica e a capacidade 
gestora diante dos processos 
inconscientes, que distorcem 
a realidade e levam ao adoeci-
mento emocional daqueles que 
compõem o contexto escolar.

O Sala de Educadores, que 
acontece ao longo do ano em 
29 unidades do Senac, em todo 
Estado de São Paulo, traz para 
o debate um assunto importante 
para a educação –  o Aprender 
a Aprender no Século 21. 

Essa temática faz referên-
cia à concepção de educação 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), 
que defende o ensino e a apren-
dizagem como um processo 
contínuo e a escola como cer-
ne da capacitação de agentes 
sociais. Realizado desde 2006, 
o Sala de Educadores é desti-
nado a educadores dos setores 
público e privado, diretores e 

coordenadores de ensino e de-
mais interessados no assunto. 

De acordo com Emerson 
Mello dos Santos, gerente 
do Senac Barretos, o evento 
incentiva a reflexão sobre os 
desafios da área da educação. 
“A ideia é contribuir com o 
processo de formação dos 
educadores para aprimorar a 
atuação em sala de aula e na 
relação com os estudantes”, 
antecipa Emerson dos Santos.

A palestra “Gestão Emo-
cional no Contexto Escolar” 
é gratuita e será realizada das 
19h30 às 21 horas, no Senac 
Barretos. As inscrições podem 
ser realizadas no Portal Senac 
www.sp.senac.br/barretos.

A delegação barretense for-
mada por ativistas dos direitos de 
igualdade juntou-se à delegação 
do estado de São Paulo, em 
Brasília, para participação, na 
última quarta-feira, dia 30, da IV 
Conferência Nacional de Políti-
cas de Promoção de Igualdade 
Racial. A delegação paulista, 
formada por 96 delegados e 25 
convidados, tem a coordenação 
da barretense Elisa Lucas Rodri-
gues, que é atual coordenadora 
de políticas para a população 
negra e indígena do governo de 
São Paulo. “Cumprimos nossa 
missão com dignidade. A delega-
ção de São Paulo foi a maior em 
Brasília e fiquei muito orgulhosa 
de Barretos estar tão bem repre-
sentada”, comentou Elisa Lucas, 
que foi elogiada publicamente 
pelo secretário nacional de polí-
ticas de Promoção de Igualdade 
Racial, dr. Juvenal Araújo Júnior. 
“Confesso que fiquei muito feliz 
com o reconhecimento”, finalizou 
a barretense. A cada quatro anos, 
a conferência reúne represen-
tantes da sociedade civil e do 
governo federal para dialogar 
sobre as políticas públicas para 
o enfrentamento do racismo no 
Brasil. A IV CONAPIR teve como 
tema central “O Brasil na década 
dos afrodescendentes: reconhe-
cimento, justiça, desenvolvimen-
to e igualdade de direitos”. Nas 
fotos ao lado, a delegação de Barretos e a delegação do Estado de São Paulo. 

O hemonúcleo do Hospital 
de Amor (ex-HC), de Barretos, 
confirmou nesta sexta-feira, 1º 
de junho que, devido à queda 
da temperatura e a dificuldade 
do abastecimento dos veículos 
em virtude da greve dos cami-
nhoneiros nos últimos 10 dias, 
os estoques de sangue dos tipos 
O+ e O-  estão baixíssimos. 

A instituição reforçou o pe-
dido para que as pessoas acima 
de 16 anos e com mais de 50 
kg façam a doação de sangue. 
O funcionamento é de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 12 horas, 
e aos sábados e domingos, das 
7 às 11 horas. Informações 
complementares podem ser 
obtidas pelo telefone (17) 
3321-6600, ramal 6941.

Junho Vermelho 
Também nesta sexta-feira, 

1º de junho, o “Movimento 
Eu Dou Sangue” inicia as 
ações de sua campanha Junho 
Vermelho em todo Brasil, com 
o objetivo de conscientizar a 

população sobre a importância 
da doação sangue. A ação é 
fundamental para os bancos 
de sangue (hemonúcleos), 
que, além de já enfrentarem 
a baixa adesão de doadores 
nesta época do ano, estão com 
seus estoques comprometidos 
por conta da greve dos cami-
nhoneiros pelo país.

Segundo informações da 
Fundação Pró-Sangue, parceira 
do “Movimento Eu Dou San-
gue”, uma pesquisa realizada 
no ano passado, encomendada 
pelo movimento, em parceria 
com o Instituto Datafolha, 
indicou que o brasileiro não 
costuma doar sangue: cerca de 
92% dos entrevistados decla-
raram que não participaram de 
doações nos últimos 12 meses.

Justamente por conta des-
ses fatores, a causa ganhou 
força. "O Junho Vermelho sur-
giu para alertar os brasileiros 
de que sangue não se compra, 
não se fabrica e que qualquer 

pessoa a qualquer momento 
pode precisar dele", ressalta 
Diana Berezin, uma das duas 
criadoras do movimento.

O Junho Vermelho é o único 
mês colorido que traz a mensa-
gem de cuidar do outro. "Quem 
doa sangue tem o foco na neces-
sidade de outra pessoa e o único 
benefício é o prazer indiscutível 
de ajudar e fazer o bem", explica 
Debi Aronis, também criadora 
do movimento. "Dar sangue é 
dar de si, é dar do seu tempo, é 
se importar com mais alguém, 
é o mínimo para quem dá e é o 
máximo para quem recebe. É 
cidadania na veia".

Sobre o Junho 
Vermelho

A campanha Junho Verme-
lho, já foi alçada à categoria de 
lei em vários estados e cidades 
do Brasil, para chamar a aten-
ção da importância da doação 
regular de sangue. No ano pas-
sado, a iniciativa foi promovida 
a Lei Estadual em São Paulo.

Delegação de Barretos participa da Conferência 
Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial

Senac Barretos debate sobre Gestão 
Emocional no Contexto Escolar

Sala de Educadores traz segunda palestra do ano ao município, compartilhan-
do idéias entre os profissionais da área de educação; participação gratuita

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

Hemonúcleo precisa de 
doadores de sangue

“Movimento Eu Dou Sangue” lança campanha Junho Vermelho

Neste domingo, 3 de junho, o Rio das Pedras re-
aliza a GINCANA DO RPCC, a partir das 10 horas, no 
Bar da Ilha. Haverá brincadeiras com os palhaços 
BATATINHA & FLORZINHA e FUTEBOL DE SALÃO.

Rio das Pedras tem 
gincana neste domingo



7Barretos, 02 de junho de 2018 Jornal o PoVo

A Educação se une mais 
uma vez ao Fundo Social de 
Solidariedade do Estado para 
apoiar a Campanha do Agasa-
lho. As unidades participantes 
do programa Escola da Família 
são pontos de coleta de roupas 

O Coordenador Geral de 
Construção Rodoviária do 
DNIT (Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura Rodo-
viária), José Carlos Duarte, 
informou que o projeto para 
reforma da ponte Gumercin-
do Penteado já foi elaborado e 
que o recurso financeiro para 
início das obras já foi assegu-
rado. A previsão para dar iní-
cio à obra até o final deste ano. 

A ponte é a ligação entre as 
cidades de Colômbia (SP) e Pla-

nura (MG) sobre o Rio Grande. 
A confirmação foi feita ao vere-
ador barretense, Raphael Dutra, 
durante visita ao órgão, em Bra-
sília, a cerca de 10 dias.

A ponte, construída em 
1.954, não foi planejada para 
receber o grande fluxo de 
veículos, principalmente de 
grande porte, como carretas 
de transporte e os populares 
“bitrens”, que trafegam por 
ela todos os dias.

Nas últimas décadas, a 

ponte Gumercindo Pentea-
do (a ponte do Rio Grande, 
como a população de Barre-
tos e região aprendeu a de-
nomina-la), recebeu apenas 
pequenos reparos, sendo ne-
cessárias obras de reforma, 
para oferecer mais segurança 
ao grande fluxo de veículos 
que ela recebe diariamente, 
além de atender a reivindica-
ções da população paulista e 
mineira, residentes nas cida-
des vizinhas a ela.

No final de janeiro deste ano, um acidente envolvendo um caminhão tanque e um veículo de passeio 
danificou o parapeito da ponte no sentido Colômbia (SP) e Planura (MG) (Foto: Notícias News)

Escolas estaduais são pontos de coleta 
da Campanha do agasalho em SP

As unidades participantes do programa Escola da Família recebem roupas e cobertores 
até agosto; Doações serão enviadas para entidades assistenciais, hospitais e albergues

e cobertores aos fins de sema-
na, quando estão abertas para 
atividades esportivas, culturais 
e de promoção à saúde. 

Com o slogan “É tempo de 
doar!”, a campanha convida 
todos para participarem com 

a doação de peças de roupa 
limpas e em bom estado. Ca-
sacos, sapatos e cobertores 
também podem ser deposita-
dos nas caixas confeccionadas 
por voluntários e estudantes. 
Todo o material recolhido será 
encaminhado às entidades as-
sistenciais, hospitais, alber-
gues da capital e municípios 
paulistas. Pessoas em situação 
de risco precisam estar prepa-
radas para o tempo de inverno, 
e a campanha do agasalho é 
importante e necessária para 
atingirmos esse objetivo.

Além de doar, algumas 
unidades também participam 
da distribuição dos donativos. 
Assim, quem precisar de al-
gum item e for a uma das es-
colas participantes pode reti-
rar a contribuição. Essa é uma 
ação que acontece há muitos 
anos, e já foi muito bem acei-
ta pelo PEF. E o bom é que 
a comunidade é bastante soli-
dária e participa ativamente. 
O número de agasalhos arre-
cadados sempre surpreende.

Dia Do EsquEnta
Todos os anos, o Programa 

Escola da Família promove o 
“Dia do Esquenta!” (foto), em 
duas datas. A primeira sempre 
é realizada próximo ao Dias 
das Mães, e neste ano foi em 
12 de maio. A segunda tam-
bém já tem data para aconte-
cer, será no dia 23 de junho. 
Nestes dias, nas unidades do 
PEF acontecem calorosas ati-
vidades, além da coleta inten-
sificada dos agasalhos.

A ação acontece nas mais 
de 2200 unidades do Progra-
ma Escola da Família, mas to-
das as escolas da rede estadual 
que sentirem o desejo podem 
participar. No último ano, nas 
duas datas do “Dia do Esquen-
ta!”, as unidades do Programa 
Escola da Família arrecada-
ram, em 84 Diretorias de Ensi-
no, 1.386.517 peças de roupa. 

DnIT prevê início de reforma da ponte Gumercindo Penteado para este ano
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Ministério da Saúde pror-
rogou a campanha de vacina-
ção contra a gripe até o dia 15 
de junho por causa do protesto 
dos caminhoneiros.

Em comunicado divulgado 
nas redes sociais, o ministério 
declarou: “A recomendação do 
Ministério da Saúde, enviada 
aos gestores locais nesta terça-
feira (29), foi adotada em decor-
rência dos possíveis impactos da 
paralisação dos caminhoneiros 
no transporte público e nos aten-
dimentos em serviços de saúde”.

Ainda de acordo com o comu-
nicado do ministério, não houve 
problema de abastecimento dos 
estados com estoques da vacina: 
“A campanha estava prevista para 
encerrar nesta sexta-feira (1º de 
junho), sendo que 100% das do-
ses da vacina (60 milhões) já fo-
ram distribuídas aos estados, que 
estão devidamente abastecidos”.

A Influenza (gripe) é uma 

Resfriado também é uma doença respiratória, mas é causado 
por um vírus diferente. Os sintomas incluem tosse, congestão 
nasal, coriza, dor no corpo e dor de garganta leve. São parecidos 
com os da gripe, mas duram menos tempo e são mais brandos.

Gripe e resfriado: 
qual a diferença?

Vacinação contra gripe é prorrogada por causa de protesto dos caminhoneiros
infecção respiratória e existem 
três tipos: A, B e C. Os sintomas 
aparecem de uma hora para a 
outra e podem ser febre alta, dor 
muscular, dor de garganta, dor 
de cabeça, coriza e tosse seca. 
Casos mais graves apresentam 
complicações como pneumonia 
e síndrome respiratória aguda 
grave (nesses casos é necessária 
a internação).

Os especialistas lembram 
que a vacina da gripe não causa 
gripe. Ela não contém o vírus. As 
reações que da vacina pode dar 
são: dor no braço, braço quente 
e inchaço. Em casos raros, a pes-
soa pode ter um mal-estar leve.

Quem toma a vacina, está 

protegido contra os tipos de in-
fluenza mais comuns que estão 
circulando naquele território, e 
não contra qualquer forma de 
gripe ou condição respiratória. 

As linhagens e tipos de vírus são 

definidos anualmente pela Organi-
zação Mundial de Saúde; no hemis-
fério Sul, os micro-organismos que 
devem constar no imunizante são 
disponibilizados em setembro do 
ano anterior às campanhas.

l pessoas a partir de 60 anos
l crianças de seis meses a cinco anos
l trabalhadores da área de saúde
l professores das redes pública e privada
l mulheres gestantes e puérperas
l indígenas

l pessoas privadas de liberdade (incluindo ado-
lescentes cumprindo medidas socioeducativas)
l profissionais do sistema prisional
l portadores de doenças crônicas (Este público 
deve apresentar prescrição médica no ato da 
vacinação)

PÚblico-Alvo PArA rEcEbEr AS DoSES GrAtuitAmEntE no SuS:
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A diretoria da Associa-
ção Comercial de Barretos 
(ACIB) vem reforçando, 
desde o início deste ano, a 
necessidade da população 
barretense aderir à campanha 
“Voto Nosso, Voto Certo”. 

A campanha foi lançada 
há cerca de 10 anos, com o 
objetivo de esclarecer a po-
pulação do município para 
a necessidade de votar em 
candidatos aos cargos de 
deputado estadual e federal, 
lançados em Barretos. 

Candidatos de Barretos, 
eleitos pelos eleitores barre-
tenses, teriam por regra, maior 
compromisso em atender as 
reivindicações da população 
local, tendo como exemplos 
cidades como Franca (pioneira 
no projeto), São José do Rio 
Preto, Ribeirão, além de gran-
des cidades do interior paulista.

“Sim, Barretos pode ter 
seus deputados. Depende 
apenas da união de seus ha-
bitantes. A ACIB acredita e 
trabalha para que esse pro-
jeto se torne uma realidade”, 
acredita o presidente Roberto 

Arutim, seguido pelos demais 
diretores da entidade.

Para engrossar o objetivo 
da campanha, a ACIB lançou 
no início do ano, uma revista 
onde retrata sua opinião sobre 
o tema, aponta nomes de bar-
retenses que já representaram 
o município e a região, tanto 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo como na Câmara 
dos Deputados, em Brasília. 
O texto está sendo reprodu-
zido nesta edição do jornal 
O POVO, como Editorial 
Especial, na página 2.

A entidade ainda publicou 
dados obtidos por candidatos 
barretenses em eleições an-
teriores, tais como Luciana 
Costa, Eduardo Petrov, Mus-
sa Calil Neto e Graça Lemos.
[Veja quadro]

Além disso, destacou no-
mes de barretenses, tais como 
Sebastião Monteiro de Barros, 
Salim Abdalla Thomé, Uebe 
Rezeck, Luciana Costa e Be-
nedito Realindo Correa, que já 
representaram o município na 
assembleia paulista e na Câma-
ra dos Deputados, em Brasília.

O governador Márcio Fran-
ça recebeu em audiência, o 
gestor de saúde, Henrique Pra-
ta, o deputado federal, Capitão 
Augusto, e o major Mauro 
Alves dos Santos Júnior, de 
Barretos, quando confirmou 
o repasse de aporte financeiro 
de R$ 20 milhões para a Santa 
Casa e de R$ 10 milhões para 
a recuperação da pista do ae-
roporto de Barretos. 

A audiência aconteceu no 
último dia 25 de maio, no Palácio 
dos Bandeirantes, em São Paulo, 
e os valores dos repasses foram 
confirmados nesta semana.

O adiantamento à Santa Casa 
de Barretos vem por meio do 
Desenvolve SP, para ajudar na 
recuperação das finanças do hos-
pital e garantir um atendimento 
mais qualificado à população.

Os R$ 10 milhões para a recu-
peração da pista do aeroporto de 
Barretos será repassado por meio 
da secretaria estadual de Logística 
e Transportes. O intuito é garantir 
a facilidade de acesso ao Hospital 
de Amor de Barretos (ex - Hos-
pital do Câncer do município), 
que é referência no tratamento 
da doença e recebe pacientes de 
todos os lugares do Brasil.

Desde o início da parali-
sação dos caminhoneiros, o 
Procon Barretos realizou um 
acompanhamento em todos 
os postos de combustível ve-
rificando se existia uma alta 
do produto, e essa alta foi 
considerada razoável devido 
ao momento.

“Nós fiscalizamos e cons-
tatamos a necessidade de um 
processo para apurar respon-
sabilidades e analisar se a alta 
pode ser considerada abusiva, 
ou não. Esse processo está 
sendo feito com base do Sis-
tema Nacional de Defesa do 

Procon divulga preço do combustível durante 
período de paralisação dos caminhoneiros

Consumidor. A multa só está 
saindo de pronto direto, quan-
do há um preço de gasolina, 
por exemplo, mais de cinco 
reais em Barretos, mas, não 
foi constatado”, explicou a 
coordenadora executiva do 
Procon, Joana Soleide.

Segundo Joana Soleide, em 
Barretos, não teve nenhum  posto 
de combustível que estaria ven-
dendo a gasolina acima de cinco 
reais. “Fizemos uma planilha 
baseada em auto de constatação 
de fiscalização no local, com o 
preço do combustível de cada 
um dos pontos”, relatou Joana.  

Segundo ela, houve muitas 
denúncias “fakes” por meio 
digital, divulgando imagens de 
outras cidades, relatando que 
era de Barretos o registro de 
possíveis abusos. Sem infor-
mações corretas, as denúncias 
falsas acabaram atrapalhando 
o desenvolvimento do trabalho 
da equipe do Procon. “Existe 
todo um trabalho, funcioná-
rio, combustível que para nós 
também está difícil para ir ao 
local e chegávamos lá, nós 
constatávamos que tinha sim 
uma alta, mas não era aquilo 
que estavam divulgando”, 

apontou Joana Soleide. 
A alta que foi constatada em 

alguns postos de combustível 
foi documentada, realizado o 
auto de constatação, notificada 
para comparar com as notas de 
compra do combustível e será 
avaliada e, assim que o órgão 
decidir, o posto de combustível 
poderá ou não receber a multa. 

Alimentos
O Procon também analisou 

alguns produtos da cesta básica 
e encontrou alta de preço em 
alguns produtos. Durante a pa-
ralisação e após o fim do movi-
mento, Barretos anotou a falta 
de muitos alimentos básicos, 
tais como arroz, feijão, cebola, 
cenoura e batata. Quando o 
consumidor encontrava o pro-
duto, constatava o preço mais 
alto. “É a lei da oferta e pro-
cura, mais não está organizado 
e tudo isso são procedimentos 
que demoram e estão sendo 
analisados”, explicou Joana. 

A orientação do órgão é para 
que se algum consumidor for 
lesado deve exigir a nota fiscal 
e, havendo a constatação e com-
provado que houve um ganho 
desproporcional dos comer-
ciantes nesse período, essa nota 
fiscal pode ser usada para pedir a 
devolução do valor pago a mais. 

aCIB reforça posição 
para sucesso da campanha 

“Voto nosso, Voto Certo”

Barretos teve OPORTUNIDADES
l Luciana Costa obteve 36.873 votos para deputada federal em 2010, 
ficando como quinta suplente. Já, em 2014, faltaram 4.793 votos. Ela 
conquistou nesta eleição 25.962 votos, ficando como primeira suplente. 
Deste total, 21.230 votos ela conquistou em Barretos.
l Eduardo Petrov, nas eleições para deputado estadual de 2014, obteve 
26.503 votos. Deste total, 10.472 votos foram conquistados em Barretos, 
faltando 20 mil votos para ser eleito.
l Mussa Calil Neto, nas eleições de 1998, para deputado federal, ob-
teve 31.848 votos, ficando como suplente, faltando apenas 800 votos 
para ser eleito. Ele conquistou em Barretos, 23.176 do total recebidos.
l Graça Lemos, nas eleições para deputado estadual de 2014, obteve 
22.380 votos. Deste total, 18.353 votos foram conquistados em Barretos, 
faltando 11 mil votos para ser eleita.

Governo estadual confirma 
repasse de r$ 20 milhões para a 
Santa Casa e r$ 10 milhões para 
reformar da pista do aeroporto
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Nesta sexta-feira. 
dia 1º, o príncipe 
Levi, filho do prefeito 
de Bebedouro, 
Fernando Galvão, e 
da primeira-dama e 
médica veterinária, 
Aline Mesquita Moura 
Galvão, chegou para 
completar a alegria 
de todos. Levi encheu 
o coração dos pais 
corujas de emoção, 
além de familiares 
e amigos!!! Querida 
Aline, receba o meu 
carinho especial neste 
momento. Ser mãe 
é o momento mais 
especial na vida de 
uma mulher, você é 
uma grande mulher 

e profissional, na qual me espelhei durante a minha vida acadêmica e agora 
já é uma grande mãe. Que Deus abençoe vocês e o pequeno Levi, conduzindo 
sempre em seus caminhos. Um grande beijo. Lilia Anastácio

O médico anestesista dr. Danilo 
comemorou idade nova nesta sexta-feira, 

dia 1º, ao lado de sua amada Marcela e 
dos filhos, além de familiares e amigos 
que não pouparam carinho. Parabéns!!

Rafaela Rodrigues Macedo em toda plenitude dos seus 
15 anos, em contagem regressiva para o grande dia. 

Vem aí uma linda festa!!! (Foto: Flávio Semilha)

Donas de um sorriso encantador, as irmãs 
Larissa e Letícia Marcondes celebraram idade 
nova neste dia 1º. A data foi celebrada ao lado 

de amigos e familiares. Parabéns meninas, 
muito sucesso e amor!!!

Larissa Almeida brindou idade nova neste dia 1º, ao 
lado de amigos e familiares. Na foto, ela recebe o 

carinho do amado noivo Diego. Parabéns!!!

O casal 
apaixonado 

Fábio 
Esposto 

e Priscila 
Loraschi, 

está 
aproveitando 

o delicioso 
feriado em 

Campos 
de Jordão. 

Delícia viver 
a vida!!!

O arquiteto barretense, Ivo 
Gambirasi, brindou idade 
nova neste dia 1º. A data foi 
celebrada ao lado de amigos e 
familiares. Parabéns!!
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Após a retirada de um cân-
cer de mama em estagio inicial, 
Ana Furtada, que substituía 
Fátima Bernardes no programa 
"Encontro" – voltou a agradecer 
o apoio que vem recebendo 
desde o anúncio do tratamento 
da doença, ao vivo na TV, na 
manhã desta sexta-feira (1º). "O 
programa está terminando e eu 
gostaria de aproveitar e agrade-
cer todo o carinho que eu recebi 
ao longo dessa semana, viu? 
Vocês não têm ideia de como 
esse amor, esse carinho todo 
que eu recebi me faz mais forte 
ainda para conseguir seguir 
adiante em busca da minha cura. 
Então, um beijo muito grande 
para todos vocês. Muito obri-
gada", expressou ela, recebendo 
palmas calorosas da plateia.

Letícia Colin é uma ca-
maleoa. Após o sucesso como 
a imperatriz Leopoldina em 
Novo Mundo, a atriz aceitou 
o desafio de dar vida à garota 
de programa Rosa em Segun-
do Sol. "Acho que a relação 
brasileira com o corpo tem 
uma coisa, assim, muito tran-
quila. Um jeito de estar, de 
existir, de andar muito livre, 
muito digno, e a Bahia tem 
essa liberdade, esse jeito de se 
viver e de caminhar que fala de 
ginga, que vem da capoeira... 
Isso tudo tem uma sensualida-
de que emana e eu sabia que a 
Rosa tinha que ter isso", conta.

Ontem, a bela Camila Juliano Marçon Coltri festejou mais um 
aniversário e recebeu os mimos do marido Rodrigo. Parabéns!!!

Na segunda-feira (04), o charmoso Júlio Rodrigues 
de Paula comemora mais um aniversário com muitos 

paparicos da irmã Yollanda. Felicidades Sempre!

Na terça-feira (05), a cirurgiã dentista 
Mayara Junqueira comemora mais um aniversário 

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

Ontem, Matildes Modenes Felthes comemorou mais um ano na 
folhinha ao lado do marido Eduardo. Felicidades!

Na TV, Ana Furtado 
agradece carinho 

após anunciar câncer

Letícia Colin sobre boa 
forma em 'Segundo 
Sol': 'Malho de 4 a 5 
vezes por semana
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Jornal o PoVoEsportes

A Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer marcou 
para o próximo sábado, 9 de 
junho, às 15h30, no campo 
do Rochão, a final do Tor-
neio Plínio dos Santos – Ca-
tegoria Sub 17, que terá Pro 
Esporte e Fundação LVF na 
disputa do título. 

Anteriormente marcada 
para o dia 26 de maio, a final 
foi adiada e agora remarcada, 
devido a maioria dos atletas 
da competição estarem dis-
putando outras competições, 
inclusive os JOJUESP (Jogos 
da Juventude do Estado de 
São Paulo).

Na disputa pelo terceiro lu-
gar jogarão Audax e Esperança 
& Vida, partida marcada para 
as 14h30. O torneio, idealiza-
do pelo esportista Plínio dos 
Santos, tem direção técnica 
e apoio da prefeitura de Bar-
retos, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.

O atleta barretense Jhonata 
Higor, representante da secreta-
ria municipal de Esportes e La-
zer, sagrou-se campeão de judô 
masculino na categoria Super 
Ligeiro – 55 quilos, durante as 

finais do 35º JOJUESP (Jogos 
Juvenis do Estado de São Pau-
lo), disputados em Franca.

Dirigido pelo professor 
Tiago Leal, o campeão re-
cebeu os cumprimentos do 

secretário municipal de Es-
portes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico. “O 
atleta está de parabéns, con-
quistando importante título 
para Barretos”, disse Lilico.

A primeira rodada da Série 
B do campeonato varzeano 
de Barretos foi realizada no 
último domingo (27). Na 
oportunidade, foram regis-
trados 30 gols. Em 20 jogos 
disputados nesta primeira 
fase da competição, foram 
assinalados 67 gols.

Os principais artilheiros 
nas duas divisões marcaram 
três gols cada um. Na Série A, 
são eles Rafael, do Ibirapuera; 
e Renato, do Vila Nogueira. 
Na Serie B, Potão, do Fúria 
Jovem; e Vinícius, do Nova 
Barretos, são os “homens 
gols” do certame.

A tabela de classificação da 
Série A aponta a liderança do 
Vila Nogueira, com seis pon-
tos; seguido pelo São Bento, 
Atlético Vila Diva, Barretos 
II e ADPM, todos com quatro 
pontos somados. 

Na Série B, o Grupo 1 tem 

Mesmo com chuteira precária, Nova Barretos goleou Paissandu 
por 5 gols a 0, na Região dos Lagos. (Foto: Aquino José)

A Liga Barretense de Futebol (LBF) divulgou a escala dos trios de arbitragem que irão atuar 
nos jogos deste domingo, dia 3, pelas Séries A e B do Campeonato Amador Varzeano 2018. 

Varzeano já tem balanço de 
gols, artilheiros e classificação

a liderança do Bom Jesus, 
seguido pelo Nova Barretos e 
Fúria Jovem, com três pontos 
acumulados cada um. Já o 
Grupo 2, o Santa Cecília/San 
Diego está na frente tendo em 

seu encalço o Guarani, ambos 
com três pontos; estando na 
terceira colocação o Zequinha 
Amêndola com apenas um 
ponto conquistado. (Fonte: 
jornalosertanejo.com.br)

lBF divulga tabela de 
mais uma rodada do Varzeano

Bandeirante x ADPM
Local: São Bento - 9h15
Auxiliares: João B. de Souza e Daniel Casagrande. 
Representante: Renata de Fátima Rodrigues
Palestra x José Faleiros
Local: ADPM - 9h15
Auxiliares: Roberto Carlos Ladário e Túlio 
Cesar. Representante: Júlio Mauzeto
Barretos II x Vila Nogueira
Local: Rochão - 9h15
Auxiliares: Wagner José e Adilson Marques
Representante: Adriana Martins

Predinhos x Ibirapuera
Local: Frigorífico - 9h30
Auxiliares: Paulo Aleixo e Ronaldo da Silva. 
Representante: Romualdo Pedrosa
Atlético Vila Diva x Inter/Jockey
Local: Paulo Prata - 9h15
Auxiliares: Lúcio Marcos Fernandes e Amilton 
da Silva. Representante: Simone Becaro
Improviso x São Bento
Local: Cavalgando - 9h15
Auxiliares: Wanderlei Alves e  Alan Cambrais. 
Representante: Suziane Bispo

Igreja reviver x CSU
Local: Fepasa - 9h15
Representante: Jaqueline Dias
Christiano Carvalho x Paissandu
Local: Cavalgando -15 horas
Representante – Bruno Rocha
Cecap x Bom Jesus
Local: CSU - 9h15
Representante: Paulo Pedroso
Nova Barretos x Fúria Jovem
Local: Ibirapuera - 9h15
Representante: Luiz Henrique (Cocão)

Monte Negro x Leda Amêndola
Local: Rochão - 15 horas
Representante: Jorge Odécio Ramos
Independente x Santa Helena
Local: Região dos Lagos - 9h15
Representante: Naudo José Borges
Heróis do Lar x Guarani
Local: Barretos II - 9h15
Representante: Sheila de Oliveira
Santa Cecília x Zequinha Amêndola
Local: Santa Cecília - 9h15
Representante: Paulo Henrique

Árbitros Escalados: José Adilson Bispo, Wanderlei Alves, Carlos Sérgio Alves, Adailton Marques, 
Reginaldo Ribeiro, Rodrigo Cabral, Marco Aurélio(Indio), Juliano Alves, José Cardoso de Almeida, 
Alan Cambraia, Rodrigo Andrade, Flávio Causim, Marcos da Silva(Sibidão) e Orides de Jesus.

2º DIVISão

SérIe A

atleta de Barretos é campeão 
de judô nas finais do JoJUESP/18

Secretaria de Esportes confirma final do Torneio 
Plínio dos Santos para o dia 9 de junho, no rochão


