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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 954,00 
R$  20,14

VALORES EM 13 DE JULHO

R$  3,849
Dólar Comercial Venda R$  3,850

Cotações 
FinanCeiras

LOUVOR MUSICAL

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A quinta-feira, 19 de julho, 
é a data escolhida para que 
o palco do North Shopping 
Barretos receba os louvores 
da Banda UPGRADE Church 
Comunidade Profética, a partir 
das 20 horas. Com composi-
ções próprias e músicas gospel 
consagradas, a banda promete 
agitar a Praça de Alimentação 
tocando diferentes ritmos.

Para o líder da banda e pastor 
da igreja Church Comunidade 
Profética, Washington Negrão, 
“o show gospel é diferente por 
trazer, por músicas, mensagens 
positivas, bíblicas, e é uma opor-
tunidade de apresentarmos o esti-
lo alegre de nossa igreja”, disse.

A banda tem uma forma-
ção familiar e já tem até CD 
gravado, que será distribuído 
gratuitamente durante o show. 
No vocal e piano está o próprio 
pastor Washington Negrão, sua 
esposa Lívia Negrão assume 
os vocais, Leonardo Negrão é 
o baterista, Kayo Marchi está 
no violão, Deivide Oliveira na 
guitarra, e Roberto Ribeiro e Pa-
mela Borges são os back vocals.

 A Associação Beneficente 
Nossa Senhora do Rosário, 
localizada na Rua Dr. Riolan-
do Prado nº 183 - Nogueira,  
estará promovendo o Chá Be-
neficente, neste sábado, dia 14, 
a partir das 14h30, com sorteio 
de brindes e muita diversão.

O secretário municipal de 
Obras, Raphael Ducati, afirmou 
nesta sexta-feira (13), que as 
obras de alargamento do Cór-
rego do Aleixo, iniciadas na rua 
14 para serem concluídas na rua 
30, está em sua fase final.

Atualmente, a obra que in-
tegra o projeto Fundo de Vale, 
completou 90% da canalização 
aberta do córrego, restando a 
execução de duas novas pontes 
de travessia fechadas, uma na rua 
18 e outra na rua 24. Os trabalhos 
já estão sendo executados na rua 
26 entre avenidas 11 e 13.

Para construir a ponte fe-
chada na rua 18, a prefeitura 

Projeto Atirador 
Mirim inicia 
atividades no 

próximo dia 21

Autuações pela Lei Seca 
tiveram queda de 86% 
nos últimos sete anos

Desde 2010, a Polí-
cia Militar autuou 526 
motoristas por embria-
guez ao volante em 
Barretos, segundo um 
levantamento da repor-
tagem. No entanto, pro-
vavelmente por conta da 
lei, o número de multas 
vem caindo ano a ano. 
Em 2011 foram aplica-
das 167 multas, contra 

23 em 2017. No primeiro semestre deste ano foram apenas cinco. "A 
lei ainda tinha brechas permissivas, que foram reduzidas em 2012 e 
2016, ano em que todas as multas subiram de valor, aumentando o 
peso da punição", relata o Capitão PM, Paulo César Frugeri. (Foto: 
Aquino José/ Seven Press) Segundo Caderno - PÁGINA 1

Com o intuito de estimular 
a leitura para adultos e crian-
ças, será realizado hoje, na 
Praça Primavera, ao ar livre, 
em seu segundo ano consecu-
tivo, o Bibliotecar. Um evento 
para reunir os leitores e reto-
mar a convivência de famílias 
nas praças públicas. 

A idealização deste projeto 
é de Bruna Chiapetti, esposa do 
vice-prefeito, Vagner Chiapetti, 
que espera incentivar as famí-
lias a participarem do evento, 
que terá diversas atrações.  
“Além da distribuição de algo-
dão doce e pipoca, as crianças 
poderão assistir a uma apresen-
tação artística dos coringas com 
os Minions”, relatou Bruna.

O evento começa a partir 
das 14 horas e contará com 

espaços para troca de livros, 
doação, contos de histórias 
e local para piquenique. “Só 
no Instituto Sociocultural do 
Hospital de Amor de Barretos 
conseguimos arrecadar 3.000 
mil livros infantis”, ressaltou 
a organizadora. Segundo ela, 
esse ano foi arrecadado apro-
ximadamente 5.000 mil livros. 

O diferencial do evento des-
te ano é a realização do 1° Cão 
Curso - desfile de beleza que 
irá premiar com troféus o cão 
maior, menor, o vira-lata mais 
fashion e o cão mais parecido 
com o dono. “Para fazer a ins-
crição do seu cão, basta levar 
uma caixa de leite no local até 
às 15 horas. O vencedor ga-
nhará um ensaio fotográfico”, 
declarou Bruna Chiapetti. 

Pesquisa coloca Barretos como a terceira cidade 
com maior número de queimadas em São Paulo

Barretos aparece na terceira 
posição da lista do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), de cidades do estado de 
São Paulo com maior número 
de queimadas no primeiro se-

mestre de 2018. O município 
de Colômbia, a 41 quilômetros 
de distância, na divisa com Mi-
nas Gerais, ficou na 11ª posição 
em uma lista das 501 cidades.

Segundo Caderno - PÁGINA 1

A IDAVET Clínica Veterinária e Pet Shop completa UM ANO de sucesso no atendimen-
to a clientes e seus bichos de estimação, de Barretos e região. Toda a EQUIPE IDAVET se 
reuniu, recebeu clientes e amigos para comemorar a data e agradecer pela confiança recebida 
neste primeiro ano de atividades. “Queremos agradecer, de coração, a confiança, o carinho e 
a lealdade de todos os nossos clientes neste primeiro ano de atividade. É muito gratificante 
para todos nós da equipe, receber o reconhecimento dos nossos clientes, porque trabalhamos 
com amor e dedicação a todos os animais de estimação que recebemos aqui no nosso espaço. 
Continuaremos mantendo nosso propósito, que é o de oferecer o melhor a todos os animais 
de estimação que aqui estiver para serem atendidos. Obrigado a todos”. Equipe IDAVET .

Segundo Bibliotecar 
acontece neste sábado 
na Praça da Primavera

Fundo de Vale chega na fase final de 
alargamento do córrego do Aleixo

e a empresa responsável pela 
obra aguardam "há meses", a 
retirada de postes do traçado 
previsto, por parte da CPFL.

Posteriormente, haverá a 
transposição do curso do cór-
rego para a nova calha e, na 

sequência, haverá a urbaniza-
ção de todos os trechos.

"Infelizmente, diversos entra-
ves atrasam a execução. O atraso 
nos repasses financeiros é o maior 
dificultador para concluir as obras 
no prazo", comentou Ducati.

Um ano de sucesso e realização

Show Gospel 
movimenta North 

Shopping na 
próxima quinta-feira

CHÁ BENEFICENTE

Parque do Peão recebe 5 mil 
escoteiros a partir deste domingo

PÁGINA 06

O Tiro de Guerra de Barretos, 
em parceria com prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, inicia no dia 
21 de julho, as atividades para a 
terceira turma do Projeto Atirador 
Mirim. Inicialmente serão 25 crian-
ças, podendo chegar a 30, todas 
indicadas pelos CRASs (Centros 
de Referência da Assistência So-
cial). Até novembro, durante duas 
horas, todos os sábados, na sede 
do TG, serão ministradas aulas 
de cidadania, civismo, disciplina, 
datas e comemorações históricas; 
ordem unida, primeiros socorros, 
higiene, além de atividades de 
lazer, esportes e recreação.



2 Barretos, 14 de julho de 2018Jornal o PoVo

Diretora: Lilia anastácio
JornaLista responsáveL:  Lilia anastácio - MtB 73.046/sp 
reDação e eDição:  Zeca Ferreira - MtB 78.574/sp
Designer gráFico: Maxsmiliano Lemes das neves
contato coMerciaL: (17) 3323-4960 e-MaiL: jornalpovo@gmail.com

* Os artigos assinados e o conteúdo publicitário inseridos neste jornal 
são de inteira responsabilidade de seus autores e empresas

Jornal o PoVo
Fone: (17) 3323-4960 / e-mail: jornalpovo@gmail.com Lilia Cristina da Silva Anastácio Edição de Jornais - ME 

CNPJ : 08.189.738/0001-50  
Inscrição Municipal: 06.08.01.000469

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

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Férias de julho, época de 
Copa do Mundo e Dia dos Pais 
chegando. Fomos buscar, então, 
especialistas do Centro Paulista 
de Oncologia, para que comen-
tassem sobre os tumores que 
mais atingem o sexo masculino.

Conscientizar a população 
masculina sobre a importância 
de exames preventivos no com-
bate a problemas de saúde, em 
especial o câncer, ainda é um 
grande desafio. Uma pesquisa 
realizada em 2017 pela Socieda-
de Brasileira de Urologia (SBU), 
encomendada pelo Datafolha, 
indica que 21% do público 
masculino acredita que o exame 
de toque retal "não é coisa de 
homem". Considerando aqueles 
com mais de 60 anos (grupo de 
risco), 38% disseram não achar 
o procedimento relevante.

Esses dados revelam uma 
realidade preocupante, que co-
locam o preconceito e o machis-
mo como os principais entraves 
para o diagnóstico precoce e 
combate ao câncer de próstata. 
De acordo com o Instituto Na-
cional do Câncer (INCA), no 
Brasil, esse tipo de tumor é o 
segundo mais comum entre os 
homens, correspondendo a 68 
mil novos casos entre 2018 e 
2019, perdendo apenas para o 
câncer de pele não melanoma.

Para um diagnóstico precoce 
é recomendável que homens a 
partir de 50 anos (e 45 anos para 
quem tem histórico da doença 
na família) façam exame clínico 
(toque retal) e o teste de antíge-
no prostático específico (PSA), 

Dinamizar a produção rural 
é essencial não apenas para 
os pequenos produtores e os 
municípios que têm a agri-
cultura como o principal pilar 
econômico. É uma questão de 
sobrevivência de todos nós. 
Afirmar isso não é um exagero, 
se levarmos em consideração 
que as propriedades agrícolas 
geridas por famílias detêm 
cerca de 80% da produção de 
alimentos e 75% dos recursos 
agrícolas no mundo, como 
aponta a Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

No Brasil, a agricultura 
familiar é responsável por 
produzir mais de 70% dos 
alimentos que chegam aos 
brasileiros, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
De acordo com a ONU, a 
atividade familiar no campo 
é essencial para erradicação 
da fome. Mas, para isso, são 
necessários aumentar a pro-
dutividade, ampliar os meios 
de subsistência e estimular 
práticas sustentáveis. 

Apesar de tranquila, a ci-
rurgia de remoção do dente do 
siso ainda desperta dúvidas em 
muitas pessoas, principalmen-
te no que diz respeito à rotina 
pós-operatória. Como se trata 
de um procedimento cirúrgico, 
ela exige alguns cuidados, 
incluindo repouso, mudanças 
na alimentação e produtos de 
higiene bucal específicos para 
evitar atritos e machucados 
na área que está sensibilizada.

Uma das orientações mais 
importantes é não deixar de 
fazer higiene bucal no período 
pós-operatório, mesmo que a 
região esteja dolorida ou apre-
sente leve sangramento. Muitas 
pessoas evitam o uso da escova 
dental devido ao incômodo 
que pode apresentar, mas essa 
é uma escolha perigosa, pois 
o acúmulo de detritos e placa 
bacteriana podem gerar graves 
infecções na área e dificultar o 
processo de cicatrização.

É essencial optar por uma 
escova que se adeque às ne-
cessidades do pós-operatório, 
com cerdas ultra macias e 
finas e cabo especialmente 
projetado para permitir pre-
cisão e uma limpeza suave. A 
escova deve ser manipulada de 

As adversidades econô-
micas, sociais e políticas se 
multiplicam no Brasil, gerando 
um contexto situacional de 
complexidades e incertezas. 
É um tempo de perplexidades 
diante de situações muito 
ruins, que não param de piorar. 

Em tempos como esse, os 
trabalhadores devem lembrar 
que a história é feita de luta 
e construção, de resistência 
e enfrentamento. Nessa lon-
ga trajetória de batalhas, as 
costas foram marcadas pela 
chibata, a liberdade, restrita 
pelas grades, a ousadia, si-
lenciada pela morte, e, nos 
múltiplos caminhos, lutadores 
dedicaram a vida para adubar 
o solo fértil da história.

Mais uma vez, as Centrais 
Sindicais (CUT, Força Sindi-
cal, UGT, CTB, NCST, CSB e 
Intersindical) ousam, de forma 
unitária, e se colocam em um 
movimento de resistência ao 
desmonte do país, vidando à 
construção de novas possibilida-
des de futuro. Por isso, indicam 
que o caminho é outro e o fazem 
porque o sentido da existência 
dos sindicatos e da luta dos 
trabalhadores é o de promover o 
bem-estar e a qualidade de vida, 
e atualmente, a sustentabilidade 
ambiental, para todos.

A Agenda Prioritária da 
Classe Trabalhadora – demo-
cracia, soberania e desenvol-
vimento com justiça social: 

Machismo e falta de conhecimento

anualmente, para rastrear o 
aparecimento da doença, co-
mentou o doutor Andrey Soares, 
oncologista do Centro Paulista 
de Oncologia – unidade de São 
Paulo do Grupo Oncoclínicas.

Os principais sintomas do 
câncer de próstata podem ser 
semelhantes ao crescimento be-
nigno da glândula, tendo como 
características, dificuldade para 
urinar seguida de dor e/ou ardor, 
gotejamento prolongado no final, 
frequência urinária aumentada 
durante o dia ou à noite. Quan-
do a doença já está em fase 
mais avançada, pode ocorrer a 
presença de sangue no sêmen, 
impotência sexual, além de 
outros desconfortos decorrentes 
da metástase em outros órgãos.

O tratamento depende do es-
tágio e da agressividade em que 
o tumor de próstata se encontra. 
Em casos iniciais e com caracte-
rísticas de baixa agressividade, o 
acompanhamento vigilante com 
consultas e exames periódicos 
deve ser discutido com o pacien-
te, uma vez que é possível poupar 
os mesmos de algumas toxicida-
des que o tratamento causa. 

Nos outros casos de doença 
localizada, a cirurgia, a radiotera-
pia associadas ou não a bloqueio 
hormonal e a braquiterapia (tam-
bém conhecida como radiotera-
pia interna) pode ser realizada 
com boas taxas de resposta. 
Após realizarem a cirurgia, em 
alguns casos é necessário realizar 
o procedimento de radioterapia 
pós-operatória para a diminuição 
do risco de recidiva da doença, 

comentou o doutor.
Tumor de testículo também 
envolve tabu a ser superado

Apesar de mais raro, outro 
tipo de câncer merece a atenção 
dos homens quando o assunto é 
detecção precoce: o tumor testi-
cular. Se diagnosticado em fase 
inicial supera a marca dos 90% de 
chance de sucesso no tratamento, 
mas a barreira do preconceito 
ainda precisa ser superada.

Responsável por cerca de 
5% do total de casos de tumores 
malignos na população mascu-
lina, de acordo com o INCA, 
o câncer de testículo afeta, de 
forma mais frequente, homens 
com idades entre 15 e 50 anos. 
Os sintomas mais comuns são 
aumento do testículo e/ou dor. É 
muito comum que os homens o 
descubram no banho, durante a 
higiene, por isso, o autoexame da 
área é a melhor forma de garantir 
uma possível detecção precoce 
de qualquer alteração.

O tumor testicular é mais 
comum em indivíduos que so-
freram traumatismos na região, 
o que aumenta o risco de inci-
dência entre atletas. Crianças que 
tiveram criptorquidia, disfunção 
congênita em que o testículo nas-
ce dentro do corpo, ou seja, fora 
de posição normal, também estão 
entre o grupo que tem maior 
chance de desenvolver a doença 
e devem ficar atentos a qualquer 
alteração no testículo.

Portanto, nada de machis-
mo. Saúde também é coisa de 
homem sim e quanto maior for 
o conhecimento, melhor. 

maneira delicada e que não se 
façam bochechos muito fortes, 
para não correr o risco de os 
pontos estourarem. Outra dica 
importante é limpar a região 
dos pontos com gaze e soro 
fisiológico, a fim de garantir 
uma limpeza mais completa.

Existem ainda outros cui-
dados essenciais na hora da 
recuperação de uma cirurgia 
de retirada do siso. 
1 - Repouso: É essencial evi-
tar atividades físicas ou movi-
mentos bruscos e que exijam 
muita força, principalmente, 
nos três primeiros dias a fim 
de evitar sangramentos.
2 - Gelo: Compressas de gelo 
são a recomendação mais popu-
lar na hora do pós-operatório e 
uma das mais importantes. 
3 - Alimentação: A dieta do pós
-operatório deve ser composta 
por refeições líquidas nos três 
primeiros dias, seguidas de pas-
tosas, que não exijam mastiga-
ção. Alimentos gelados são uma 
boa escolha nesse período, pois 
têm a mesma funcionalidade das 
compressas de gelo, aliviando 
possíveis incômodos. Também 
é indicado evitar bebidas al-
coólicas e cigarro, devido às 
substâncias tóxicas que possuem.

4 - Siga as recomendações 
do dentista: É imprescindível 
seguir as recomendações do 
cirurgião-dentista responsável 
pela operação, pois ele prescre-
verá medicamentos e cuidados 
específicos para cada caso. 
Além disso, é importante o re-
torno ao especialista no tempo 
estipulado e a comunicação em 
qualquer sinal de complicação 
no processo de cicatrização. 
5 - Incômodos: A retirada do 
siso pode causar o chamado 
trismo muscular, uma rigidez 
no músculo da região operada, 
por isso é natural que algumas 
pessoas sintam dificuldade para 
abrir ou fechar a boca após a 
cirurgia. O incômodo costuma 
passar de acordo com a cicatri-
zação do local e pode ser ame-
nizado com anti-inflamatórios 
ou relaxantes musculares.

Barreiras para detecção precoce de câncer em homens

Tirei o siso, e agora?

clemente ganz Lúcio
Sociólogo, diretor técnico 

do DIEESE, membro do 
Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e do Grupo 
Reindustrialização

agenda com propostas para gerar 
movimento e compromissos

trabalho e emprego no Brasil, 
lançada em 6 de junho de 2018 
(disponível em www.dieese.
org.br e nos sites das Centrais), 
apresenta 22 propostas estraté-
gicas para recolocar o Brasil 
na trajetória do crescimento 
econômico e do desenvolvi-
mento social.

Trata-se de uma Agenda 
para colocar os trabalhadores e 
os sindicatos em atividade para 
mobilizar as bases a fim de de-
bater o conteúdo das propostas 
e apresentá-las aos candidatos 
que concorrem aos legislativos 
e executivos estaduais, bem 
como àqueles que concorrem 
à presidência da República, à 
Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal. 

É uma Agenda voltada 
para um diálogo orientado 
pelo interesse de pensar es-
trategicamente o desenvol-
vimento do país, de debate 
público para que a nação, de 
maneira soberana, decida o 
rumo que quer tomar.

A Agenda considera as 
diferenças de visão e as di-
vergências de propostas que 
existem na sociedade brasilei-
ra, mas propõe um movimento 
para o diálogo, na certeza de 
que a política é, nessa condi-
ção, a arte de achar caminhos. 
As eleições serão uma oportu-
nidade, que precisam ser ga-
rantidas, para repactuação no 
espaço da jovem democracia 

brasileira, que alguns insistem 
em desqualificar e destruir.

As propostas que a Agenda 
apresenta considera que as sa-
ídas da crise serão tomadas no 
campo da política, nessa prática 
milenar de luta e diálogo para 
construir caminhos na comple-
xidade da diversidade humana 
de interesses, visões e poder.

Do lado do movimento sin-
dical, existe a certeza de que 
somente um movimento capaz 
de promover mobilizações 
poderá abrir caminhos para 
um novo campo de diálogo, 
visando ao entendimento e 
ao acordo. Estamos distantes, 
mas o desafio é se movimentar 
para a aproximação.

Investir na agricultura familiar é o caminho 
para o desenvolvimento econômico

por: paulinho da Força

Para que tudo isso torne-se 
realidade é obrigatório investir 
em tecnologia e maquinário. 
Sem isso, é impossível me-
lhorar e aumentar a produção. 
Pensando nesse aspecto é que 
tenho buscado ações no gover-
no federal, por meio da Secre-
taria Especial de Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento 
Agrário (Sead) e do Incra.

A exemplo disso, está o 
ato de entrega de tratores, re-
alizado em São Lourenço da 
Serra (SP), no dia 05 de julho, 
quando 13 municípios paulistas 
receberam o maquinário. No 
total, serão entregues 46 veícu-
los para modernizar a produção 
rural e, assim, gerar mais renda 
e maior qualidade aos empreen-
dimentos familiares.

Buscar melhorias para o 
campo é uma satisfação para 
mim, que sou deputado e 
sempre estou na defesa dos 
trabalhadores. Os tratores que 
serão usados pelos agricultores 
familiares, têm um impacto 
positivo no trabalho realiza-
do nas localidades rurais. O 

maquinário tem o papel de 
otimizar o trabalho pesado e 
de agregar valor à produção. 

Outras ações vêm sendo 
desenvolvidas pela Sead e In-
cra, como a entrega de títulos 
de terra e créditos rurais. Esses 
programas são importantes 
para o desenvolvimento da 
agricultura familiar, mas ain-
da é pouco. A minha atuação 
parlamentar me permite buscar 
ainda mais benefícios para os 
pequenos produtores e é isso 
que tenho feito.
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Bastidores
da Política O chefe do departamento de 

Dívida Ativa da prefeitura de 
Barretos, Flávio José Silva Calil, 
informou em resposta à Câmara 
Municipal que 27 devedores de 
IPTU e ISS, entre eles instituições 
financeiras, estabelecimentos co-
merciais e pessoas físicas, efetu-
aram o pagamento de seus débi-
tos, totalizando R$ 7.667.919,00. 
A maior dívida recebida foi de 
uma agência bancária no valor 
de R$ 6.649.735,56.

Segundo levantamento re-
cebido pelo vereador Paulo 
Correa, ao solicitar a lista dos 
100 maiores devedores de 
IPTU e 100 maiores devedores 
de ISS, o total a receber seria de 
pelo menos R$ 58,5 milhões. 

Ainda em resposta aos ques-
tionamentos do vereador, o chefe 
do departamento informou que 
não houve ingresso com pedido 

O empresário Flávio Ro-
cha, dono da Riachuelo, 

anunciou nesta sexta-feira (13) 
a retirada de sua pré-candidatu-
ra à Presidência da República 
com críticas ao que chamou 
de "empresário moita" e agra-
decimentos aos  "intrépidos 
garotos do MBL" (Movimento 
Brasil Livre), que haviam lhe 
declarado apoio. "Venho até 
você para anunciar a retirada 
da minha pré-candidatura à 
Presidência da República. Não 
com tristeza, mas com a sen-
sação de ter cumprido o meu 
dever como cidadão e como 
um apaixonado pelo Brasil", 
disse o agora ex-presidenciável 
em vídeo divulgado por sua 
equipe de pré-campanha. A pré-
candidatura durou exatos três 
meses e 12 dias. O PRB lançou 
Rocha como presidenciável no 
dia 27 de março. O anúncio da 
desistência foi antecipado pela 
coluna Painel, do jornal "Folha 
de S.Paulo".

As propagandas eleitorais para o pleito deste ano começam 
no dia 16 de agosto, conforme o calendário do Tribunal 

Superior Eleitoral. Contudo, haverá uma alteração com relação 
às corridas eleitorais passadas: carros de som e carreatas serão 
permitidos durante o período de publicidade.

O vereador Raphael Dutra encontrou-se com o Secretário 
Estadual da Educação, João Cury Neto, em São Paulo, na 

semana passada. A visita reforçou o pedido de reforma das escolas 
estaduais Coronel Almeida Pinto e Aymoré do Brasil, em Barretos.

O Time do Em-
prego, programa 

coordenado pela Se-
cretaria de Estado do 
Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), 
abrirá inscrições para 
uma turma em Jabo-
randi. O grupo será 
formado por 30 parti-
cipantes, maiores de 
16 anos. As inscrições 
iniciam na próxima segunda-feira, dia 16, e podem ser realizadas 
até 27 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, no 
Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) da cidade, que fica na 
Rua Colina, 900. Os interessados devem levar Carteira de Traba-
lho, RG, CPF e, caso possua, número do Programa de Integração 
Social (PIS). As atividades têm início previsto para 1º de agosto.

Está confirmada a realização 
de mais uma campanha de vaci-
nação Anti-Rábica em Barretos e 
vários postos de vacinação serão 
instalados pela cidade. Um deles 
será na Região dos Lagos, na 
sede do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Barretos. 
O presidente do sindicato, João 
Mulata, destacou nesta semana 
que, todos os anos, a entidade 
abraça a Campanha de Vacinação 
Anti-Rábica e neste ano não po-
deria ser diferente. "Todos os anos 
temos um posto de vacinação 
no sindicato, pois entendendo a 
importância desta campanha e 
admiramos o trabalho de todos 
os servidores envolvidos nela", 
declarou. A vacinação acontecerá 
nos sábados, dias 21e 28 de julho, 
e 04 e 11de agosto, no período 
entre 9 e 16 horas. “Vacine seus 
cães e gatos e os proteja contra 
a raiva, uma doença muito gra-
ve, que pode ser transmitida a 
seres humanos e levar à morte”, 
frisou João Mulata. 

O projeto Antologia Solidá-
ria Barretos Especial, parceria 
entre a prefeitura, por meio da 
secretaria municipal de Cultura; 
o Fundo Social de Solidarieda-
de; a escritora Sada Ali, membro 
da Academia Barretense de 
Cultura (ABC); e o editor Luiz 
Felipe Nunes (Editora Pirapora) 
foi lançado oficialmente na últi-
ma quarta- feira (11), no North 
Shopping Barretos.

O lançamento foi marcado 
por apresentação do Grupo 
Virtuosi, composto por mú-

sicos da Orquestra Sinfônica 
de Barretos, e contou com 
as participações do prefeito 
Guilherme Ávila, do secretário 
municipal de Cultura, João Ba-
tista Chicalé; o escritor Menal-
ton Braff, duas vezes prêmio 
Jabuti em Literatura; autores, 
familiares e convidados.  

Segundo Guilherme Ávila, 
o projeto deve ser mantido no 
ano que vem. “Ele tem como 
objetivo fomentar ainda mais 
a cultura em nosso município 
e já está acertado com a Sada e 

com o Chicalé que continua no 
ano que vem”, disse o prefeito.

A edição impressa conclui 
o Projeto Antologia Solidá-
ria, desenvolvido pelo grupo 
parceiro ao longo do primeiro 
semestre de 2018 e que contou 
com a participação de escrito-
res experientes e estreantes. 

O livro está à venda na livra-
ria Nobel no North Shopping 
Barretos  ao custo de R$ 20. Toda 
a renda obtida com as vendas é 
revertida para o Fundo Social 
de Solidariedade do município.

Sindicato dos 
Servidores 
Públicos 
Municipais será 
posto de vacinação 
anti-rábica

Prefeitura recebe mais de r$ 7 
milhões de IPTU e ISS atrasados

administrativo de dação em pa-
gamento por parte dos 100 maio-
res devedores de IPTU e dos 100 
maiores devedores de ISS para 
quitação da dívida existente.

“Até o mês de setembro de 
2017, os principais devedores 

do município de Barretos 
deviam R$ 58.504.504,35 
aos cofres públicos, sendo 
R$ 47.184.566,88 referentes 
ao ISS e R$ 11.319.937,47 
referente ao IPTU”, declarou 
Paulo Correa (foto).

antologia Solidária é 
lançada oficialmente em Barretos
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

terça-feira (16/07) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
 ACABADOR DE FUNDIÇÃO

DESOSSADOR OU REFILADOR
EDUCADOR SOCIAL

GERENTE COMERCIAL
GERENTE DE LOJA

MANICURE
MECÂNICO DE CAMINHÕES/CARRETAS
MECÂNICO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

OPERADOR DE TORNO CNC
SERVIÇOS GERAIS

VENDEDOR INTERNO
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

AUXILIAR DE DEPÓSITO
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

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.

Rua Fábio Junqueira Franco nº 
195 – Ap 12 – Edifício Reserva 
dos Manacás - Exposição
Especificações: 1 suíte,1 dor-
mitório, w.c. social, sala ampla, 
cozinha americana, lavanderia, 
varanda gourmet, garagem para 
02 carros, área de lazer com piscina, sauna, sala de jogos, acade-
mia, portaria 24 horas. Valor R$ 2.500,00 com abono + Condo-
mínio + IPTU + Seguro anual

Av. Sacadura Cabral, nº 2497 – 
Nova América
Especificações: 01 suíte, 01 dor-
mitório com ar condicionado split, 
WC social, sala de estar, sala de 
TV com ar condicionado split, sala 

de jantar, cozinha, área de serviço, despejo, área de lazer, WC 
externo, piso frio, laja, garagem para 02 carros. Valor R$ 1.600,00 
com abono + Seguro residêncial

Rua Brasília nº 1663
Bairro: Nova América
Especificações: 03 dormitórios, 
WC social, sala, cozinha, piso 
frio, forro de pvc, área de serviço, 
garagem. Valor R$ 1.000,00 com 
abono + IPTU + Seguro Anual

Av. 3 n°029 – Fortaleza
Especificações: 01 dormitórios, wc 
social, sala, cozinha, área de serviço 
piso vermelhão, forro de madeira, 
garagem. Valor R$ 500,00 + (IPTU) 
+ Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. 29, nº 0230 - Centro
Especificações: 03 dormitórios sendo 
02 com ventiladores, sala, WC social, 
cozinha, área de serviço coberta, des-
pejo com WC externo, sala externa, 
varanda, garagem, quintal cimentado, 
piso frio e laje. Valor R$ 1.100,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 (vinte dias) Processo nº 1000723-13.2014.8.26.0066. O Exmo. Dr. Douglas Borges 
da Silva. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barretos Estado de São Paulo. Faz Saber especialmente à Zilma da 
Silva Leite, CPF/MF 281.210.498-81, que por parte da ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO NORTE 
PAULISTA, que foi ajuizada uma Ação de Execução de título extrajudicial, para reaver crédito no valor de R$ 4.423,57 na 
época do ajuizamento, dívida esta oriunda de um CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
DE GRADUAÇÃO Encontrando-se a Executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a citação por edital para que, 
no prazo de três (3) dias, efetue o pagamento da dívida, no valor atualizado, nos exatos termos do artigo 827 e 829 do NCPC, 
mais custas e verba honorária em favor do advogado da Exequente, no percentual de 10% do valor da execução que, no caso 
de pronto pagamento no prazo de três (03) dias, fica reduzida à metade ou 5% (NCPC, art. 827,§ 1º), na redação dada pela Lei 
13.105/2015), ou proceder a indicação de bens de sua propriedade livres e desembaraçados de ônus, para penhora, com docu-
mentos atuais comprobatórios da propriedade, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade 
da justiça e multa em desfavor do executado devedor no valor de 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será 
revertida em proveito da exequente. Em caso de não pagamento, serão procedidos PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 
quantos bastem à satisfação da dívida, ou dos bens indicados na inicial e/ou dados em garantias, no termos dos artigos 829,§ 2º, 
e 830 do NCPC. ADVERTÊNCIA. Fica o executado advertido, que o prazo para EMBARGAR A EXECUÇÃO é de quinze 
(15) DIAS, independentemente de penhora, contados do primeiro dia útil seguinte ao fim do prazo do Edital. (14 e 28/07/2018)

A mobilização nacional 
foi decidida pelas centrais 
sindicais Força Sindical, CUT, 
UGT, CTB, Intersindical, 
Nova Central e CSP/Conlutas 
em reunião realizada na última 
quarta-feira, dia 11, na sede do 
Dieese, em São Paulo.

O "Dia Nacional de Luta" 

O Senado aprovou na úl-
tima terça-feira (10), projeto 
que cria sistema de proteção 
de dados pessoais no Brasil. 
O texto já havia sido aprovado 
em maio na Câmara dos De-
putados. Agora, segue para a 
sanção presidencial. 

A aprovação da lei é uma 
condição para o Brasil ingres-
sar na OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico). As 
discussões sobre o marco legal 
de proteção de dados pessoais 
demoraram aproximadamente 
oito anos para serem conclu-
ídas e, finalmente, o Brasil 
regulamentará essa importante 
área que até então era protegi-
da de forma incipiente no país.

Segundo Juliana Abrusio, 
professora de Direito Digital da 
Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, "até aqui, o Brasil possuía 
proteção em leis esparsas que não 
eram suficientes para a realidade 
do mercado de dados atual. As 
regras aprovadas serão aplicadas 
aos setores público e privado e 
o prazo para as adequações é de 
18 meses. Dentre as punições 
pelo descumprimento das novas 
regras estão multas de até 2% do 
faturamento da empresa, além da 
própria suspensão do funciona-
mento do banco de dados, e ainda 
a proibição total das atividades de 
tratamento de dados" afirma.

Segundo a professora, "não 
há dúvidas de que o cidadão 
ganha com a aprovação desse 
projeto de lei, pois terá mais 
controle e transparência em 
relação a coleta e manipulação 

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua Paulo Diogo Valim, nº 213 
– Zequinha Amêndola
Especificações: 01 suíte com 
ventilador, 03 dormitórios com 
ventiladores, sala, WC social, 
cozinha, área de serviço coberta, 
piso frio e forro de madeira e pvc, 

garagem para 02 carros. Salão comercial com Wc, piso frito e forro 
de madeira. Valor R$ 1000,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

Centrais sindicais realizam "Dia nacional 
de luta e Paralisações" no dia 10 de agosto

será de paralisações nos locais 
de trabalho/fábricas e atos de 
protesto nos estados. Em São 
Paulo, o grande ato será às 10 
horas, em frente à sede da Fiesp, 
na Avenida Paulista, 1.313.

“Não é possível conviver 
com um desemprego que atinge 
mais de 13 milhões de pessoas, 

muitas no desalento, sem espe-
rança de uma mudança positiva 
no País, com empresas fechando 
e cada vez mais trabalhadores 
ficando sem seus direitos, além 
de uma lei (reforma) trabalhista 
selvagem e desumana”, afirmou 
Miguel Torres, presidente inte-
rino da Força Sindical.

Em 2016, o número de su-
bocupados no país era de 4,8 
milhões de trabalhadores. Em 
2018 esse número ultrapassa a 
casa dos 26 milhões de pessoas.

João Carlos Gonçalves, o Juru-
na, secretário-geral da Força, disse 
que é importante mobilizar e parar. 
“O País precisa gerar empregos e 
esta luta envolve toda a sociedade 
civil. O 'Dia de Luta' será o 'Dia do 
Basta', da classe trabalhadora e da 
sociedade”, afirmou.

lei Geral de Proteção 
de Dados (lGPD) é 
aprovada no Brasil

de seus dados pessoais. O Brasil 
é um país que ainda precisa de-
senvolver a cultura da proteção 
de dados e, sem dúvida, a apro-
vação de um marco legal brasi-
leiro para este tipo de proteção 
contribuirá para o cidadão ter 
mais consciência e maturidade 
sobre seus dados pessoais".

O projeto foi aprovado logo 
depois que o Regulamento Geral 
de Proteção de Dados na Europa 
entrou em vigor, no último dia 25 
de maio. O programa brasileiro é 
inspirado no texto europeu. 

A experiência europeia mos-
tra que a tarefa de adequação, por 
parte das empresas, às regras de 
proteção de dados não é tarefa 
fácil. Porém, segundo opina Ju-
liana, "haverá um caminho traba-
lhoso para o mercado se adequar 
às novas regras, porém, não há 
dúvidas de que a existência de 
uma lei traz mais segurança ju-
rídica, o que acaba por fomentar 
ainda mais a economia e a atrair 
mais investidores para o país, 
uma vez que, agora, as regras 
são bastante claras em relação 
a coleta e tratamento de dados".
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anuncie

Os Quitutes da Dulce

IngredIentes
3  ovos  inteiro
1  xícara (de chá) de óleo
2 xícaras (de chá) de farinha de trigo peneira
1 xícara (de chá) de chocolate em pó sem açúcar
1 ½ xícara (de chá) de açúcar refinado
1 xícara (de chá) de leite bem morno
1 colher (de sopa) de fermento em pó para bolo
PreParo

Em um liquidificador colocar os ovos, óleo, açúcar, o leite e 
bater até ficar cremoso. Junte aos poucos a farinha de trigo com 
o chocolate (os dois peneirados juntos) e bater por uns 3 minutos. Colocar o fermento em pó 
e misturar bem. Colocar em uma forma de furo ao meio, untada com margarina e enfarinhada. 
Leve ao forno pré-aquecido 180º por 35 minutos. Desenforme depois de frio.

dicas: para  usar essa massa 
para tortas de frutas, no lugar do 
chocolate use farinha de trigo.

Com frutas: unte a forma com 
margarina e coloque calda de cara-
melo feita com 2  xícaras (de chá) 
de açúcar cristal derretida e uma 
xícara (de chá) de água quente. 
Use essa calda no fundo da forma, 
espalhe as frutas de sua preferência 
e coloque a massa do bolo.

Pode usar as frutas: Aba-
caxi, laranja, banana nanica.

Pesquisa mostra que 
empresas têm dificul-
dade de preenchimento 
de vagas pela falta de 
profissionais especia-
lizados; unidade lança 
cursos em agosto.

O último estudo 
“Escassez de Talen-
tos”, realizado pela 
agência de recruta-
mento Manpower-
Group, em 2015, mos-
trou que o Brasil está 
entre os três países 
com mais dificuldade em preencher suas vagas. 

Segundo a pesquisa, as posições que exigem habilidade 
técnica são as primeiras que 61% dos empregadores brasileiros 
não conseguem ocupar. Mas há como aproveitar essas lacunas 
com qualificações lançadas pelo Senac Barretos. 

A unidade ainda possui vagas para o Técnico em Seguran-
ça do Trabalho; e a Especialização Técnica em Atendimento 
Podológico ao Portador de Diabetes Mellitus, com início em 
agosto. Outra boa notícia é que, também, há vagas para bolsas 
de estudos, destinadas a pessoas com renda familiar per capita 
de até dois salários mínimos.

No “Técnico em Segurança do Trabalho”, o aluno apren-
de sobre prevenção de acidentes e doenças ocupacionais nas 
empresas e organizações. Com essa formação, o participante 
consegue ainda operacionalizar e coordenar atividades de saúde 
e segurança do trabalho, criando essa cultura entre os clientes 
e demais colaboradores, desenvolvendo atitudes conscientes e 
seguras em toda a equipe e, assim, proporcionando boas expe-
riências para a melhoria da empresa seja privada, seja pública.

Já no “Especialização Técnica em Atendimento Podológi-
co ao Portador de Diabetes Mellitus”, o aluno especializa-se 
para atender clientes portadores da doença, que demandam 
cuidados específicos com os pés. Para esse segmento, as 
oportunidades no mundo de trabalho são em ambulatórios 
de hospitais e clínicas médicas, além da possibilidade de 
atuação de forma autônoma, em domicílio.

Os interessados podem obter mais informações sobre os 
cursos e fazer as inscrições no Portal Senac www.sp.senac.br/
barretos ou diretamente na unidade, localizada na avenida 21, 
087, esquina da rua 2, no centro.

Bolo de chocolate fácil e saboroso

Senac Barretos oferece qualificação técnica para 
quem busca oportunidades no mundo do trabalho
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Ser feliz nao é ter uma vida perfeita, mas sim 
reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios e perdas.

Com inúmeras lojas oferecendo 
uma grande variedade de opções 
de presentes para o Dia dos Pais, 
inclusive com descontos especiais, 
o North Shopping Barretos lança 
a campanha “Seu pai merece um 
Grande Prêmio”, que acontece 
de 20 de julho a 12 de agosto, e 
prevê a troca de cupons fiscais por 
cupons da campanha. Cada R$ 
100 em compras vale um cupom 
que participará do sorteio no dia 
13 de agosto, às 11 horas, de 02 
pacotes  turístico organizado pela 
CVC Viagens para assistir o Gran-
de Prêmio do Brasil 2018, a etapa 
brasileira do maior campeonato de automobilismo do mundo. Cada um dos sorteados poderá levar um 
acompanhante e, ainda, receberá R$ 1 mil em dinheiro e um kit malas de viagem, oferecido pela Lika 
Bolsas e Malas. Tudo para desfrutar de um momento inesquecível. Para participar, os clientes que fizerem 
compras acima de R$ 100,00 nas lojas participantes e apresentarem as notas fiscais, poderão trocar por 
um cupom da promoção, respondendo a pergunta: “Em qual Shopping seu Pai ganha um grande prêmio?” 
e participar do sorteio. Poderão ser cumulativas as notas e nas compras, realizadas de segunda a quarta-
feira, os clientes terão o dobro de cupons. O posto de troca, localizado, defronte a Marisa, funcionará de 
segunda a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos das 13 às 20 horas. Vamos às compras!!!

A participação de meninos 
no tradicional Baile de Debutan-
tes Fadas Madrinhas é a grande 
novidade da próxima edição do 
projeto social que, por meio de 
reconhecimento ao estudo, boas 
notas e comportamento, tem 
proporcionado uma grandiosa 
festa de 15 anos a adolescentes 
de várias regiões do país.

O evento acontece na pró-
xima quarta-feira, 18 de julho, 
no Centro de Convenções “Dr. 
Paulo Prata”, em Barretos, 
com a participação de 70 ado-
lescentes (meninos e meninas) 
em tratamento no Hospital de 
Amor e Barretos (antigo HC). 

Além da participação da ex
-atleta Lais Souza como uma 
das madrinhas, o grande baile 
contará com a presença dos 
atores Felipe Simas e Paulo 
Dalagnoli, do cantor sertanejo 
Gustavo Mioto, das duplas 

Augusto & Atílio, dos Djs 
Catdealers, das apresentadoras 
Danny Pink e Ligia Mendes, 
entre outras celebridades.

Personalidades do mun-
do fashion e gastronômico 
apóiam o projeto com a pro-
dução de peças e cardápios ex-
clusivos. Entre eles, o estilista 
Marco Castioni, que assinará 
os vestidos de baile; o designer 
de jóias, Miguel Alcade, com 
as coroas de cabeça; o coiffeur, 
Cris Rozzini, com o Dia de 
Princesa; e o chef, Eric Marty, 
com o buffet da noite, que será 
complementado pelos drinks 
da Flairs Bartenders. 

O bolo da festa será uma 
criação exclusiva de Márcia 
Junqueira, da Confeitaria Ar-
tística. Os doces são feitos pela 
Marina Magalhães, a decora-
çāo fica por conta de Fabio Sor-
di e Verinha, e a organização 

está a cargo da cerimonialista, 
Ana Paula Araujo.

O projeto Fadas Madrinhas 
é uma produção independente, 
de iniciativa privada e sem fins 
lucrativos, da empresária Li-
liane Barros Marty Caron, em 
prol de meninas de todo o Bra-
sil que sonham em participar de 
um lindo Baile de Debutantes.

Para participar da seleção, é 
imprescindível que os candida-
tos tenham idade entre 14 e 15 
anos, cursem a rede pública de 
ensino, desfrutem de boas notas 
e grandes ideais de vida; porém, 
que não disponham de recursos 
próprios ou familiares para 
realização desse grande sonho.

Mais detalhes sobre edi-
ções anteriores e como apoiar 
o projeto Fadas Madrinhas 
podem ser obtidas acessando 
o site www.projetofadasma-
drinhas.com.br. 

Os atores Marcos Pitombo, Paulo Dalagnoli e Victor Pecoraro foram 
Príncipes do evento e conduziram as debutantes em sua Primeira Valsa

Em fase de contagem regressiva, a Feijoada Samaúma 
2018, que acontece no próximo sábado, dia 21, na Estância 
Sombra do Jatobá, com shows de Alcione e Raça Negra, 
inova mais uma vez e traz a novidade de um camarote. Uma 
estrutura suspensa e coberta, com 200 metros quadrados, 
3 metros de altura, vai oferecer uma visão panorâmica do 
evento ao mesmo tempo que tem proximidade com o palco 
dos shows. O camarote terá bares próprios e serviço de apa-
radores com a feijoada, principal prato do dia. O acesso ao 
Camarote Samaúma está sendo vendido separadamente 
dos ingressos do evento. A Feijoada Samaúma 2018 já tem 
confirmado público de cerca de 50 cidades, consolidando-se 
definitivamente como evento regional. Desde a segunda edição 
já passaram pelo palco do evento Demônios da Garoa, Arlindo 
Cruz, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Xande de Pilares e 
Jorge Aragão. Neste ano os shows da maior voz do samba, 
Alcione e do mais importante grupo de pagode do país, Raça 

Negra, chamaram a atenção até de cidades mais distantes, por oferecer já no ingresso o cardápio de comidas 
e bebidas, além de brindes.  “Barretos tem fama de realizar bons eventos e com o diferencial do ingresso com 
tudo incluso conseguimos conquistar um grande público regional. Apostamos na segurança de um público 
exigente que se reúne para vir a Barretos se divertir e beber a vontade, além de ver sempre um grande show”, 
diz o organizador do evento, Nilton César Borges. Outras informações podem ser obtidas no site www.
feijoadasamauma.com.br, onde é possível acessar o link para compra de ingressos.

Entre os dias 15 e 21 de ju-
lho, Barretos será o centro das 
atividades escoteiras do país. 
Quase 5 mil jovens estão ins-
critos para a sétima edição do 
Jamboree Nacional Escoteiro, 
maior e principal acampamento 
dos Escoteiros do Brasil. 

Guiados pelo tema "Ex-
plorando Novos Caminhos", 
representantes de 24 estados 
terão a oportunidade de fazer 
novas amizades e adquirir 
conhecimentos, habilidades 
e competências por meio do 
trabalho em equipe e da vida 
ao ar livre.

O 7° Jamboree Nacional Es-
coteiro também será a primeira 
edição do Jamboree Lusófono, 
com a presença de escoteiros 
portugueses. E dois convida-
dos de honra estão confirma-
dos para também participar 
do evento: Celso Cavallini, 
repórter de aventuras, e Luís 
Miranda, ator e comediante. 

Ambos são embaixadores 
dos Escoteiros do Brasil. Ca-
vallini já declarou que sempre 
quis ser escoteiro, mas não 
teve oportunidade em sua 
infância. Luís Miranda, por 
sua vez, foi escoteiro quando 
jovem, época que lembra sem-
pre com carinho em entrevistas 
e eventos escoteiros. 

O evento contará com ado-
lescentes e jovens, entre 11 e 
17 anos, que fazem parte dos 
ramos Escoteiro e Sênior. Mais 
de 1.200 voluntários, além de 
profissionais, vão unir forças 
para fazer funcionar uma verda-
deira cidade durante quase uma 
semana: aplicarão as atividades, 
atuarão em áreas de infraestrutu-
ra, cerimônias, jornal de campo, 
ambulatório, mercado, etc.

Criado no Rio de Janeiro pelo Grupo Mantiqueira, 
o projeto Ovos Solidários chegou ao estado de São 
Paulo, com sua primeira edição em prol do Hospital 
de Câncer de Barretos. A instituição, também batizada 
como Hospital de Amor, atende quase 7.000 pacientes 
por dia, entre consultas, exames, 
cirurgias e outras formas de servi-
ços ao público, com 380 médicos, 
120 leitos de internação e mais de 
9.000 refeições servidas diaria-
mente. Por isso, a primeira versão 
paulista foi batizada de Ovos 
Solidários com Amor®. O projeto, 
tem como estrela o ovo social e 
destina 10% da venda dos ovos 
para instituições de cunho bene-
ficente.  Em São Paulo, o projeto 
já estreou, elegendo o Hospital de 
Amor de Barretos, como institui-
ção beneficiada, pela prestação 
de serviços, com ênfase na huma-
nização ao paciente do Sistema 
Único de Saúde em prevenção, 
diagnóstico, tratamento, ensino e 
pesquisa em oncologia. O lança-
mento está na Rede Savegnago, 
hoje com  48 lojas, sendo 3 em 
Barretos. “A Mantiqueira sempre 
teve um DNA social muito forte, 
por isto, aproveitando a boa 
distribuição de nossos produtos, 
decidimos mobilizar o maior nu-
mero de pessoas, nos colocando 
como "fio condutor" entre os que 
precisam e os que podem ajudar. 
Essa iniciativa é apenas o início 
de algo muito maior, queremos 
que os paulistas abracem este 
projeto da mesma forma que 
o Rio”, explicou Leandro Pin-
to - Sócio-Fundador do Grupo 
Mantiqueira. “Estamos felizes e 
honrados com esta parceria com 
a Mantiqueira e acreditamos que 
o publico irá abraçar o projeto com 
amor”, comemora o presidente do 
Hospital de Amor, Henrique Prata. 
Vale a pena prestigiar!!! (Fotos: 
Divulgação).

Projeto Fadas Madrinhas terá 
meninos debutando pela primeira vez
Evento acontece na próxima quarta-feira, 18 de julho, no Centro de Convenções 
“Dr. Paulo Prata”, em Barretos, com a participação de 70 adolescentes (meninos 

e meninas) em tratamento no Hospital de Amor e Barretos (antigo HC)

Mais de cinco mil escoteiros se encontrarão em 
Barretos para grande acampamento nacional

 7° Jamboree Nacional Escoteiro reunirá jovens de todo o país 
para seis dias de desafios e atividades de desenvolvimento até 31 de julho

A proposta do Jamboree 
Nacional Escoteiro é promo-
ver atividades diferenciadas 
e divertidas que estimulem 
nos jovens o protagonismo 
do próprio desenvolvimen-
to. Dividida em módulos, a 
programação espalhada pelo 
Parque do Peão inclui muita 
aventura, com jogos de pistas 
de obstáculos e arco e flecha; 
técnicas tipicamente escoteiras, 
como nós, amarras e atividades 
de orientação; e um dia inteiro 
de visita ao Parque Aquático 
Thermas dos Laranjais, um dos 
maiores da América Latina. 

Pensado para ser um grande 
encontro de diversidades, o 
evento terá mostras culturais e 
oficinas interativas sobre ciência, 
tecnologia, arte e meio ambiente, 
contando ainda com espaços 
para que os adolescentes pensem 
em projetos de impacto positivo 
na sociedade, tendo em vista os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), propostos 
pela Agenda 2030 da ONU.

Pela primeira vez os esco-
teiros vão cozinhar as próprias 
refeições todos os dias - uma prá-
tica comum em acampamentos 
mundiais, mas inédita no Jam-
boree Nacional. Para viabilizar 
essa atividade, serão montadas 
estruturas de cozinha de campo, 

além de um mercado interno no 
qual os jovens poderão comple-
mentar suas refeições. 

O objetivo é fomentar con-
ceitos e habilidades de cozi-
nha, alimentação nutritiva, 
gestão financeira e vida em 
grupo, cumprindo o propósito 
maior do Escotismo, que é 
educar para a vida.

LocaL
Na visão de Antônio Lí-

vio Abraços Jorge, diretor de 
Relações Institucionais dos 
Escoteiros do Brasil, a escolha 
por Barretos reafirma a parceria 
entre a cidade e a instituição. 
“A realização do 7º Jamboree 
Nacional Escoteiro em Barretos 
é o testemunho da receptividade 
da cidade e de suas autoridades 
para com as atividades esco-
teiras. Será o quarto grande 
evento desde 1990, agora a nível 
nacional. Temos recebido toda 
a atenção e apoio dos poderes e 
do comércio local”, comentou.

O diretor explica que o 
evento deve injetar cerca de 
R$ 2 milhões na economia da 
cidade, entre serviços , comér-
cio, hospedagem e contratos. 
“Também vamos contribuir 
com a prefeitura por doações 
de materiais e de alimentos 
não perecíveis para as entida-
des assistenciais”, finalizou.

Feijoada Samaúma inova e oferece camarote para ver o show

North Shopping Barretos vai levar papais 
ao Grande Prêmio Brasil de Automobilismo

"Ovos Solidários com Amor" em 
prol do Hospital de Amor de Barretos
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A cidade de Barretos será 
palco de evento que visa o 
aprimoramento profissional e 
atualização científica em en-
doscopia do intestino grosso. 

Organizado pela Socie-
dade Brasileira de Endosco-
pia Digestiva (SOBED), em 
parceria com a Sociedade 
Brasileira de Coloproctolo-
gia (SBCP), o curso de Mu-
cosectomia e Próteses En-
doscópicas ocorre no Centro 

de Eventos IRCAD Barretos, 
com encerramento neste sá-
bado, 14 de julho, represen-
tando oportunidade ímpar 
para endoscopistas da região.

“Com programação teó-
rico-prática, será propiciado 
treinamento em terapêutica 
endoscópica colorretal mi-
nimamente invasiva, com 
especialistas renomados na-
cional e internacionalmente, 
responsáveis pela orientação 

nas melhores estratégias para 
abordar as neoplasias de có-
lon e reto”, adianta a coorde-
nadora do curso, dra. Maria 
Cristina Sartor.

Direcionado aos médicos 
que já atuam com endoscopia 
e colonoscopia diagnóstica, 
bem como residentes, o cur-
so tem entre os destaques, ci-
rurgias endoscópicas ao vivo, 
acompanhadas de debates e 
discussões de casos.

Desde a última quarta-fei-
ra, dia 11, o Castramóvel está 
com sua unidade especialmen-
te adaptada para a realização de 
cirurgias de castração, estacio-
nado ao lado da UBS do bairro 
Pimenta, localizada na Rua Jo-
aquim Inácio Pimenta (referen-
te à avenida 41) nº 1010. 

Para a realização das cas-
trações, o proprietário do ani-
mal deverá se dirigir a unida-
de móvel antecipadamente, 
no período das 8 às 12 horas, 

e preencher a ficha de ins-
crição do animal, onde logo 
após, será informado sobre a 
data em que deve levá-lo para 
efetuar o procedimento.

O proprietário do animal 
deverá estar munido de có-
pias do RG, CPF e compro-
vante de endereço. A coorde-
nação da Vigilância Sanitária 
de Barretos informa que não 
serão aceitas inscrições com 
menores de idade assinando a 
responsabilidade pelo animal.

Mais de duzentos quilos 
de alimentos não perecíveis 
foram entregues ao Fundo So-
cial de Solidariedade de Bar-
retos pelo empresário e baila-
rino, Marcelo Benevides. 

A doação é fruto do espe-
táculo em que os alunos do 
Stúdio de Dança Marcelo Be-
nevides se apresentaram na 
Estação Cultural “Placidino 

Alves Gonçalves”, como aque-
cimento para disputar compe-
tição de dança em Goiás e, no 
qual, o ingresso era um quilo 
de alimento não perecível.

As integrantes da equipe 
do FSS, Kátia Sarri - Assis-
tente Social e Aluba Moleiro 
- Oficial Administrativo rece-
beram a doação e informaram 
que todos os alimentos passam 

a integrar a dispensa do Fundo 
Social, que atende famílias em 
situação de risco social, cadas-
tradas na entidade.

O Stúdio Benevides con-
seguiu um primeiro lugar, um 
segundo lugar e três terceiros 
lugares no Festival Interna-
cional de Dança de Goiás, 
que aconteceu em Goiânia, 
no último final de semana.

Barretos recebe curso de Mucosectomia e Próteses Endoscópicas

Fundo Social recebe doação de 
alimentos do Stúdio Benevides

Castramovel inicia 
atendimento no bairro Pimenta

Prefeitura prossegue com o 
trabalho de controle de escorpião

A prefeitura de Barretos, 
por meio do setor de Controle 
de Vetores, órgão da Secreta-
ria Municipal de Saúde, segue 
com o trabalho de nebuliza-
ção da rede de esgoto e buei-

ros para combater escorpiões. 
Nesta semana, o trabalho está 
sendo realizado no bairro 
Christiano Carvalho. Em se-
guida, a ação será praticada 
no bairro Hussein Gemha. 

A ação é feita com um 
inseticida que, em forma de 
fumaça, atinge toda a canali-
zação de esgoto, alcançando 
bom resultado mesmo nos 
locais menos acessíveis. O 
efeito é imediato e o veneno 
não provoca danos à saúde 
dos moradores e nem em ani-
mais de estimação.

Durante a nebulização é 
recomendado que ralos, pia 
da cozinha, todo acesso a rede 
de esgoto, sejam tampados 
para evitar que as baratas fu-
jam para o interior das casas.
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Durante o inverno, fatores 
como o ar mais seco, as mudan-
ças constantes de temperatura, o 
aumento da poluição e a maior 
aglomeração de pessoas em 
ambientes fechados favorecem o 
aparecimento de doenças, como 
gripes, asma e rinite, além de faci-
litarem a ocorrência de infecções. 

Mas não é impossível passar 
pelas estações mais frias sem 
resfriados e crises alérgicas, 
pois a adoção de alguns cuida-
dos, principalmente relaciona-
dos à alimentação, que atuem 
no fortalecimento do sistema 
imunológico, responsável por 
promover a defesa natural do 
corpo, podem ajudar a resolver 
o problema. 

Os especialistas em Nutro-
logia afirmam que “o papel 
dos alimentos é fundamental 
e de extrema importância na 
manutenção e fortalecimento 
do sistema imune, já que é 
através deles que absorvemos 

Nutrientes essenciais para melhorar sua imunidade durante o inverno
Gripes e resfriados são marcas registradas das estações mais frias, mas adotar uma alimentação rica em vitaminas e minerais que fortaleçam o sistema imunológico pode ajudar a evitar o problema

a maioria dos nutrientes que o 
nosso corpo não produz”. 

Para ajudar, eles indicam os 
principais nutrientes que devem 
fazer parte da alimentação de 
quem deseja turbinar o sistema 
imunológico. Confira:

Vitamina A – Alimentos ri-
cos em vitamina A, como fígado 
de galinha, ovos, peixe, frutos 
do mar, cenoura, espinafre e 
limão, desempenham um papel 
essencial no processo imunoló-
gico devido as propriedades do 
nutriente de controle da expres-
são gênica, bem como de danos 
ao DNA, além de atuar também 
no crescimento, desenvolvi-
mento e manutenção da pele e 
possuir ação antioxidante.

Vitamina B6 - A Vitamina 
B6, também conhecida como piri-
doxina, é importante para a manu-
tenção do sistema imunológico, 
pois participa de mais funções 
orgânicas do que qualquer outro 
nutriente isolado, auxiliando no 

metabolismo das proteínas e gor-
duras para formação de hemoglo-
bina. Podendo ser encontrada na 
semente de girassol, na banana, 
no espinafre e na carne de porco 
e de peixe, o nutriente também é 
essencial para quem deseja man-
ter a pele saudável e a saúde do 
sistema nervoso.”

Vitamina E – A Vitamina E, 
encontrada em alimentos como 
cereais, óleos vegetais, carnes e 
ovos, também deve estar na dieta 
de quem deseja um sistema imu-
nológico saudável, pois é uma 
vitamina lipossolúvel necessária 
para o bom funcionamento de 
muitos órgãos do corpo, além 
de ter alta propriedade antio-
xidante, sendo extremamente 
útil em retardar naturalmente o 
envelhecimento, processo que 
também interfere no desempe-
nho do sistema imune.

Vitamina C – A Vitamina 
C também possui importante 
função no sistema imune, aju-

dando a reparar e regenerar os 
tecidos, proteger contra doenças 
cardíacas, auxiliando na absor-
ção de ferro, na diminuição do 
colesterol total e triglicerídeos, 
combatendo os radicais livres 
e, em dose suplementar, dimi-
nuindo a duração e os sintomas 
de resfriado comum. São fonte 
de vitamina C alimentos como 
acerola, goiaba, kiwi, morango, 
laranja, pimentão, brócolis, 
couve-de-bruxelas, goji berry, 
cranberry e caju.

Selênio – O Selênio, mineral 
que pode ser encontrado em 
alimentos como a castanha do 
Pará e o pão francês, aumenta a 
resistência do sistema imune, fa-
zendo com que o corpo consiga 
combater as doenças com mais 
eficiência, além de diminuir 
a probabilidade de ocorrência 
de doenças cardiovasculares e 
ajudar na desintoxicação.

Zinco – O Zinco é outro mi-
neral importante, pois combate 

os radicais livres, ajudando o 
sistema imunológico a ficar 
melhor preparado para lutar 
contra doenças crônicas. Por 
isso, é fundamental que você 
consuma alimentos como ostras, 
camarão, carne de vaca, frango e 
de peixe, gérmen de trigo, grãos 
integrais, castanhas, cereais, 
legumes e tubérculos, que são 
ricos em Zinco.

Além dos nutrientes citados 

acima, o aleitamento materno 
e o consumo de água e ali-
mentos ricos em probióticos 
também são essenciais para um 
bom funcionamento do sistema 
imunológico. Porém, caso você 
sinta que sua imunidade está 
mais baixa do que deveria, é im-
portante que você consulte um 
médico, pois apenas ele poderá 
indicar o melhor tratamento 
para o seu caso.
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Mariner é inaugurada no North Shopping Barretos

O North Shopping Barretos passa a contar em seu mix de 
lojas com a Mariner Calçados. A nova operação foi montada 
entre a Marisa e Polishop, e chegou   oferecendo  produtos 
masculinos diferenciados na linha esporte fino e social, além 
de chinelos, sandálias e botas, em couro legítimo. 

A grife também  trabalha com acessórios como cintos, car-
teiras, meias, bolsas e mochilas.

Ainda neste mês de julho, o North Shopping Barretos ganhará 
a franquia do Clube Melissa, a operação de internet Net Barretos 
e o quiosque da sorveteria italiana, Gelato Borelli.

DICaS Para o BEM ESTar anIMal

Antes mesmo do novo CTB 
(Código de Trânsito Brasilei-
ro), de 1997, a legislação já 
proibia dirigir depois de beber 
álcool, embora a fiscalização 
fosse frágil e sem métodos de 
comprovação. Em 1997, essa 
história mudou, mas foi só em 
2008 que entrou em vigor a 
chamada Lei Seca, que reduziu 
a tolerância para a quantidade 
de álcool no organismo.

No entanto, "essa lei ainda 
tinha brechas permissivas, 
que foram reduzidas em 2012 
e 2016, ano em que todas as 
multas subiram de valor, au-
mentando o peso da punição." 
- relata o Capitão PM Paulo 
César Frugeri. O condutor 
flagrado dirigindo sob a influ-
ência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa 
que determine dependência 
comete uma infração gravís-
sima e multa de R$ 2.934,70.

"Além da punição no bol-
so, o motorista tem a CNH 
recolhida e responde a um 
processo administrativo que 
leva a suspensão do direito de 

Blitz da Lei Seca durante Festa do Peão (Foto: Arquivo)

A maioria das pessoas se 
preocupa em vermifugar seu 
bichinho de estimação, apenas 
quando um membro novo de 
quatro patas chega em casa. 
Esse cuidado, no entanto, deve 
ser frequente. Afinal, todos os 
cães podem adquirir vermes e 
outros endoparasitas, como a 
giárdia, que podem ser trans-
mitidas para o homem.

O diagnóstico das ver-
minoses é feito por meio de 
exames de sangue e de fezes 
e o tratamento deve ser feito 
com medicamentos prescritos 
pelo veterinário de confiança. 

"A prevenção é feita com 
doses de vermífugos que 
devem ser indicados pelo 
veterinário, de acordo com 
o tipo de verme e o peso 
do animal. Para os filhotes, 
a medicação geralmente é 
administrada em conjunto 
com as primeiras vacinas 
dos pets", explica a médica 
veterinária, Lilia Anastácio.

Alguns cães podem nascer 
com vermes que são transmiti-
dos pela placenta ou pelo leite 
materno. Nos animais adultos, 
a infecção pode acontecer por 
via oral ou cutânea. 

No primeiro caso, o ani-
mal ingere ovos ou larvas 
presentes no solo, na água ou 
em lugares com muita umi-
dade. Já a penetração pela 
pele, pode acontecer mesmo 
que ele não apresente um 
ferimento. Há ainda a pos-
sibilidade de transmissão de 
alguns vermes por vetores, 
como os mosquitos. É o caso 
do verme do coração.

Segundo Lilia Anastácio, 

em animais adultos, geralmen-
te, não são observados sinais 
clínicos. Alguns podem esfre-
gar o ânus no chão (prurido 
anal), ter diarreia, apresentar 
pelos opacos e indisposição 
para brincar ou passear. "Mas, 
a grande maioria dos parasitas 
são assintomáticos, o que refor-
ça a necessidade de levar, pelo 
menos uma vez por ano, o cão 
até um consultório veterinário".

Os vermes podem se 
alojar em diferentes partes 
do organismo como coração, 
estômago, rins, pulmões, 
esôfago, olho, intestino, fí-
gado e até mesmo no cérebro 
do hospedeiro, no caso, pode 
ser o seu pet. Quando isso 
acontece, podem provocar 
sérias lesões no órgão.

O controle do ambiente 
é a principal medida de pre-
venção. Por isso, devemos 
cuidar sempre da remoção 
de fezes, evitar que o animal 
faça as necessidades em local 
fechado e que não bata sol. 
"É que a umidade favorece 
a sobrevivência das larvas 
e ajuda os vermes a crescer. 
Se o pet ficar em creches, é 
muito importante verificar a 
higienização do local".

Cuidado Com as 
Crianças

Os parasitas podem ser 
perigosos para os seres hu-
manos, principalmente, para 
as crianças. É que os ovos do 
verme poderão ficar alojados 
nos pelos, ao redor da cauda e 
em outras regiões do cão e ser 
transmitidos para as mãos dos 
pequenos durante carícias ou 
brincadeiras com o animal.

Barretos aparece na ter-
ceira posição da lista do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), de cidades 
do estado de São Paulo com 
maior número de queimadas 
no primeiro semestre de 2018.

Depois do sucesso da Festa 
Junina, o Rio das Pedras promo-
ve o Quermessão neste sábado 
(14), a partir das 20 horas, no 
Salão Nobre. De acordo com 
Luís Moschiar, presidente do 
clube, o evento visa presentear 
os associados e toda a população 
barretense que prestigia este tipo 

Pesquisa do Inpe coloca Barretos como a terceira 
cidade com maior número de queimadas em São Paulo

Cuidado com a saúde 
dos pets deve ser 

frequente para prevenir 
parasitas e vermes

Nesta semana, nós, da IDAVET Clínica 
Veterinária e Pet Shop, vamos passar 

algumas dicas sobre um assunto muito 
importante para os cuidados com seu pet

Fumaça cobre parte do céu de Barretos 
indicando foco de incêndio. (foto arquivo)

O município de Colômbia, 
a 41 quilômetros de distância, 
na divisa com Minas Gerais, 
ficou na 11ª posição em uma 
lista das 501 cidades com mais 
queimadas no país.

Barretos registrou 189 focos 

de incêndio entre janeiro e junho 
deste ano, enquanto no mesmo 
período de 2017 foram regis-
trados 132 casos. Colômbia já 
registrou 112 focos de incêndio 
no mesmo período deste ano.

Segundo os técnicos do 
Inpe, o período de seca em 
2018 começou bem mais cedo e 
os moradores quase não viram 
água de chuva. Em Barretos, as 
últimas chuvas ocorreram há 
26 dias e não foram suficientes 
para reduzir a seca.

O site G1 informou no últi-
mo domingo (8), justificativas 
da Cetesb e Corpo de Bombei-
ros para o aumento do número 
de focos de incêndios, de acordo 
com os registros dos primeiros 
seis meses de 2017 e de 2018.

Para a técnica ambiental da 
Cetesb, Cleuza Fabiana Gatti, 
Barretos possui uma área terri-
torial muito extensa e um tipo de 

vegetação que contribui para o 
aumento dos riscos de incêndio.

“As pessoas precisam tomar 
cuidado em atear fogo para fazer 
limpeza do terreno e utilizar 
materiais que possam começar o 
incêndio. Isso também pode cau-
sar prejuízo à saúde das pessoas", 
afirmou Cleuza Gatti ao G1.

“O período da estiagem vai 
terminar em outubro e a ten-
dência é que tenha um aumento 
no número de atendimentos. As 
queimadas acontecem de forma 
acidental, natural ou provoca-
da. Temos a cultura de usar o 
fogo na limpeza de terrenos, 
queima de lixo, descarte de 
material e esse tipo de ação se 
torna incontrolável e o bombei-
ro acaba sendo acionado para 
conter a situação”, disse o te-
nente do Corpo de Bombeiros, 
Frank Fernando Andrade, ao 
G1 no último domingo.

autuações pela lei Seca tiveram 
queda de 86% nos últimos sete anos

dirigir por 12 meses - depois 
de todos os recursos possíveis. 
O veículo também é retido até 
que outro condutor habilitado 
se apresente." - frisa Frugeri. 
Se o motorista for flagrado no-
vamente dirigindo embriagado 
dentro de um ano, a multa será 
dobrada, para R$ 5.869,40, e a 
CNH pode ser cassada.

autuações
Desde 2010, a Polícia Mi-

litar autuou 526 motoristas 
por embriaguez ao volante 
em Barretos, segundo um 
levantamento da reportagem. 
No entanto, provavelmente 
por conta da lei, o número de 
multas vem caindo ano a ano. 
Em 2011 foram aplicadas 167 
multas, contra 23 em 2017. No 
primeiro semestre deste ano 
foram apenas cinco.

Não há tolerância para 
qualquer nível de concentra-
ção de álcool no corpo. Existe 
apenas uma margem de erro 
definida pelo Inmetro para os 
bafômetros, por isso a infração 
é confirmada se o resultado do 
teste for igual ou superior a 

0,05 mg/L de ar expelido.
maior rigidez

O motorista que se negar a 
fazer o teste, mesmo que não 
aparente embriaguez, é punido 
da mesma forma que o moto-
rista alcoolizado, ou seja, multa 
de R$ 2.934,70, suspensão por 
12 meses e retenção do veículo.

A nova regulamentação tam-
bém permite que a autoridade 
possa constatar embriaguez se 
houver alteração da capacidade 
psicomotora (cambalear, sono-
lência, hálito, atitude, desorien-
tação, etc.) ou até por meio de 
imagem, vídeo ou testemunho.

Se causar morte (homicídio 
culposo) e for pego em flagran-
te, o motorista é levado a uma 
delegacia, mas uma fiança só 
pode ser estipulada por um juiz 
durante audiência. Desse modo, 
a liberação não é imediata. A 
lei define pena de 5 a 8 anos de 
prisão, mas ainda pode ser con-
vertida em pagamento de cestas 
básicas ou trabalho comunitário 
ao final do processo. Nos casos 
em que há lesão grave (feridos 
sem intenção), a punição é de 2 a 
5 anos. Nestes casos, o delegado 
também não poderá conceder 
fiança. (Fonte: Seven Press)

Quermessão agita o 
rio das Pedras neste sábado

de festa típica.
No ‘Quermessão’ vai ter co-

midas típicas de festas juninas, 
como vinho quente e quentão, 
além de cachorro quente, bebi-
das geladas e espetinhos, entre 
outras guloseimas. 

O evento conta com a Banda 
Fama e a dupla José & Diogo. O 

associado tem entrada 
livre e os visitantes pa-
gam R$ 30antecipado. 
Restam poucas mesas 
a venda por R$ 70, com 
quatro lugares, acom-
panhada de frango 
assado e porções de 
batata e amendoim. 
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Segundo Caderno

lilia.jornalismo@hotmail.com

Adriano Ramos brindou idade nova 
neste dia 13, recebendo carinho de 

familiares e amigos; em especial, da esposa!!

A barretense Eloisa Helena Nogueira 
brindou idade nova neste dia 13, 
recebendo o carinho de amigos e 

familiares. Em especial, do esposo 
Dudu Nogueira. Parabéns!!! 

No último dia 12, o médico barretense 
dr. Fauze Daher brindou idade nova, 

recebendo carinho de amigos e 
familiares. Em especial, da esposa, 
das filhas e dos netos. Parabéns!!!

Dono de um sorriso encantador, a fisioterapeuta 
Cíntia Francisco, celebrou idade nova no 

nesta sexta-feira, dia 13, e recebeu o carinho de amigos 
e familiares. Em especial, do noivo Nicolas. Parabéns!!

Hoje, dia 14, a Odontolo Company Barretos completa 
2 anos de sucesso e dedicação com seus clientes!! Na 

foto, a proprietária dra. Jackeline Rossini, celebra o 
empreendimento e agradece todos os seus clientes e 

colaboradores pela confiança nesses 2 anos!!!

Sim, uma festa de princesa!!! Foi assim os 15 anos da 
princesa Rafaela Rodrigues Macedo, que celebrou a 
data com uma linda festa no última dia 7, no rancho 
Os Companheiros,  com uma linda festa, regada de 

muito luxo e amor. Uma festa preparada pelos pais Larissa 
Cabeça e Alexandre Macedo, que deixou todos os convidados 
maravilhados e a aniversariante encantada. Parabéns 
princesa Rafaela. Você se transformou em uma linda mulher!!!
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Na última quarta-feira 
(11), foi realizado o 
Projeto Antologia 
Solidária Barretos 

Especial, que teve a 
participação de vários 
escritores. Na foto, o 

secretário municipal de 
Cultura, João Batista 
Chicalé, a escritora 

Sada Ali, membro da 
Academia Barretense 

de Cultura, e o convida-
do especial, o escritor 
Menalton Braff, duas 

vezes prêmio Jabuti em 
Literatura. Sucesso!

Amanhã, a lindeza da Cacá, (essa colunista aqui rsrsrs), 
Eduarda Domarascki, completa os seus 05 anos, com essa 

personalidade própria que espanta todos... Meiga e marrenta 
definem minha branquinha.  Recebe muitos mimos, 

chamegos dos pais Vinícius e Karina, e da irmã Beatriz. 
E, claro, paparico especial da vovó coruja Elza. 

PARABÉNS MEU AMOR!! CACÁ TE AMA MUITO!!

O Studio de Dança Marcelo 
Benevides, conquistou vários 
prêmios no Festival Interna-
cional de Dança Goiás. 1° 
Lugar - Estilo Livre Avança-
do - Um dia de Sol, 2° Lugar 
- Sapateado Avançado - Ha-
nami Festivo, 3° Lugar - Jazz 
Juvenil - Pra Mexer, 3° Lugar 
- Jazz Junior - Requinte e 3° 
Lugar - Sapateado Junior - 
Quando eu crescer. Parabéns 
Marcelo!!!

Chegaram os 
produtos Aneethum 
no Parrucchieri. 
Creme de 
Tratamento Linha 
A! Um dos mais 
vendidos da marca. 
Aproveite! 
Contato: 
3043-6606

Família Anas-
tácio reunida na 

comemoração de 
1 ano da Clínica 

IdaVET. Na foto, 
a veterinária 

Lilia Anástacio, 
ladeada pelos 

pais Luiz Anas-
tácio “Paçoca” e 
Arlete, o marido 

Leonardo e a 
filha Idaliana. 

“Agradeço 
muito aos meus 
pais que sempre 
tiveram comigo 
me apoiando e 

incentivando 
neste projeto”, 
declarou Lilia.
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Copa do Mundo FIFA 2018

4 

A Capoeira de Barretos disputa neste domingo, 15 
de julho, às 9 horas, em Bady Bassit, a terceira etapa da 
Copa Paulista. Com 16 capoeiristas, a equipe tem apoio 
da secretaria municipal de Esportes e Lazer. Na próxima 
semana os atletas representarão o município nos Jogos Regionais, que serão disputados em Matão.

O Yubb, buscador de in-
vestimentos, e a Órama, pla-
taforma de investimentos, 
consolidaram os principais 
palpites de seu bolão online 
e gratuito da segunda fase do 
Mundial 2018, que premiará 
o vencedor com R$ 5 mil em 
um investimento em renda fixa 
e uma consultoria financeira. 

As empresas chegaram à 
conclusão de que, com muitas 
“zebras”, incluindo a eliminação 
da seleção brasileira nas quartas 
de final, houve mais erros do 
que acertos no bolão. Confira:
Sobre o jogo Brasil x Bélgica:
- Mais de 7% dos participantes 
acertaram que o Brasil seria 
eliminado;
- Apenas 4,12% dos parti-
cipantes acertaram o placar 
exato (Brasil 1 x 2 Bélgica);
- Entre os participantes, 5,79% acha-
ram que o jogo iria para os pênaltis.

Sobre as semifinais:
- Mais de 1/4 dos participantes 
do bolão, 25,65%, achou que 
estariam nas semifinais as 
seleções da França, Croácia, 
Inglaterra e Brasil;
- Apenas 2,71% dos participantes 
acertaram as quatro seleções que 
foram para as semifinais.
Sobre a final do Mundial:

- Entre os participantes que 

O professor e coordenador 
dos cursos de Licenciatura em 
Ciências Biológicas e Educação 
Física do Unifeb, Douglas Miran-
da, publicou parte da pesquisa de 
seu doutorado no 23º Congresso 
Anual do Colégio Europeu de 
Ciência do Esporte, que acontece 
em Dublin, na Irlanda.

A publicação aconteceu no 

início do mês, 7 de julho, e o 
professor esteve pessoalmente 
no congresso. "Sendo esse o 
principal evento da área, a opor-
tunidade foi ótima para atualizar 
os meus conhecimentos, me 
relacionar com os pesquisadores 
mais renomados do mundo. E, 
certamente, isso irá refletir posi-
tivamente no desenvolvimento 

do meu trabalho com os alunos e 
as pesquisas", afirmou Miranda.

Na Europa, o professor do 
Unifeb, que também é triatleta, 
aproveitou para participar do 
31º Triathlon Internacional 
de Annecy, na França, com 
outros 1,5 mil atletas de vários 
países, ficando em 50º em sua 
categoria, 30 a 39 anos.

Barretos disputa a partir da 
próxima quarta-feira (18), em 
Matão, a 62ª edição dos Jogos 
Regionais da 5ª Região Espor-
tiva. A cidade terá uma delega-
ção de 270 pessoas, incluindo 
atletas, comissões técnicas, 
direção e apoio. As competições 
começam  na quarta-feira, 18 de 
julho, e a abertura solene será na 
sexta-feira, 20 de junho, às 19 
horas, no Ginásio Municipal de 
Esportes “Décimo Chiozzini, 
na Rua Osvaldo Beozo, bairro 
Nova Matão.

Barretos disputará o atle-
tismo masculino, feminino 
e ACD; basquete masculino 
livre, basquete feminino Sub 
20, biribol, bocha, capoeira 
masculino e feminino; ciclis-
mo, damas, futebol de campo 
masculino e feminino, futsal 
masculino e feminino, hande-
bol masculino e feminino, judô 
masculino e feminino, malhas, 
natação masculino e femini-
no, tênis de mesa masculino, 
tênis de campo masculino, 
vôlei masculino, vôlei de praia 

França será a campeã do Mundial, segundo participantes de bolão

já palpitaram sobre a partida 
final, 75,97% acreditavam que 
o Brasil ganharia a Copa;
- A maioria, 77,49%, acreditou que 
o Brasil ao menos iria para a final;
- Apenas 5,09% dos partici-
pantes acreditam que a final 
da Copa terminará em pênaltis.

Sobre a França:
- A presença da França na fi-
nal era palpite de 14,32% dos 
participantes do bolão;
- 13,10% dos participantes do 
bolão acreditam que a França 
irá ganhar a Copa.

Sobre a Inglaterra:
- 47,67% dos participantes 
palpitaram que a Inglaterra iria 
para a final;
- Só 1,82% dos participantes do 
bolão achavam que a Inglaterra 
iria ganhar a Copa (a Inglaterra é 
uma seleção que possivelmente 
jogaria contra o Brasil na final, 
o que explica essa porcentagem 
ser tão baixa).

Sobre a Bélgica:
- Apenas 4,35% acreditaram 
que a Bélgica iria para a final;
- 3,30% dos participantes do 
bolão acreditaram que a Bélgi-
ca iria ganhar o Mundial.

Sobre a Croácia:
- Entre os participantes, 
30,73% deram palpites de 
que a Croácia iria para a final;

- Apenas 0,95% dos partici-
pantes do bolão acham que 
a Croácia vai ganhar a Copa 
(a Croácia é uma seleção que 
possivelmente jogaria contra o 
Brasil na final, o que explica 
essa porcentagem ser tão baixa).

Brasileiro gosta 
de correr riscos?

Bem como ocorre com in-
vestimentos, acumularia mais 
pontos quem aceitou correr mais 
riscos ao palpitar nesse bolão, 
chutando os placares de todos 
os jogos de uma só vez, antes 
do início das quartas de final. 
Entre os participantes, 51,96% 
toparam arriscar em seus palpi-
tes e 48,04% preferiram palpitar 
de forma mais segura, após o 
resultado de cada fase.

Ainda dá tempo
Os palpites no bolão promovi-

do em parceria entre Yubb e Óra-
ma podem ser feitos para os jogos 
que ainda não aconteceram, até 
às 14h59 do domingo próximo, 
dia 15, quando acontece a partida 
final. O ganhador ou ganhadora 
será anunciado em 18 de julho e 
o prêmio poderá ser recebido até 
18 de agosto de 2018. Acesse o 
link para participar e conferir a 
regulamentação completa: http://
bolao.yubb.com.br/bolao-yubb
-orama-fase-final.

Delegação de Barretos 
no 62º Jogos regionais 

terá 270 pessoas
Competições começam na próxima quarta-feira, 18 de 
julho, e abertura solene acontece na sexta-feira, dia 20

Professor do Unifeb participa de 
congresso e de triathlon na Europa

masculino e feminino e xadrez 
masculino e feminino.

Como no ano passado, os 
Jogos Regionais terão uma 
única divisão. “Estamos le-
vando uma delegação que 
valoriza o atleta barretense, 
com equipes que disputam 
campeonatos regulares e muita 

motivação. Nossa meta é estar 
entre as melhores posições”, 
afirmou o secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico.

Barretos ficará alojada na 
sede da APAE de Matão, na 
Alameda da Saudade, 100, 
Jardim Pereira.

Capoeira de 
Barretos disputa etapa 

da Copa Paulista


