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DOMINGO

O presidente da Acib, Ro-
berto Arutim, confirmou que, 
de acordo com a convenção 
coletiva de trabalho, assinada 
entre representantes dos co-
merciários e do Sincomércio, 
os supermercados poderão 
abrir na Sexta-Feira da Pai-
xão, dia 30, mas estarão proi-
bidos de abrir no domingo de 
Páscoa, dia 1º de abril.

Foi realizada na última 
quinta-feira (22), a Audiência 
Pública para discutir sobre o 
aumento dos preços nos servi-
ços de água e esgoto praticados 
pelo SAAE em Barretos.

A reunião com a população 
foi proposta pela Comissão 
Especial que estuda e fiscaliza 
o caso, na Câmara, após um 
decreto apontar aumento de 
21,43% das tarifas a partir de 
abril. A Justiça suspendeu o 
aumento. Um pequeno grupo 
de barretenses compareceu à 
Câmara para acompanhar as 
discussões, fazer perguntas e 
participar dos debates.

Entre os debatedores es-
tavam os representantes do 
SAAE, Sílvio de Brito Ávila 
(superintendente), Márcia Gi-
rardi (diretora comercial) e 
Leone Wilman (diretor técnico), 
além do responsável pela unida-
de do DAEE (Departamento de 
Águas e Energia Elétrica) em 
Barretos, Cláudio Daher Garcia.

A audiência foi conduzida 
pelo presidente da Câmara, 
Leandro Anastácio. “Embora 
poucos barretenses tenham 
comparecido, a reunião foi pro-

Na última terça-feira (20), o gestor da Santa Casa de Barretos, 
Henrique Prata, reuniu a imprensa com os médicos, colabora-
dores, voluntários e o prefeito Guilherme Ávila, para anunciar 
as grandes conquistas para a instituição. Muito confiante e 
emocionado, Prata revelou que, finalmente, as contas do hospi-
tal estão se equilibrando e com a receita bem mais próxima do 
custo mensal.  Contou que foi imprescindível a ajuda pessoal 
do presidente da República, Michel Temer, do deputado federal 
Baleia Rossi e, principalmente, de cada colaborador que lutou 
junto para obter esse resultado. “Agora temos uma nova Santa 
Casa, realmente de misericórdia”, frisou na oportunidade.

Após um ano de intensiva 
preparação técnica, de pro-
dução e artística, realizada 
pela comunidade barretense 
e voluntária, a secretaria mu-
nicipal de Cultura apresenta 
o espetáculo “A Paixão de 
Cristo”.  A apresentação está 
marcada para este sábado, 
a partir das 19h30, na Praça 
Francisco Barreto, e é aberta 
ao público em geral.

A Paixão de Cristo 2018 é 
produzida de acordo com os 
moldes tradicionais da histó-
ria, encenados por gerações 
em todo o mundo. O roteiro é 
escrito por Milton Figueiredo 
e a encenação tem início na 
passagem bíblica da criação 
até os últimos passos de Jesus 
e sua ascensão. 

O projeto tem elenco, 
equipe técnica e equipe de 

Talentos barretenses realizam ensaio da 
peça na Praça Francisco Barreto

O bispo da Diocese de Bar-
retos, dom Milton Kenan Júnior, 
e o presidente do Conselho de 
Pastores e Ministros Evangélicos 
de Barretos, Rodney Corrêa da 
Silva, darão uma benção em um 
breve ato ecumênico antes do 
início do espetáculo “A Paixão 
de Cristo”. “A peça aborda os 
passos finais de Jesus Cristo, a 
partir da tentação no deserto até 
a subida aos céus”, destacou o 
bispo dom Milton. “O espetá-
culo é um convite à reflexão aos 
povos de todas as igrejas cristãs”, 
aponta o Pastor Rodney.

Audiência discute aumento dos 
preços nos serviços de água e esgoto

veitosa e atendeu a solicitação 
da comissão da Câmara, que 
deve se manifestar dentro de 
seus trabalhos de fiscalização 
e estudos sobre os valores co-
brados de água e esgoto da po-
pulação barretense”, ressaltou.

A audiência contou, ainda, 
com a presença e participação 
dos vereadores que integram 
a Comissão Especial (Carlão 
do Basquete, Raphael Dutra e 
Aparecido Cipriano), além dos 
vereadores Kapetinha, Nestor 
Leonel e Paula Lemos.

Procurador Chefe do Trabalho indica 
que sindicatos devem seguir reforma 

trabalhista sobre contribuição sindical

Henrique Prata 
anuncia equilíbrio nas 
contas da Santa Casa

Supermercados 
podem abrir na 

Sexta-Feira Santa

Prefeitura de Barretos apresenta 
espetáculo “A Paixão de Cristo”

produção formada por ta-
lentos barretenses. O grupo 
vem trabalhando voluntaria-
mente no espetáculo desde 
o ano passado entre reuni-
ões, preparação dos atores, 
leitura de textos, ensaios e 
produção de cenários, luz e 
som, e efeitos especiais.

A peça tem direção execu-
tiva do secretário municipal de 

Cultura, João Batista Chicalé, 
produção executiva de Sueli 
Fernandes, e direção artística 
de Ricardo Tadeu Marques, 
com assistência de direção de 
José Antônio Merenda.  

Déficit de
policiais militares 

é de 19% no
batalhão de Barretos

Retiradas 3 toneladas 
de lixo dos lagos

Como comemora-
ção pelo Dia Mundial da 
Água, na última quinta-
feira (22), foram reali-
zadas ações de limpeza 
dos três lagos da Região 
dos Lagos e no Parque 
Enéas Carneiro. 

Fonte: Climatempo

O déficit de policiais milita-
res no 33º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior é de 19%, 
segundo o Major PM Mauro 
Alves dos Santos Júnior (foto). 

Lideranças 
religiosas 

fazem 
benção 

antes do 
espetáculo

Segundo Caderno - PÁGINA 1

Lideranças sindicais man-
tiveram reunião com o Procu-
rador Regional do Trabalho 
da 2ª Região, Erich Vinícius 
Schramm, na última quinta-
feira (22). Na oportunidade, 
foram debatidos detalhes so-
bre custeio sindical e reforma 
trabalhista. Uma das questões 
levantadas durante a reunião 
foi a contribuição sindical, bar-
rada pela reforma trabalhista, 
mas que vem sendo analisada 
de forma diferente por diversos 
juízes, em separado.

Os sindicalistas ouviram 

do procurador que, no momen-
to, o melhor a fazer é seguir as 
regras aprovadas pela reforma 
e aguardar uma nova decisão, 
sem data, a ser anunciada pelo 
governo federal.

Nesta semana, as decisões 
favoráveis ao recolhimento da 
Contribuição Sindical soma-
vam 47 sentenças em todo o 
país, nas primeira e segunda 
instâncias da Justiça. Nelas, 
os magistrados reconhecem a 
inconstitucionalidade da norma 
inserida na Lei 13.467/2017 
(reforma trabalhista), que con-

diciona o desconto à auto-
rização prévia expressa do 
trabalhador. [Leia matéria  na 
capa do Segundo Caderno]

Participaram da reunião, 
representantes de federações, 
sindicatos e da Força Sin-
dical, dentre eles, o diretor 
da Fetiasp, Luiz Anastácio 
Paçoca; da vice-presidente da 
federação, Neuza Barbosa de 
Lima; do presidente da Força 
Sindical SP, Danilo Pereira; do 
presidente da Federação dos 
Químicos, Sérgio Luiz Leite, 
entre outros sindicalistas.
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expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

EditorialEditorial

Saúde BucalSaúde Bucal

O movimento municipa-
lista tem sido em nossas vidas 
públicas uma referência impar 
para que se mantenha em 
cena os valores  essenciais: 
solidariedade, espirito cívico, 
altruísmo, ética e respeito pelo 
bem comum. Apenas reafirmar  
que a Constituição de 1988, 
nasceu com muito de teórico 
com pouca autonomia finan-
ceira. Ao contrário, ao longo 
dos anos, foi atribuído aos 
prefeitos e vereadores, número 
maior de tarefas notadamente 
na área social.

Nesse contexto, esses agen-
tes,  saíram da zona de confor-
to e começaram a buscar novos 
horizontes e o vereador passou 
a ser integrante incontestável 
da administração do patrimô-
nio público. O Ibope em pes-
quisa que ficou marcada nos 
anais municipalista mostrou 
que a confiança da população 
nos serviços prestados ao 
social é infinitamente maior 
quando a responsabilidade é 
do Município.

De uma maneira geral, quan-
to mais evidente for a alteração 
epitelial (camada mais externa 
dos tecidos) de uma lesão e 
quanto mais tempo permanecer, 
maior será a possibilidade de 
transformação maligna. Entre-
tanto, não existe como prever 
se anormalidades de desenvol-
vimento celular (displasias) 
leves ou graves progredirão ou 
não para um carcinoma.

Portanto, deve-se estar aten-
to aos sinais identificadores 
de que alguma coisa não vai 
bem com sua boca: Feridas 
na cavidade bucal, com 15 ou 
mais dias de evolução, que não 
cicatrizam, precisam ser melhor 
investigadas. Alterações de 
cor (particularmente brancas 
ou vermelhas), consistência, 
tamanho ou formato, sugerem 
alterações celulares que podem 
ou não evoluir para uma neopla-
sia maligna. E carecem de ava-
liação por Cirurgião Dentista.

As lesões indolores, porém 
de longa evolução, são um sinal 
importante. O carcinoma quase 
nunca apresenta sinais doloro-
sos, apenas nos estágios muito 
avançados da doença. Portanto, 

dor não necessariamente é indi-
cativo de câncer.

Pacientes maiores de 40 
anos, tabagistas pesados (20 
ou mais cigarros ao dia) e ou 
de longa duração (10 anos 
ou mais), alcoolistas crônicos 
(especialmente aqueles que in-
gerem destilados como uísque, 
vodka ou cachaça), que usam 
água muito quente no chimar-
rão ou que se expõem ao sol 
com frequência estão dentro do 
grupo de risco para o desenvol-
vimento de câncer na boca.

O cirurgião-dentista, profis-
sional que normalmente tem o 
primeiro contato com o câncer 
bucal, esta preparado para diag-
nosticar ou encaminhar para 
outro profissional que avalie 
adequadamente o problema.

O termo “tumor” não é si-
nônimo de câncer, mas sim de 
um crescimento anormal dos 
tecidos, assim como o “cisto”. 
Portanto, não dê ouvidos a lei-
gos que, sem o conhecimento 
da causa, consideram qualquer 
lesão com crescimento exagera-
do como câncer.

Tumor, ou neoplasia malig-
na, só é assim considerado quan-

do vier acompanhado por sinais 
e sintomas específicos identifi-
cados pelo cirurgião-dentista, 
como história clínica, ausência 
de limites na lesão, geralmente 
indolor e de crescimento lento 
e envolvimento de gânglios lin-
fáticos (“ínguas”). Mesmo com 
estes dados presentes, a lesão 
maligna só é confirmada após 
biópsia (exame que identifica, ao 
microscópio, as invasões de epi-
télio no tecido sadio), e deverá 
ser tratada por médico oncolo-
gista. Ao cirurgião-dentista cabe 
o exame clínico e diagnóstico.

Os termos “lesão”, “tumor”, 
“crescimento” e “biópsia” de-
notam terríveis conotações 
para o paciente. Porém, é bom 
saber que a maioria das lesões 
encontradas nas regiões oral e 
maxilofacial é benigna, tendo 
completa resolução com o trata-
mento e o diagnóstico precoces.

Não tenha medo! Se tiver 
dúvida a respeito da sua saúde 
bucal, consulte o cirurgião-den-
tista da sua confiança. Ele é o 
profissional que pode esclarecer 
e sanar os seus problemas bu-
cais. (Fonte: ABO - Associação 
Brasileira de Odontologia)

Enquanto o Brasil estava 
todinho ligado lá no STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
incendiando as idéias sobre o 
julgamento de um “último sus-
piro do ex-presidente Lula”, o 
pré-candidato do Psol à pre-
sidência, Guilherme Boulos, 
disparava contra o pré-can-
didato do PSL à presidência 
da República, o deputado Jair 
Bolsonaro (RJ). 

Em entrevista exclusiva 
ao Congresso em Foco, trans-
mitida ao vivo pelo Twitter, 
Boulos chamou Bolsonaro 
de “bandido”, “criminoso” e 
“farsante”. Disse, ainda, que se 
a justiça fosse feita no Brasil, 
o deputado federal não seria 
candidato ao Planalto, mas 
estaria preso.

“Primeiro temos de carac-
terizar quem é Jair Bolsonaro. 
Jair Bolsonaro é um bandido, 
um criminoso. Não trato Jair 
Bolsonaro como um concor-
rente, que vamos ali fazer a 
disputa eleitoral. É um bandi-
do, representa a barbárie. Co-
mete crimes de fato”, declarou 
ao site Congresso em Foco.

O líder do Movimento 
dos Trabalhadores Sem Teto 
(MTST) citou a condenação 
de Bolsonaro por apologia ao 
estupro, no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), por ofensas 
à deputada Maria do Rosário 

(PT-RS) e por danos morais 
por causa de declarações 
contra quilombolas.

O Congresso em Foco pro-
curou Bolsonaro para comen-
tar as declarações de Boulos, 
mas ele não retornou o contato 
até o momento da publicação 
da entrevista e o fechamento 
desta nossa edição. Segundo 
sua assessoria, ele leu a entre-
vista de Boulos, mas avaliava 
se responderia ou não.

Guilherme Boulos disse, 
ainda, que se a justiça fosse 
feita no Brasil, o parlamentar 
não seria candidato ao Planal-
to, mas estaria preso.

Boulos também contestou 
o discurso do pré-candidato 
do PSL de que não faz parte 
da política tradicional. “Ainda 
vende o peixe de que é uma 
coisa nova, de que está contra 
toda essa política que está aí. 
O cara é deputado há 30 anos, 
boa parte deles no partido de 
Paulo Maluf (PP), já passou 
por nove partidos”, criticou.

Boulos atribui os elevados 
índices de intenção de voto 
obtidos pelo deputado nas 
pesquisas ao momento de 
desesperança e descrédito nas 
instituições que o país vive.

“É muito compreensível 
que as pessoas estejam des-
crentes, desiludidas, de fato 
há um problema de repre-

sentatividade. Essa forma de 
fazer política não representa 
as maiorias. Representa o 1% 
[da população]. O problema é 
que isso está levando a uma 
falta de perspectiva de futuro. 
Aí que o Bolsonaro entra com 
discurso de que vai botar or-
dem na casa, vai acabar com a 
bandalheira. Num momento de 
fragilidade da sociedade esse 
discurso tem apelo”, avaliou. 
“Bolsonaro é um farsante, 
vende um peixe podre. Além 
de ser um cara criminoso 
que, se justiça fosse feita no 
Brasil, não era candidato a 
presidente. Ele estava preso”, 
acrescentou.

Boulos também classificou 
como uma “injustiça” a con-
denação do ex-presidente Lula 
pela Justiça Federal e disse que 
está disposto a ir às ruas, caso o 
petista seja preso, para protes-
tar. Segundo ele, o julgamento 
do ex-presidente, em tempo 
recorde, teve o claro objetivo 
de tirá-lo da disputa eleitoral.

A Páscoa está aí e depois 
dela, os ânimos eleitorais 
devem esquentar mais ainda. 
Como o “pulso ainda pulsa”, 
Lula permanece em caravana 
e Bolsonaro mais comedido. 
Como Lua ainda respira [leia 
nesta página], são muitos, 
como Boulos, que o esquivam. 
Por enquanto!

Durma-se com este barulho

Câncer de boca

o presidente nasce no município
Em razão disso, há um con-

senso na sociedade brasileira, 
em favor da revisão do pacto 
federativo. Percebe-se que a 
busca de um gradual processo 
de descentralização de pode-
res vai tornar o cenário mais 
democrático, transparente e 
acessível à participação da 
sociedade. Alguns governantes 
municipais  estão tentando não 
apenas prevenir problemas, 
como também  antecipar o 
futuro, criar uma espécie de 
radar, importante devido ao 
ritmo de mudança do mundo 
e à tremenda pressão exercida 
sobre os políticos para que se 
comprometam com o futuro.

E quem pode fazer isso no 
nosso entender é o político 
experiente que exerce ativi-
dade pública e se coloca à 
disposição de fazer pelo Brasil 
em respeito às mudanças que 
a sociedade exige. Não será 
pelas mãos de novos caudilhos 
que surgem nas eleições e 
provocam a exploração teatral, 
que os nossos problemas serão 
resolvidos. E, sim, pelo co-
mando de líderes movidos pela 
inteligência, pelo equilíbrio, 
bom exemplo, pelo raciocínio 
transparente e convincente.

A recente pesquisa Ibope/
CNI (jornal “O Estado de São 
Paulo”, pag. A7, 14/03) apon-
tou que 72%, o candidato ao 
Planalto deve ter experiência 
política. Pesquisa que reafir-
ma o acerto do movimento 
municipalista, do qual integra 
a UVESP, que se move no 
sentido de ampliar seus cursos, 
seminários e encontros, com a 

Universidade Corporativa do 
Agente Público.

O municipalismo reafirma 
a crença de que é no municí-
pio, terreno onde se assenta o 
Edifício da Cidadania, que se 
forma homens públicos aptos a 
representarem com dignidade a 
sua gente. Base da Democracia, 
o Município deve ser a base 
do saber, pois ali as pessoas 
nascem, trabalham e criam suas 
famílias. Preparar as pessoas 
para se tornar um líder original 
de onde surge sinais para outros 
mandatos e papéis, é o objetivo 
da Uvesp com sua Universida-
de Corporativa.

O primeiro sinal da apti-
dão para a função pública é 
a comunitária e o propósito 
da UNICAP – Universidade 
Corporativa do Agente Público 
que vai nascer com o apoio de 
empresários preocupados com 
o futuro do país, é prepará-lo 
para cristalizar sua vocação, 
como faz a Uvesp que ajuda a 
capacitar quem está no poder.

Afinal o futuro presidente 
do Brasil, em todos os mo-
mentos, vem do município e 
é ali, que ele deve se preparar. 
O povo simples e humilde, que 
é o nervo exposto da relação 
com as políticas públicas, quer 
Exemplo, Exemplo, Exem-
plo. De dedicação, trabalho 
e de respeito ao patrimônio 
do povo. Mais do que a crise 
econômica, deixada pelos des-
governos de um triste passado 
recente, a verdadeira crise, é 
a crise da incompetência que 
o país da nossa dimensão não 
pode e não vai aceitar.

sebastião Misiara
Presidente da União dos Verea-
dores do Estado de São Paulo
Vice-presidente do Fórum Na-
cional de Entidades Legislativas
Diretor da Associação Paulista 
de Municípios

“A Polícia Militar tem como 
missão constitucional precípua a 
preservação da ordem pública, 
termo que abriga múltiplas atri-
buições e atividades, como patru-
lhamento ostensivo, policiamento 
de eventos, de trânsito, escolar; 
escolta de autoridades, de pre-
sos, além de ações de repressão 
imediata na ocorrência de crimes, 
dentre tantas outras.

Neste contexto, sem dúvida 
alguma, nosso foco é evitar que a 
paz social e a ordem pública sejam 
quebradas, que o patrimônio, a 
integridade física e a vida, sejam 
agredidos. Isso é "PREVENÇÃO".

Então, visando a PREVEN-
ÇÃO, lançamos mão de todos os 
nossos recursos humanos e mate-
riais, e os empregamos em prol da 
população, buscando estar sempre 
presentes em seu cotidiano, de modo 
que, ao ver-nos, o cidadão de bem se 
sinta seguro e o criminoso inseguro 
em suas pretensões delituosas; que 
as praças e áreas de lazer e desporto 
sejam ocupadas por famílias, que 
nas ruas pedestres caminhem e 
atravessem a via em segurança, 
pois os veículos se encontram em 
condições mínimas de uso, os mo-
toristas devidamente habilitados, 
não dirigindo sob influência de dro-
gas e/ou álcool, em alta velocidade, 
usando celular e com sua atenção 
voltada totalmente ao trânsito.

É de se notar, portanto, o quão 
complexa é tal missão, exigindo 
ações policiais em várias frentes, 
sendo que uma das mais eficazes 
é a abordagem policial, que pode 
se dar mediante fundada suspeita 
ou em operações fiscalizatórias, 
a "Blitz", onde o policial, a de-
pender das circunstâncias, voltará 
sua atenção ao aspecto criminal 
em primeiro plano e, depois, o 
administrativo ou vice versa.

Sabido de todos é a atual situ-
ação político social por que passa 
o Brasil, com notórios reflexos 

Polícia Militar trabalha com foco na prevenção
negativos na segurança pública, 
o que errônea e injustamente, não 
raras vezes, se atribui às polícias, 
em especial a Polícia Militar, 
como se único ator neste cenário 
fosse, o que não é.

A segurança pública é dever 
do Estado, mas também direito 
e responsabilidade de todos, 
incluindo, então, poderes, auto-
ridades, instituições públicas e 
privadas, e por fim, cada cidadão, 
sem qualquer distinção.

Sendo assim, a Polícia Militar 

reafirma seu compromisso com 
a sua segurança pública, mas 
também espera contar com sua 
compreensão e colaboração. 

Lembre-se então: ao ser abor-
dado ou avistar uma operação 
policial, redobre sua atenção e 
reduza a velocidade. Se for noite, 
acenda as luzes internas do veícu-
lo, não faça movimentos bruscos, 
obedeça aos comandos do policial 
abordante e, não se esqueça: nos-
so trabalho visa a PREVENÇÃO 
em prol de você cidadão”.
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Bastidores
da Política

"A Polícia Militar está lançando mais 
uma campanha de solidariedade ao pró-
ximo, a exemplo das anteriores. Desta 
vez, relançamos a “Campanha de Arre-
cadação de Arroz”, que se desenvolverá 
nas unidades policiais militares dos 19 
municípios da área do 33º Batalhão, com 
doações dos militares e suas famílias, bem 
como de toda população. Esperamos arrecadar muitos quilos do alimento, a exemplo da primeira 
campanha em 2016, onde arrecadamos e doamos 3.377 kg. Esta 2ª campanha acontece neste final 
de março e em todo o mês de abril, sendo que arrecadaremos somente “arroz”. Nosso objetivo é 
que, tão logo encerrada a campanha, possamos doar todo o produto da arrecadação para o Hospital 
de Amor (Hospital de Câncer de Barretos). Participe, divulgue, doe um pacote de arroz na unidade 
policial militar mais próxima de você, ou até mesmo diretamente aos policiais militares de serviço 
no patrulhamento. O arroz alimentará o corpo, mas só o amor alimentará a vida".

O governador Geraldo Alck-
min assinou nesta semana, o 2º 
lote de convênios do ano com 465 
municípios paulistas. São, ao todo, 
1.014 convênios com investimen-
to total de R$ 110,7 milhões. 

“Qualquer pesquisa que a 
gente faça, do Oiapoque ao 
Chuí, e aqui no estado de São 
Paulo inteiro, a primeira prio-
ridade da população é saúde”, 
ressaltou o governador. “Quero 
cumprimentar aqui os deputados 
porque as emendas deles foram 
prioritariamente para a saúde, 
área que a população mais pre-
cisa”, comentou Alckmin.

Os convênios foram assi-
nados por meio da secretaria 
estadual de Saúde, sendo 797 
convênios com prefeituras e 
217 com entidades. Os recursos 
serão repassados aos municípios 
para aquisição de ambulâncias, 
vans para transporte de pacien-
tes, custeio, aquisição de equi-
pamentos e de medicamentos. 

Alckmin comentou sobre as 
ajudas às Santas Casas. “Elas 
não são do governo, não são dos 
provedores, elas são do povo, 
uma instituição da sociedade 
civil, para atender quem precisa, 
atender de graça. E as Santas 
Casas só conseguem respirar se 
a prefeitura ajudar, o Estado aju-
dar e o governo federal também 
ajudar”, comentou Alckmin, 

Como parte dos eventos 
em alusão à Semana de Cons-
cientização da Síndrome de 
Down, em Barretos, na última 
quarta-feira (21), a Câmara 
Municipal de Barretos recebeu 
uma palestra inclusiva, minis-
trada por Fernanda Honorato, 
repórter e atriz. O evento, 
aberto para toda a população, 
recebeu dezenas de apoiadores 
e o “ingresso” foi a doação de 

1k de alimento não perecível.
Nesta sexta-feira, dia 23, 

a praça de alimentação do 
shopping foi palco do evento 
“Show de Talento de Nossas 
Estrelas”, com apresentações 
musicais, danças e desfile. A 
professora do CEMART (Cen-
tro Municipal de Artes), Érica 
Melo Lemos, desenvolveu 
atividades para a preparação 
de alunos e alunas da APAE 

(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), de Barre-
tos, para a apresentação.

A Semana de Conscientiza-
ção da Síndrome de Down em 
Barretos é realizada em cum-
primento a uma lei municipal, 
aprovada em 2013, de autoria 
da vereadora Paula Lemos e, 
neste ano, recebe o apoio de 
mais de 10 empresas de diver-
sos segmentos do comércio.

O vereador João Mulata é 
autor do projeto que trata 

sobre a implantação de câmeras 
de segurança em escolas da rede 
municipal. Segundo o vereador, 
os equipamentos são fundamen-
tais para monitoramento. “Não 
se trata de monitorar estudantes, 
mas situações como depreda-
ções, roubo, furtos, tráfico de 
drogas e danos ao patrimônio que podem ter os responsáveis 
identificados”, justifica João Mulata.

O presidente da Câma-
ra, Leandro Anastácio, 

acredita que a contratação de 
um advogado para o Legis-
lativo não seja resolvida nos 
próximos meses. É que uma 
liminar judicial autorizou a 
suspensão da convocação do 
primeiro colocado no concur-
so, após o segundo colocado 
ajuizar ação questionando a 
prova do concurso. Com isso, 
a Câmara recebeu autorização 
da Justiça para prorrogar, por 
mais seis meses, o contrato do 
atual assessor jurídico, Otávio 
Augusto de Souza, que termina 
neste domingo, 25 de março. 

Mais apoio. O dire-
tório estadual do 

PPS confirmou o apoio 
da legenda a pré-candi-
datura de Márcio França 
(PSB) a governador. Para 
o partido,  Márcio França 
já conta com uma boa ex-
periência administrativa, 
transita bem entre diver-
sos partidos e, dentre os 
nomes que vem sendo cogitados pelas legendas aliadas do PPS 
no estado, é o que melhor representa os anseios da população. Um requerimento do vere-

ador Nestor Leonel cobra 
informações sobre o Imposto 
Territorial Rural, como por 
exemplo, se o repasse de 15% 
está sendo depositado no Fundo 
Municipal de Desenvolvimen-
to Rural e quais os valores 
repassados de 2015 a 2017. 
Outra questão levantada pelo 
vereador é sobre os projetos 
desenvolvidos e em execução 
com recursos do FDR, bem 
como as prestações de contas 
com gastos e investimentos.

Eventos marcaram Semana de 
Conscientização da Síndrome 

de Down em Barretos

Polícia Militar realiza campanha de arrecadação e doação 
de arroz para o Hospital de amor, o HC de Barretos

alckmin assina convênios 
com a região de Barretos

Destaque para investimentos em equipamentos, medicamentos e veículos para a área de saúde

destacando os apoios necessá-
rios também às entidades e toda 
sociedade civil. 

“Uma sociedade civil bem 
organizada todos ganham. Tudo 
que pudermos fazer por meio da 
sociedade civil, o governo não 
deve fazer, deve apoiar. Quanto 
mais puder fortalecer a sociedade 
civil, melhor”, disse o governador.

Com o município de Monte 
Azul Paulista, foi assinado 
convênio no valor de R$ 80 
mil para custeio no Hospital de 
Benemerência Senhor. Para Co-
lômbia, o convênio foi no valor 
de R$ 120 mil para aquisição 
de ambulância. O município de 
Taiúva assinou convênio de R$ 
100 mil para aquisição de am-
bulância, enquanto que Olímpia 
assinou convênio de R$ 50 mil 
para aquisição de equipamentos 
pela prefeitura.

O município de Embaúba as-
sinou convênio de R$ 80 mil para 

aquisição de veículo de transporte 
de pacientes. Já o município de Pi-
rangi assinou convênio de R$ 400 
mil para a Associação Beneficente 
de Pirangi, enquanto que Guaraci 
e Olímpia assinaram convênios 
nos valores de R$ 30 mil cada uma 
para custeio na prefeitura. 

Cajobi receberá R$ 250 
mil para custeio na Santa Casa 
de Misericórdia do município, 
Taiaçu receberá R$ 100 mil para 
custeio junto à prefeitura. Vira-
douro receberá R$ 58,5 mil para 
aquisição de equipamentos. Ter-
ra Roxa receberá R$ 56 mil para 
aquisição de veículo de pequeno 
porte, enquanto que Guaraci, 
também, receberá R$ 100 mil 
para aquisição de veículo.

Monte Azul Paulista tam-
bém assinou convênio de R$ 95 
mil para aquisição de veículo, 
enquanto que Severínia assinou 
convênio no valor de R$ 100 mil 
para aquisição de uma ambulância. 
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (26/03) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS

BIBLIOTECÁRIO
CONTADOR

COORDENADOR DE RECEPÇÃO
COSTUREIRA INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE VEICULO
ELETRICISTA DE AUTOS

ESTETICISTA 

DERMATO FUNCIONAL
MANICURE
MANICURE 

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO
OFFICE-BOY

PROFESSOR DE PILATES
SERRALHEIRO MONTADOR

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.

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) decidiu na última 
quinta-feira (22) suspender 
o julgamento de recurso da 
defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) con-
tra a possibilidade de prisão 
do petista.

Os ministros do Supremo 
também determinaram que 
Lula não poderá ser preso 
até que seja concluído o jul-
gamento no STF, que será 
retomado no dia 4 de abril.

Votaram por suspender 
a prisão até a conclusão do 
julgamento:

Sim: Rosa Weber - Dias 
Toffoli - Ricardo Lewan-
dowski - Gilmar Mendes 

- Celso de Mello - Marco 
Aurélio Mello

Não: Edson Fachin - Ale-
xandre de Moraes - Luís 
Roberto Barroso - Luiz Fux 
- Cármen Lúcia

O julgamento será retoma-
do no dia 4 de abril. Na Sema-
na Santa não há expediente no 
Supremo. A decisão do Supre-
mo de adiar o julgamento não 
significa que a Corte aceitará 
o habeas corpus de Lula. Isso 
só será decidido no dia 4.

O julgamento começou 
analisando se seria possível 
ou não julgar o recurso do 
petista. O relator, Edson Fa-
chin, afirmava que não seria 
possível apresentar o tipo de 

recurso utilizado pela defesa, 
um habeas corpus. A maioria 
dos ministros foi contrária ao 
argumento de Fachin, que fi-
cou derrotado por 7 votos a 4.

DeciSão gera 
proteStoS 

A decisão do Supremo foi 
seguida de protestos na Praça 
dos Três Poderes, em Bra-
sília. Ao fim do julgamento, 
manifestantes gritavam em 
uma caixa de som contra os 
ministros, chamados de "aves 
de rapina", e a Corte, de "ve-
nezuelana". Entre os gritos 
de protesto, havia "Supremo, 
vergonha nacional" e "vocês 
são juizecos, se ajoelharam 
diante do crime organizado".

No dia 4 de abril, o ministro 
Gilmar Mendes não estará pre-
sente na sessão, em que será 
apreciado o mérito do habeas 
corpus apresentado por Lula 
para não ser preso.

Mendes é tido como voto 
certo pela concessão do HC 
ao ex-presidente. Mas estará 
em Lisboa para um seminário 
sobre Direito organizado pelo 
IDP (Instituto Brasiliense de 
Direito Público).

A ausência, no entanto, não 
altera o resultado para Lula, 
que continua dependendo do 
voto decisivo de Rosa Weber 
para se livrar da detenção.

Se ela aprovar o pedido da 
defesa de Lula, o resultado 
para ele será de pelo menos 
cinco votos a favor, já que ou-
tros quatro magistrados deixa-
ram explícitas suas posições, 
alinhando-se com a tese do 
ex-presidente: Celso de Mello, 

O TRF-4 (Tribunal Re-
gional Federal da 4ª região) 
marcou para a próxima segun-
da-feira (26) o julgamento do 
recurso do ex-presidente, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), con-
tra a condenação em segunda 
instância no caso do tríplex. 
Após a análise do tema, o juiz 
Sérgio Moro poderá expedir 
um mandando de prisão contra 
o petista, seguindo o atual en-
tendimento do STF (Supremo 
Tribunal Federal).

Em tese, os embargos de 
declaração (nome dado ao tipo 
de recurso apresentado pela 
defesa do petista) servem ape-
nas para pedir esclarecimentos 
sobre a decisão, ou seja, não 
podem reverter a condenação 
que elevou a pena de Lula para 
12 anos e um mês de prisão.

Os advogados do petista, 
no entanto, usaram o recurso 
também para pedir a absolvi-
ção do ex-presidente. Sobre o 
agendamento do julgamento 
do recurso, a defesa de Lula 
disse que não irá se manifestar. 

A sessão em que será jul-

gado o recurso está marcada 
para as 13h30 e será conduzida 
pelos mesmos três desembar-
gadores que condenaram Lula 
de forma unânime. Segundo o 
TRF-4, não haverá transmissão 
ao vivo da sessão, ao contrário 
do que ocorreu em janeiro. Ain-
da não há definição sobre em 
qual momento do julgamento 
os embargos de Lula serão ana-
lisados pelos desembargadores.

Se a decisão da 8ª Turma 
for unânime novamente, o 
extrato da ata referente aos 
embargos (e que permite a 
execução da pena) sai no 
mesmo dia ou no dia seguinte 
à sessão. Com isso, Moro já 
poderia pedir a prisão de Lula.

Caso haja divergência entre 
os desembargadores, o juiz de 
primeiro grau geralmente espera 
a publicação dos votos e o acór-
dão do julgamento para saber o 
que mudou. Esse movimento 
pode demorar até dez dias.

Na decisão que condenou 
Lula, em janeiro, o TRF-4 
informou que a pena deverá 
ser cumprida depois do julga-

mento de "recursos dotados de 
efeito suspensivo" --ou seja, 
que impedem a execução da 
decisão judicial. É o caso dos 
embargos de declaração, o úni-
co recurso com esta caracterís-
tica à disposição da defesa do 
ex-presidente neste tribunal.

outro recurSo?
A defesa do ex-presidente 

Lula pode tentar evitar a pri-
são do petista ao apresentar 
mais um recurso ao TRF-4. 
O novo recurso teria que ser 
apresentado imediatamente 
após a primeira negativa, na 
tentativa de obrigar o colegia-
do a analisá-lo antes que haja 
uma ordem para que a pena 
seja executada. Os advogados 
apostam na tese de que seria 
necessário julgar os novos 
embargos para esgotar os re-
cursos na segunda instância. 
Não por acaso, a defesa pediu 
ao TRF-4 que avisasse quando 
os embargos seriam julgados 
e mencionou, no documento, 
"a possibilidade, em tese, do 
cabimento de outros recursos" 
no próprio tribunal.

Rua João Paras-
su Borges nº 361 
- Apto 34 - Bloco 
2 - Resid. Nova 
Aliança - Nova 
Esplanada
Descrição:  03 
dormitórios c/ armários embutidos, wc social, sala, 
cozinha conjugada planejada, área de serviço c/ 
armários, sacada, piso frio, laje, garagem p/ 01 carro 
(01 vaga) - MOBILIADO. Valor R$ 2.500,00 com 
abono + (IPTU) + Condomínio + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua Mussa 
Calil nº 105 - 
(Frente) - Pe-
dro Cavalini
Descr ição: 
02 dormitó-
rios, wc social, 

sala, cozinha, área de serviço, piso frio, forro de 
Pvc, garagem p/ 02 carros. Valor R$ 650,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. 51 nº 1241 - 
(Ruas 34 x 36) 
- Marília
Descrição:  02 
suítes, 01 dormi-
tório, wc social, 
sala c/ 02 ambien-
tes, cozinha, despensa, área de serviço coberta, 
despejo, wc externo, piso taboa corrida, laje, gara-
gem p/ 04 carros. Valor R$ 1.500,00 com abono 
+ IPTU + Seguro Anual

loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo CoMErCIal
Rua 30, nº 1946 
(Av. 5x7)
Bairro: Fortaleza
Descrição: Amplo 
salão comercial, 
com 03 WC, escri-
tório e mezanino. 

Valor: R$ 2.800,00 com abono + IPTU + Seguro Anual

loCaÇÃo CoMErCIal
Rua Paraíba, 
nº 77 – Santa 
Helena.
Descrição: 
Barracão com 
880 m2, 02 
salas com 25 
m2 com portas 
blindex, 02 WC 
social, vestiário, cozinha e mezanino.Valor R$ 
4.000,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

Rua 30, nº 0284 (Av.51) - Salão A – centro
Descrição: Amplo salão comercial, 02 WC e 
escritório. Valor R$ 2.500,00 com abono + IPTU 
+ Seguro Anual

Tribunal analisa, na próxima segunda-feira, recurso que pode levar lula à prisão

E lula aInDa rESPIra
STF adia julgamento e dá liminar 

para Lula não ser preso até 4 de abril

Gilmar estará ausente e lula 
depende do voto decisivo de rosa 
Weber para se livrar da detenção

Marco Aurélio Mello, Ricardo 
Lewandowski e Dias Toffoli.

Eles já concederam deze-
nas de habeas corpus a réus 
que, como Lula, foram con-
denados em segunda instância.

No entendimento dos quatro 
magistrados, a regra é inconsti-
tucional e uma pessoa só pode-
ria ir para a cadeia depois que 
seu processo transitasse em jul-
gado. Eles defendem a revisão 
desse entendimento pelo STF.

Caso Rosa Weber vote 
contra o petista, a maioria se 
formará em torno da tese de 
que ele pode ser preso, que 
teria, então, o apoio de seis 
magistrados (o dela e o de mais 
Alexandre de Moraes, Edson 
Fachin, Luís Roberto Barroso, 
Luiz Fux e Cármen Lúcia). A 
presença de Gilmar Mendes 
não alteraria o resultado. (Com 
informações da jornalista Mônica 
Bergamo, da Folha de S.Paulo) 
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

IngredIentes
1 kg de bacalhau dessalgado, sem pele, sem espinhas e cortados 
em fatias.
10 batatas pré-cozidas e cortadas em fatias.
4 ovos cozidos e cortados em fatias grossas.
2 cabeças de cebola roxa cortadas em fatias médias.
1/2 xícara (de chá) de azeite de oliva.
50 g de azeitonas pretas sem caroços.
1/2 xícara (de chá) de cebolinhas verdes picadas.
3 folhas de louro.
3 pimentões (verde, amarelo e vermelho) cortados em fatias médias.
PreParo do molho
Em uma panela coloque o azeite, o alho, o louro, a cebola fatiada.
Faça um refogado e deixe murchar.
Coloque o cheiro verde ou cebolinha e reserve
montagem do Prato
Frite algumas fatias de pão e reserve.
Em um pirex ou panela, que possa levar à 
mesa, inicie a montagem. 1ª uma camada de 
bacalhau. 2ª uma camada de pão frito. 3ª uma 
camada de batatas cozidas em fatias. 4ª uma 
camada do molho. Vai repetindo as camadas 
sucessivamente, até que a última camada seja 
de bacalhau. Despeje por cima o restante do 
molho refogado. Leve ao forno para cozinhar. 
Quando a camada de bacalhau de cima estiver 
macia, o prato está pronto para ser servido.
dICa
Sirva com arroz brando e salada de folhas verdes.

Bacalhau a moda do Porto
Desde a última segunda-fei-

ra (19), a secretaria municipal 
de Assistência Social e De-
senvolvimento Humano, que 
atendia no Complexo Admi-
nistrativo da rua 30, começou 
a atender a população em novo 
endereço, na rua 28, número 
450, entre avenidas 35 e 37.

Segundo a prefeitura, “com 
o fluxo de serviços e atendi-
mentos tendo um crescimento 
expressivo nos últimos anos, 
constatou-se a necessidade 
de um espaço maior, já que a 

Casa dos Conselhos passa a 
funcionar, a partir de agora, no 
mesmo espaço que a secretaria. 
Além do atendimento feito à 
população, a secretaria também 
realiza atendimento às entida-
des assistenciais da cidade”.

De acordo com a secretária, 
Carmem Bordalho, o novo 
espaço está mais funcional 
para a gestão dos serviços 
prestados pela pasta. “Nosso 
atendimento continuará de for-
ma acolhedora, em um espaço 
amplo”, destacou Bordalho.

A partir da segunda-feira, 2 
de abril, o Castramóvel estará 
com sua unidade especialmen-
te adaptada para a realização 
de cirurgias de castração para 
cães e gatos e microchipagem, 
na Unidade Básica de Saúde  
no CSU, na Avenida Cecap ,  
bairro Cecap 2.

Para a realização das cas-
trações, o proprietário do ani-
mal deverá se dirigir a unidade 
móvel antecipadamente, no 
período das 9 às 13 horas, e 
preencher a ficha de inscrição 
do animal, onde logo após, 
será informado sobre a data em 
que deve leva-lo para efetuar 
o procedimento.

O proprietário do animal 

deverá estar munido de cópias 
do RG, CPF e comprovante 
de endereço. A coordenação 
da Vigilância Sanitária de 
Barretos informa que não 
serão aceitas inscrições com 
menores de idade assinando a 
responsabilidade pelo animal.

No período em que o ve-
ículo Castramóvel esteve em 
manutenção o trabalho das 
castrações teve a sua conti-
nuidade no Centro Veterinário 
localizado junto à secretaria 
municipal de Saúde. Desde o 
inicio deste ano, até o dia 18 de 
março, foram realizadas 154 
castrações em cães, sendo 78 
em gatos, 232 microchipagens 
e 97 desistências.

assistência Social passa a atender 
em novo endereço

Castramóvel 
atende população 
no bairro Cecap 2
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Aquele que conhece verdadeiramente os animais é por 
isso mesmo capaz de compreender plenamente o caráter único do homem.

O Parque do Peão é um 
dos principais pontos turísticos 
de Barretos e recebe milhares 
de visitas o ano inteiro. Para 
recepcionar todos estes turis-
tas e orientar adequadamente, 
o Departamento de Turismo 
está atendendo em novo local. 
A sede fica agora na entrada 
principal do Parque, próxima à 
Roseta. O horário de atendimen-
to é das 8h às 17h horas.

Lá o turista pode obter infor-
mações sobre os monumentos 
que estão em diversos pontos 
do Parque, Memorial do Peão, 
Rancho do Peãozinho, e tam-
bém resolver dúvidas sobre os 
eventos como o 16º Barretos 
Motorcycles que acontece de 20 
a 22 de abril e a 63ª Festa do Peão 
de Barretos, de 16 a 26 de agosto.

"Com o departamento fun-
cionando logo na entrada, nos-

sos visitantes são recepciona-
dos e podem aproveitar ainda 
mais o passeio, fomentando o 
Parque do Peão como o maior 
ponto turístico de Barretos", 
declarou Ricardo Rocha, pre-
sidente de Os Independentes.

Outro canal de atendimento é 
o telefone através do número 17 
3321-0001 ou pelos e-mails par-
que@independentes.com.br e 
turismo@independentes.com.br

Wagna Maria Oliveira Rocha, aqui juntinha do 
maridão Adair Antônio Filho, marcou mais um ano 
de vida nesta sexta-feira (23). Ela passa o final de 

semana "toda toda", recebendo os carinhos de ami-
gos e familiares, em especial, da filhota Dallit Anne. 

Parabéns e muitas felicidades!!!

Dois shows completos na edição 2018 da Feijoada Samaúma. Alcione, 
uma das maiores vozes da música brasileira de todos os tempos, e grupo 
Raça Negra, que vem marcando décadas com seus sucessos, são as princi-
pais atrações do evento que se consolidou em suas seis edições. A Feijoada 
Samaúma é conhecida pela qualidade de detalhes que oferece a seu público. 
Uma grande estrutura de mesas, tendas, aparadores e bares é montada na 
Estância Sombra do Jatobá para dar conforto, o mega palco recebe o que 
há de melhor em equipamentos de som e luz, um batalhão formado por 
garçons, recepcionistas, promotores, seguranças e controladores de acesso 
garante a eficiência dos serviços, além de muitas surpresas, que contribuem 
para o clima de alegria, culminando na apresentação de grandes nomes do 
samba no palco. Os ingressos são no estilo all inclusive, com pagamento 
único para desfrutar tudo o que o evento tem a oferecer, sem nenhum tipo 
de cobrança extra a partir da entrada. A venda do primeiro lote, com preço 
promocional, vai até o dia 30 de março nos pontos de venda e no site. Ingres-
sos para área com mesas numeradas, na frente do palco, já se esgotaram, 
mas as centenas de mesas espalhadas pelo ambiente bucólico oferecem 
comodidade para se saborear a farta feijoada completa, servida até 17 horas. 
Nos bares, open de cerveja, caipirinha, vodka, refrigerantes, água, sucos e 
51 Ice, proporcionando uma experiência ainda mais prazerosa. Ingressos 
antecipados no site: www.saudtickets.com.br e nos seguintes pontos de 
venda: Barretos: Samaúma Bar - Lela's Mania - Droga Mix - Golfe Class 
Shopping. Guaíra: Rafael Martins Turismo - (17) 98148-4825. Colina: Ana 
Camolesi - (17) 98137-5737. Bebedouro: Limão Sports - Centro e Andreza - 
(17) 99212-5192. Ribeirão Preto: Óticas Massom e Golfe Class - Shopping 
Iguatemi. Olímpia: Auto Posto Putini e Villa Ótica - (17) 99711-6284. São 
José Rio Preto: Play Ingressos - Plaza Shopping e Golfe Class - Shopping 
Iguatemi. Informações no site: feijoadasamauma.com.br.

O vereador Carlos Eduardo 
Barbosa (PTB), de Praia Grande 
(SP), apresentou um projeto de lei 
na Câmara dos Vereadores que 
gerou enorme polêmica: incluir o 
"Dia do Torcedor Corinthiano" no 
calendário da cidade, a ser come-
morado todo dia 1º de setembro. 
Porém, depois de ser fortemente 
criticado nas redes sociais, até 
com ameaças, ele voltou atrás, 
entrou com um pedido para retirar 
a proposta, e disse que fará a 
homenagem de 'uma outra forma'. 
No Facebook, Cadu Barbosa 
havia explicado que o projeto 
visava homenagear as torcidas 
pelos 'trabalhos sociais incríveis' 
realizados por pessoas ligadas a 
elas. Porém, não demorou muito 
para Cadu Barbosa receber inú-
meras críticas e até ser ameaça-
do por alguns internautas. Com 
isso, ele optou por entrar com um 
pedido para retirar a proposta e 
admitiu: se excedeu.

Vereador sugere 'Dia 
do Corinthiano', mas 
recua após críticas

Alcione e Raça Negra se apresentam 
na Feijoada Samaúma 2018

Inaugurado em 2011 como 
Centro Cultural “Osório Fal-
leiros da Rocha”, o Teatro 
Cine Barretos passará nos 
próximos meses por uma 
reforma para manutenção 
do sistema elétrico, teto e 
reparos em vários pontos do 
prédio, que é de 1945.

O local tem abrigado desde 
espetáculos de teatro a diver-
sos eventos culturais, profis-
sionais, políticos e educacio-
nais, além de servir também 
como espaço para reuniões, 
ensaios e até produção e exi-
bição de filmes.

Segundo o secretário muni-
cipal de Cultura, João Batista 
Chicalé, “essa obra é de funda-
mental importância para que o 
nosso Cine Barretos continue 
sendo referência em cultura na 
cidade, sem oferecer riscos a 

O déficit de policiais mili-
tares no 33º BPMI (Batalhão 
de Polícia Militar do Interior) 
é de 19%, segundo o Major 
PM Mauro Alves dos Santos 
Junior. Os dados foram apre-
sentados no último dia 19, 
durante o lançamento do pro-
grama "Vizinhança Solidária". 

A falta de reposição de 
policiais diante de aposenta-
dorias, mortes ou demissões 
é um dos reflexos da crise 
fiscal, que estrangula desde 
2015 o orçamento estadual, 
comprometendo a prestação de 
serviços públicos. A aposenta-
doria é a que mais tira homens 

COMPANHIA EFETIVO  EXISTENTE DÉFICIT
1ª COMPANHIA 110  86  (-21%)
2ª COMPANHIA 91  75  (-17%)
3ª COMPANHIA 162  121  (-25%)
4ª COMPANHIA 80  62  (-22%)

Público no interior do Teatro Cine Barretos

Novo prédio fica na entrada principal do Parque e atende 
turistas das 8 às 17 horas (Foto: Francisco Santos)

Sede do 33º Batalhão da Polícia Militar de Barretos e região

Leonardo Henrique dos Santos, 
aqui com a sua Harian, marca 

mais um ano de vida neste 
domingo. Daí que ele passa 
o final de semana brindando 
idade nova junto de amigos e 
familiares. Desejos de muita 

saúde, muita paz, alegrias e fe-
licidades. Parabéns Leozinho!!!

Déficit de policiais militares 
é de 19% no batalhão de Barretos

da corporação.
Cerca de 27% do efetivo 

policial é destinado à escolta 
de presos. Os policiais mili-
tares são contrários à corpo-
ração realizar as escoltas de 
custodiados. No entendimento 
deles, o transporte do preso do 
fórum para a unidade prisional 
deveria ser feito pelos agentes 
de escolta da Secretaria da 
Administração Penitenciária. 

Números

O 33º BPMI compreende 19 
municípios com quatro compa-
nhias, com sedes em Barretos, 
Olímpia, Bebedouro e Guaíra. 
Segundo o deputado federal, 
Major Olímpio (Solidarieda-
de/ SP), os quadros da polícia 
militar estão defasados. "Os 
policiais militares têm que fazer 
um esforço sobre-humano para 
atender minimamente a socieda-
de", frisou o parlamentar. (Com 
informações de jornalosertanejo)

Departamento de Turismo do 
Parque do Peão atende em novo local

Teatro Cine Barretos passará 
por reforma de manutenção

quem o frequenta, uma vez que 
o prédio, apesar de ter sido re-
formado para ter a nova configu-
ração, é um prédio bem antigo, e 
requer constante atenção”.

A secretaria não informou 
o período exato que o local 
permanecerá fechado a espetá-

culos, uma vez que uma equipe 
de técnicos ainda vai avaliar 
em detalhes quais os pontos 
que precisam ser totalmente 
reformados e quais devem 
receber apenas manutenção, 
para depois ser feita a licitação 
da obra completa.
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O estado de São Paulo ini-
ciou a emissão da versão digi-
tal da CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) na última quin-
ta-feira (22).  O anúncio foi 
feito pelo governador Geraldo 
Alckmin (PSDB), durante a as-
sinatura de um decreto que de-
terminou a criação do sistema 
biométrico estadual, destinado 
à identificação pessoal de usu-
ários de serviços públicos.

A versão digital do docu-
mento foi inaugurada no país 
em outubro, quando Goiás 
lançou a CNH em formato 
eletrônico. Com a novidade, 
o modelo de habilitação para 
celular estará disponível gra-
tuitamente por meio do apli-

cativo CNH Digital, que pode 
ser baixado nas lojas virtuais 
Playstore para sistema An-
droid, ou iTunes para iOS.

Na tela do celular, o docu-
mento terá o mesmo valor ju-
rídico daquele impresso. Para 
obtê-lo, é necessário que a ha-
bilitação esteja dentro do prazo 
de validade, tenha QR-Code e 
esteja livre de bloqueios (como 
suspensão). Caso a habilitação 
do motorista seja de um mode-
lo sem QR-Code, é necessário 
solicitar uma segunda via.

Além da CNH Digital, o 
Detran-SP (Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo) passará a enviar gratui-
tamente pelos Correios todos 

os serviços relacionados à ha-
bilitação impressa biometria. 

O Sistema Estadual de 
Coleta e Identificação Bio-
métrica Eletrônica, criado 
pelo decreto assinado por 
Alckmin, pretende estender 
a identificação via impressão 
digital a outros serviços pú-
blicos, além da emissão de 
RG e da CNH.

A ideia é unificar docu-
mentos por meio da biometria. 
Assim, uma pessoa que abrir 
uma conta junto a uma loja, 
que tiver aderido à identifica-
ção digital estadual, não pre-
cisará comprovar seus dados 
por meio de cópias impressas 
de documentos pessoais.

São Paulo lança versão de carteira 
de habilitação para o celular

Enem deste ano terá 30 minutos 
a mais para provas de exatas

O segundo dia do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(2018), dedicado à prova 
de exatas, terá 30 minutos 
a mais de duração. A partir 
deste ano, os candidatos terão 
cinco horas para responder 
as questões de Matemática 
e de Ciências da Natureza, 
que incluem Química, Física 
e Biologia. As provas serão 
aplicadas nos dias 4 e 11 de 
novembro. O edital do Enem 
2018 foi publicado no Diário 
Oficial da União da última 
quarta-feira (21).

No ano passado, o Mi-
nistério da Educação (MEC) 
mudou a divisão das discipli-
nas, concentrando as provas 
nas áreas de humanas no sá-
bado, e de exatas, no domin-
go. Os candidatos, no entanto, 
se queixaram de que o tempo 
de quatro horas e meia para o 
segundo dia foi insuficiente 
para resolver todos os cálcu-
los exigidos nas questões. 
Primeiro domingo

No primeiro domingo, con-
tinuarão sendo cinco horas e 
meia de duração para que os 

candidatos respondam as ques-
tões de linguagens e ciências 
humanas e façam a redação.

isenção
Outra novidade para este 

ano é que os isentos do Enem 
2017 que faltaram aos dois 
dias de provas e não justifi-
caram a ausência, ou ainda, 
tiveram a justificativa repro-
vada após o recurso, deverão 
pagar o equivalente ao valor 
da taxa de inscrição se quise-
rem fazer o exame de 2018. O 
valor é R$ 82.

No ano passado, o Enem 
teve abstenção de 32%, a 
maior em sete anos. Na épo-
ca, o ministro da Educação 
informou que, entre os ausen-
tes, 38% não pagaram a taxa.

Desde 2015, o governo 
tem tentado endurecer as re-
gras para os pedidos de isen-
ção. O candidato que presta-
va o Enem mais de três vezes 
sem pagar a taxa também per-
dia o direito à gratuidade na 
quarta tentativa. Entretanto, 
as medidas criadas para tentar 
coibir este tipo de problema 
ainda não surtiram efeito.

• Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 2 a 11 de abril
• Inscrições: 7 a 18 de maio
• Pagamento da taxa de inscrição: 7 a 23 de maio
• Solicitação de atendimento pelo nome social: 28 de maio a 3 de 
junho
• Aplicação: 4 de novembro e 11 de novembro

O recadastramento anual 
dos mototaxistas em Barretos 
segue até o dia 30 de abril e 
deve ser feito na unidade do 
Poupatempo. A unidade está 
aberta de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 17 horas e, aos sá-
bados, das 8 às 12 horas.

"O recadastramento é ne-
cessário para identificar quem, 
de fato, exerce a atividade e 
para que o profissional possa 
exercer o serviço de forma le-
galizada", destacou o secretá-
rio municipal de Ordem Públi-
ca, Cláudio Muroni. Além dos 
documentos abaixo, no ato do 
recadastramento, o mototaxis-
ta deverá apresentar o recibo 
de compra e venda do veículo 
e também a CNH (originais).

recadastramento de 
mototaxistas vai até 30 de abril

Para o recadastramento são 
necessários os seguintes docu-
mentos: Requerimento solici-
tando o recadastramento; Ficha 
de Controle; Cópia simples da 
CNH; Cópias do RG e CPF; 
Cópia do comprovante de en-
dereço; Cópia documento do 
veículo em nome do motota-
xista ou declaração do proprie-
tário do veículo autorizando o 
seu uso com assinatura reco-

nhecida em cartório; Cópia do 
comprovante do pagamento do 
DPVAT - 2018; Atestado de 
Antecedentes Criminais;

Certidão Negativa de Débi-
tos municipal; Laudo de vistoria 
da motocicleta (expedido direta-
mente no Poupatempo); Pesqui-
sa de Pontuação da CNH para 
fins trabalhistas; Cópia do Certi-
ficado do Curso de Mototaxista, 
caso não conste na CNH.

CronogrAmA do EnEm 2018
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Os brasileiros estão cada 
vez mais preocupados com a 
alimentação. No entanto, os 
cuidados com a alimentação 
vão muito além das escolhas. 
O processo de higienização 
dos alimentos é uma etapa 
muito importante.

Hortaliças, frutas e vegetais 
são produzidos no meio ambien-
te e carregam bactérias, vírus e 
parasitas. Por isso, é fundamen-
tal checar o estado dos alimentos 
no momento da compra. Esses 
cuidados devem ser ainda mais 
severos com relação à carne 
bovina, frango e peixes. 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
intoxicação alimentar é um 
problema mundial e crescente. 
São 582 milhões de pessoas 

Especialistas ressaltam a importância da 
higienização correta de legumes, verduras e frutas

que adoecem, e destas, 351 
mil morrem por ingestão de 
alimentos contaminados.

A contaminação por ali-
mentos pode causar mais de 
200 tipos de doenças, desde 
diarreia até câncer. Os prin-
cipais agentes de transmissão 
são a salmonella typhi, e. 
coli é o novo vírus. Há ainda 
riscos em alimentos de ori-
gem animal crus, em frutas e 
vegetais contaminados com 
fezes e em mariscos com 
biotoxinas marinhas.

Não basta utilizar somente 
água corrente. A água apenas 
retira a sujeira superficial. A 
primeira dica: se o preparo do 
alimento for realizado antes 
do consumo, o ideal é colocar 
o item escolhido em um sa-

quinho plástico aberto dentro 
da geladeira por uma hora. 
Desta maneira, a temperatura 
do alimento diminui e não há a 
absorção de micro-organismos 
no momento da higienização. 
Se a compra for feita no dia 
anterior, a sugestão é guardar 
o alimento na geladeira e só 
higienizar na hora do preparo.

Segundo especialistas, a 
higienização deve ser realiza-
da da seguinte maneira: retire 
todas as partes estragadas, pas-
se todos os alimentos em água 
corrente e faça uma mistura 
com uma colher de bicarbona-
to de sódio ou com duas colhe-
res de vinagre. Deixe todos os 
alimentos mergulhados nessa 
solução e em um recipiente 
com 1 litro de água por 15 mi-

nutos. Com a ajuda da escova 
Lava Legumes, retire todas as 
impurezas que ainda estão nos 
alimentos e para finalizar passe 
todos os itens na água corrente 
novamente.

Segundo a Anvisa, o Brasil 
é o pais que mais consome 
agrotóxicos no mundo. Muitas 
frutas, verduras e legumes têm 
concentração de produtos quí-
micos acima do permitido. Se 
a opção for consumir alimentos 
orgânicos é importante exigir o 
selo de certificação do produto. 

Outra dica: faça a sua própria 
horta. É possível plantar os ali-
mentos preferidos em qualquer 
lugar, independente do espaço. 
É uma maneira eficaz de garan-
tir a origem dos itens e também, 
um momento de terapia. 
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Até a última quarta-feira 
(22), as decisões favoráveis ao 
recolhimento da Contribuição 
Sindical somavam 47 sentenças 
em todo o país, nas primeira e 
segunda instâncias da Justiça.

Nelas, os magistrados re-
conhecem a inconstitucio-
nalidade da norma inserida 
na Lei 13.467/2017 (reforma 
trabalhista), que condiciona o 
desconto à autorização prévia 
expressa do trabalhador.

A essas decisões, reforça-
das por manifestações do Mi-
nistério Público do Trabalho 
na mesma direção, veio se so-
mar recente medida da Secre-
taria de Relações do Trabalho, 
do Ministério do Trabalho, que 
emitiu documento oficial con-
firmando esse posicionamento.

A Nota Técnica 02/2018, 
publicada dia 16 de março, 
em resposta à indagação da 
Federação Interestadual dos 
Trabalhadores Hoteleiros (Fe-
trhotel), reconhece que a legis-
lação permite que a autoriza-
ção expressa do trabalhador 
sobre a contribuição sindical 
pode ser confirmada “a partir 
da vontade da categoria esta-
belecida em assembleia geral”.

Órgão de assistência di-
reta e imediata do ministro 
do Trabalho, a secretaria tem 
competência para emitir pa-
receres técnicos sobre legis-
lação sindical e trabalhista. 
O documento, assinado pelo 
secretário de Relações do 
Trabalho, Carlos Cavalcante 
de Lacerda, diz:

“Esta Secretaria de Rela-
ções do Trabalho compreende 
que o ordenamento jurídico 
pátrio, a partir de uma leitura 
sistemática, permite o entendi-
mento de que a anuência prévia 
e expressa da categoria a que se 
refere os dispositivos que cui-
dam da Contribuição Sindical, 
pode ser consumada a partir da 
vontade da categoria estabele-

Multiplicar a felicidade de 
milhares de pessoas. É com 
essa intenção que o Rotary e o 
Instituto GPA, braço social do 
Grupo Pão de Açúcar, realiza 
mais uma edição da campanha 
Páscoa Solidária. 

A iniciativa tem como ob-
jetivo mobilizar clientes e 
funcionários para doação de 
ovos de chocolate, que serão 
destinados a crianças atendi-
das por instituições parceiras. 
A arrecadação será neste sá-
bado, 24 de março, na loja do 
Extra Hiper de Barretos.

A ação faz parte de um 
calendário de iniciativas que 
buscam, a partir de datas co-
memorativas, sensibilizar e 
despertar a solidariedade. 

Para João Sória, coordena-
dor da Casa de Convivência 
Mariano Dias, uma das institui-
ções contempladas, a iniciativa 
faz toda a diferença no coti-
diano dos assistidos. A loja de 
Barretos espera arrecadar pelo 
menos 300 ovos de chocolate.

Nas lojas, os rotarianos 
ajudarão na sensibilização dos 
clientes e na organização dos 
ovos de chocolate doados. As 
lojas terão os produtos partici-
pantes identificados por peças 
de comunicação com a identi-
dade visual da campanha.

DOMINGUEIRA
Venha curtir o seu domingo, na Domingueira do RIO DAS PEDRAS. Neste dia 25 de março, a partir das 

15 horas, na Praça de Eventos do clube, a atração é da duplaVICTOR & DIEGO (foto), de Ribeirão Preto, 
que traz aos associados e visitantes, um show prá lá de animado. Rio das Pedras, Lugar de Gente Feliz !!!!

Como comemoração pelo 
Dia Mundial da Água, na úl-
tima quinta-feira (22), foram 
realizadas ações de limpeza dos 
três lagos da Região dos Lagos 
e no Parque Enéas Carneiro. 
O trabalho foi realizado em 
ação conjunta entre a secretaria 
municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente e SAAE. Para 

a limpeza foram utilizadas qua-
tro canoas distribuídas nos dois 
pontos, para a retirada de três 
toneladas de resíduos, que fo-
ram levados ao aterro sanitário.

A ação contou, também, 
com o apoio do Corpo de 
Bombeiros e o Sindicato dos 
Pecadores Amadores de Bar-
retos, através do presidente 

Wilson Aparecido de Souza. A 
Região dos Lagos recebe regu-
larmente o trabalho de limpeza 
e manutenção de paisagismo 
no entorno dos lagos, no entan-
to, a ação do Dia da Água foi 
realizada dentro das represas.

“Pedimos que a população 
se conscientize e utilize estas 
áreas para o que elas, realmente, 

devem ser utilizadas, como lazer 
e esporte. Áreas que a prefeitura 
mantém a limpeza e seu visual, 
para que a população possa 
usufruir de diversas formas”, 
comentou o secretário de Agri-
cultura e Meio Ambiente, Marco 
Antônio de Carvalho Ferreira, 
que acompanhou os trabalhos 
realizados nos dois locais.

Ministério do Trabalho e Emprego reconhece Contribuição 
Sindical definida em assembleia de trabalhadores

cida em assembleia geral”.
O texto corrobora o Enuncia-

do nº 38 da Associação Nacional 
dos Magistrados do Trabalho. 
Segundo a Anamatra, a decisão 
em assembleia é lícita e obriga-
tória para toda a categoria.

Os principais argumentos 
do secretário, expostos na 
Nota Técnica, estão baseados 
na Constituição Federal que 
dispõe sobre a competência 
do sindicato a defesa da cate-
goria (Artigo 8º, III) e ainda 
reconhece a importância dos 
instrumentos coletivos (Artigo 
7º, XXVI). Outro ponto da ar-
gumentação é a prioridade dada 
ao negociado sobre o legislado.

Consultado pela Agência 
Sindical, o advogado trabalhis-
ta Marcelo de Campos Mendes 
Pereira diz: “Com a reforma, 
o legislador priorizou o nego-
ciado sobre o legislado. Nesse 
aspecto, muitos sindicatos, 
através de livre negociação, 
inseriram a possibilidade da 
autorização para o desconto 
da contribuição ser feita me-
diante consulta em assembleia 
dos trabalhadores. Diante 
disso, a autorização na forma 
de assembleia é plenamente 
abarcada pela CLT”.

Adins
Encontram-se no Supremo 

13 Ações Diretas de Incons-
titucionalidade. A primeira, 
pela Conttmaf, que recebeu 
adesão (amicus curiae) de 
outras entidades nacionais, 
tem como relator o ministro 
Edson Fachin. (Com informações 
da Força Sindical)

Páscoa Solidária 
espera arrecadar 
ovos de chocolate 
para instituições
Realizada pelo Rotary 
e Instituto GPA, ação 
visa a estimular a soli-
dariedade e beneficiar 
instituições parceiras

Três toneladas de lixo foram retiradas da Região dos 
Lagos e do Parque Enéas Carneiro no Dia da Água

associação os Independentes diz que 
recursos de Ministério do Turismo 

foram utilizados de forma adequada
A associação Os Indepen-

dentes divulgou esclareci-
mento público sobre investi-
gação realizada pela Justiça 
Federal, sobre convênios 
firmados com o Ministério 
do Turismo entre os anos de 
2007 e 2010. Leia a íntegra 
da nota de Os Independentes:

“A associação Os Indepen-
dentes vem publicamente mani-
festar-se sobre a divulgação de 
informações falsas sobre proce-
dimento investigatório no âmbito 
da Justiça Federal local, especial-
mente pela distorção dos fatos em 
alguns sites e órgãos de notícias:
1. Os Independentes, bem 
como diversas associações e 
municípios, receberam recur-

sos do Ministério do Turismo, 
há vários anos atrás, sendo o 
último deles em 2010.
2. Vários anos após, o Tri-
bunal de Contas da União 
alterou sua posição no sentido 
de que eventos com cobrança 
de ingressos não poderiam 
receber recursos públicos.
3. Referido entendimento 
passou a ser aplicado retroa-
tivamente, mesmo no caso de 
prestação de contas já apre-
sentadas e homologadas o que 
é claramente um absurdo vio-
lador da segurança jurídica.
4. Posteriormente, o Ministé-
rio Público Federal instaurou 
Inquérito Policial visando 
averiguar e investigar se os 

recursos foram aplicados cor-
retamente ou ocorreu algum 
tipo de uso ilegal.

Assim: a-) não há decisão 
judicial contra os ex-Presiden-
tes de Os Independentes com 
imputação/acusação de desvio 
de recursos federais; b-) exis-
te apenas um procedimento 
investigatório em tramitação; 
c-) o próprio Juiz Federal dei-
xa claro que simples glosa de 
recursos não caracteriza crime.

Deste modo, Os Independen-
tes aguardam o prosseguimento 
das investigações, sendo certo 
que será provada a adequada 
utilização dos recursos e que au-
sente a prática de qualquer delito 
por qualquer de seus membros”.
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A última quinta-feira (22), foi dia de festa para a barretense Alessandra Costa, 
que brindou mais um ano de vida ao lado do amado Adriano do Vale, os filhos 

Maria Eduarda e Matheus, e da filha de quatro patas Charlotte. Parabéns!!

A princesa Mariana comemorou mais um ano
de vida no último dia 20, recebendo o carinho dos 

pais corujas Henrique e Regiane, e do irmão Henrique. 
E, claro, dos amiguinhos! Viva a Mariana!!!

O domingo, dia 18, foi dia de 
festa para Flávia Beatriz que 
brindou idade nova ao lado dos 
filhos Lucas e Maria. Parabéns!!

Dona de uma beleza 
única, a barretense 

Paula Pignanelli 
celebrou mais um 

ano de vida na última 
quinta-feira (22), 

recebendo o carinho 
de amigos, familiares 

e, em especial, de seu 
amado, o cantor Tom 
Rezende.Parabéns!!

Motivos para comemorar a 
vida é o que não falta para a 
barretense Clarissa Johara, 
que comemorou idade nova 

na quinta-feira (22), ao lado do 
esposo, o deputado André do 

Prado. Parabéns!!!

A mãe coruja e veterinária Célia Regina comemorou 
mais um ano de vida de sua filha amada Geórgia, no 
último dia 22. A 
data foi celebrada 
com muita alegria 
pela pequena 
princesa.
Parabéns!!

O médico barretense Dr. Regis Geraige e sua 
amada Camila, celebraram seus 8 anos de união, 

na última terça-feira (20), tendo como fruto desse amor as 
princesas Fernanda e Helena. Deus abençoe essa união!!!

O dia  21 de março é marcado pelo 
dia da Síndrome de Down, o que 

para muitos é vista como uma 
doença, porém o que muitos não 

sabem que a Síndrome de Down é 
apenas um cromossomo a mais. O 
cromossomo do amor desta foto 
é o fofo João, que através dele os 
barrrtenses têm aprendido muito 
sobre o cromossomo do amor!!!
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Galera da região, o show mais esperado do ano em Bebedouro, chegando...  Próxima quinta-
feira (29) a dupla Maiara e Maraisa se apresenta, na FECCIB. Informações: (17) 99124-2468.

Na última quinta-feira, a vovó coruja Edna Sanches Alcamin comemorou  mais um aniversário ao lado 
do marido Adilson e com paparicos dos netos Gabriel (foto) e Maria Eduarda. Felicidades Sempre!!!!!

Sempre linda e muito charmosa.... Carine de Cássia Oliveira 
comemorou na quinta-feira, mais uma primavera  ao lado dos 
amores de sua vida... O marido Vanilson e as filhas Letícia e 

Manoella. Parabéns!

Andréia Horta, que in-
tegrou o elenco da nove-
la "Tempo de amar", está 
amando. A atriz, de 34 anos, 
vive um namoro com o 
roteirista da TV Globo, 
Patrick Sampaio. O rela-
cionamento já dura cerca de 
dois meses e já foi assumido 
por ambos nas redes sociais, 
quando a atriz publicou uma 
foto do casal e colocou um 
coraçãozinho na legenda. 
O eleito é também ator e 
trabalhou como roteirista do 
programa "Amor & sexo".

Ator Dado
Dolabella completa 
48 dias de prisão

Dado Dolabella comple-
ta, neste sábado, 48 dias de 
prisão por uma dívida de 
pensão alimentícia. Apesar 
de ainda não ter quitado o va-
lor de R$ 196 mil, o famoso 
pode ser liberado em breve.

Neste domingo, o empresário André Luis Alves comemora mais um aniversário e recebe
o carinho especial da esposa Alessandra e do filho Antônio. Parabéns e Sucesso Sempre!!

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

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

Andréia Horta 
assume namoro 
com roteirista do 
“Amor & Sexo”

Em Breve Novidades 
(17) 3043-6606

AGUARDEM!!!
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O Torneio Plínio dos San-
tos, disputado na categoria 
Sub 17, marca três jogos para 
este sábado (24), para o Caval-
gando para o Futuro, Estádio 
da ADPM e na Toca do Lobo 
Azul, no bairro Paulo Prata.

A Copa Zona Sul terá qua-
tro jogos neste domingo, dia 
25 de março, válidos pela 
penúltima rodada da fase de 
classificação. As partidas serão 
disputadas no campo do CSU 
(Centro Social Urbano), a par-
tir das 8 horas. Veja abaixo os 
jogos das duas competições:

O Barretos Esporte Clube perdeu na última quarta-feira (21), para o Desportivo Brasil por 1 a 
0. A equipe barretense, já classificada, caiu para a quinta posição no Paulistão da Série A3. O BEC 
volta a jogar neste domingo, no Estádio Fortaleza, às 10 horas, contra a Portuguesa Santista. A partida 
marca o encerramento da primeira fase de classificação do campeonato. Na quarta-feira também ficou 
definido que Mogi Mirim, Manthiqueira e Matonense já estão rebaixados. (Foto: Desportivo Brasil)

BEC recebe Portuguesa Santista neste domingo
Jogo no Estádio Fortaleza marca encerramento da primeira fase do campeonato

Torneio Plínio dos Santos e Copa Zona 
Sul prosseguem no final de semana

TORNEIO PLÍNIO DOS SANTOS
Cavalgando para o Futuro, às 15h: 
Audax x Pro Esporte
Estádio da ADPM, às 15h:
LVF x Instituto Cesalpina
Paulo Prata, às 15h:
Centro Racibe Rezek x Vila Nogueira.

COPA ZONA SUL – jogos no CSU
8h 1°Jogo Faleiros x Amigos Unidos
9h 2°Jogo Impacto Auto Center/Urias de Paula x Grande  
  Horizonte
10h 3°Jogo Guarani  x  Predinhos
11h 4ºJogo Nova Barretos  x   Santa Helena

O Brasil venceu o 
penúltimo amistoso an-
tes da convocação para 
a Copa do Mundo 2018. 
Em Moscou, a seleção 
superou a Rússia por 3 
a 0, gols de Miranda, 
Coutinho e Paulinho, 
todos no segundo tempo. 
Na etapa inicial, o Brasil 
conseguiu manter o con-
trole da posse de bola e 
criar chances contra a 
defesa russa. 

O próximo amisto-
so da seleção brasileira 
será terça-feira (27), às 
15h45, contra a Alema-
nha, em Berlim.  

Brasil vence amistoso contra a rússia


