
Jornal O POVO
Barretos, 19 de maio de 2018ANO 11 - Nº 642 Circulação aos sábados

Altair - Barretos - Bebedouro - Colina - Colômbia - Guaíra - Guaraci - Icém - Jaborandi - Morro Agudo - Olímpia - Orindiuva - Severínia - Taiuva - Terra Roxa - Viradouro    www.jornalopovoonline.com.br
REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 954,00 
R$  20,14

VALORES EM 18 DE MAIO

R$  3,738
Dólar Comercial Venda R$  3,739

Cotações 
FinanCeiras

troca de diretores

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A diretoria da Associação Os Independentes definiu que na edição 2018 do concurso Rainha da Festa do 
Peão de Boiadeiro de Barretos, que acontece neste sábado (19), às 20 horas, na Praça de Alimentação do North 
Shopping, serão eleitas Rainha e Princesa do Peão. Desta forma, duas das dez candidatas sairão do concurso com 
faixas de vencedoras e viverão um reinado de 365 dias. Esse ano disputam os títulos de mulheres mais bonitas da 
Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos: Fernanda Souza Nascimento, representante da Polo Wear; Kaliandra 
Joyce da Silva Luiz, representante da Morana Acessórios; Kamila Cristina Rodrigues Sabino, representante 
da Totallaser; Larissa Cardozo Leme Chiarelli, representante da Maran Calçados; Larissa Teixeira Bachelli, 
representante da CVC Viagens; Mariana Marçal de Oliveira, representante da Óticas Diniz; Thamires Bozzo 
Rosa, representante da Dr. Shape & Mix Clean Lavanderia; Victória Trindade de Souza Martins, representante 
da Jabour Joias; Walquíria Silva Vilela, representante da Lika Bijuterias & Camila Ferenzin – Semijoias; e Yanca 
Cristina Oliveira de Souza, representante da Golfe Class. Após o concurso haverá show com a dupla Roby & 
Thiago e a praça de alimentação do centro de compras barretense atenderá até às 23 horas. (Foto: Márcio Oliveira)

A partir da próxima segunda-feira (21), o INSS deixará de agendar atendimento presencial 
para a realização de pedidos de aposentadoria por idade. As solicitações, feitas por internet 
ou telefone, vão ser analisadas automaticamente. Se os dados no Cnis (Cadastro Nacional de 
Informações Sociais) estiverem corretos, o benefício já será concedido. Só vai ser necessário 
comparecer à agência se houver alguma pendência na documentação. Após o pedido feito pelo 
telefone 135 ou pelo site Meu INSS, o segurado recebe um protocolo e pode acompanhar o 
andamento do processo. Além da aposentadoria por idade, que exige 60 anos para mulheres e 
65 anos para homens, mais 15 anos de contribuições ao INSS, o salário-maternidade também 
será liberado desta forma. A medida deve agilizar a concessão desse tipo de benefício.

A Polícia Militar de 
Barretos, por meio do 
Major Mauro e dos Ca-
bos Marcos Mariano e 
Marcelo Basso, realizou 
a distribuição de folhetos 
com informações do pro-
grama Vizinhança Soli-
dária, no último sábado, 
no calçadão da rua 20. 
O programa Vizinhança 
Solidária tem por objeti-
vo incentivar a comuni-
dade de todos os bairros 
da cidade a formar gru-
pos de whatsApp, para 
realizar denúncias, rela-
tos e informações, para 
que a PM possa realizar 
um melhor patrulhamento e oferecer uma “resposta mais rápida à 
população”, no combate à criminalidade. Implantado pelo Major 
Mauro Alves dos Santos Júnior, coordenador operacional do 33º 
BPM/I, o programa é supervisionado pelo Capitão Frugeri.

A Câmara Municipal realiza 
na próxima quarta-feira (23), às 
20 horas, a Audiência Pública 
para análise e discussão de alte-
rações no Plano Diretor de Bar-
retos. As mudanças constam no 
projeto de Lei Complementar 
nº19/2018, de autoria do pre-
feito Guilherme Ávila.

De acordo com lei federal, 
sempre que houver apresenta-
ção de propostas para altera-
ção no plano diretor, o muni-
cípio deverá realizar audiência 
pública com a participação da 
população e de associações 
representativas dos vários seg-
mentos da comunidade.

As alterações serão apre-
sentadas na Câmara por re-
presentantes da prefeitura e, 
após as exposições, as pes-
soas que estiverem presentes 

poderão fazer questionamen-
tos e dar sugestões.  

Após as análises durante 
a audiência, o projeto será 
encaminhado para as comis-
sões permanentes da Câmara 
e, posteriormente, segue para 
votação em sessão ordinária.

O Plano Diretor de um mu-
nicípio é o conjunto amplo de 
regras que devem ser seguidas 
por todos os envolvidos nos 
processos de desenvolvimen-
to da cidade. 

Entre as diversas normas, 
o plano define os limites 
urbanos, estabelece incenti-
vos para aprimoramento de 
construções e impõe regras de 
infraestrutura; além de fixar 
como princípios assegurar a 
justiça social e o bem-estar 
dos habitantes.

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (19), às 18 horas, 
em Goiânia (GO), o primeiro sorteio do Dia de Sorte, a nova modalida-
de das Loterias CAIXA. O concurso 001 do Dia de Sorte pode pagar 
um prêmio estimado em R$ 500 mil. As informações sobre o sorteio do 
Dia de Sorte estarão disponíveis nas redes sociais da CAIXA. Haverá 
transmissão ao vivo no Facebook, pelo perfil @ImprensaCAIXA, além 
de cobertura pelo Twitter e pelo Instagram.

A prefeitura de Barretos 
segue com as obras de implan-
tação de um novo sistema de 
drenagem nas proximidades 
do Clube União, no entorno 
da avenida 43. Com recursos 
do Governo do Estado e con-
trapartida municipal, as obras 
têm o objetivo de reduzir o 
risco de alagamento no local, 
com a implantação de galerias 
pluviais com duas linhas de 
tubos e caixas de interligação.

Conforme planejamento e 
cronograma, para reduzir os 

transtornos, a obras são realiza-
das em quatro etapas e a etapa 
seguinte só começará após a 
conclusão da etapa anterior. Foi 
liberado o cruzamento da rua 22 
com a avenida 39 para a passa-
gem de veículos e está sendo 
liberada a passagem da avenida 
39, onde foi construída a caixa de 
interligação. Conforme o crono-
grama, a segunda etapa se refere 
aos trechos da rua 22 (entre 39 e 
41), avenida 41 (entre 22 e 24) e 
rua 24 (entre 41 e 43).

Segundo Caderno - PÁGINA 1

Começa na manhã deste 
domingo (20), a série A do cam-
peonato varzeano organizado pela 
LBF (Liga Barretense de Futebol). 
A competição terá 13 clubes. A 
primeira fase vai até 12 de agosto. 
Oito times se classificam para a 
etapa seguinte, que tem seu início 
previsto para 2 de setembro. A 
tabela da competição estabelece 
seis jogos nesta primeira rodada. 
São eles: Palestra x Unidos do 
Barretos II, na ADPM; Bandeirante 
x Barretos II, no São Bento; Inter/
Jockey x ADPM, no Cavalgando; 
José Faleiros x São Bento, no 
Paulo Prata; Vila Nogueira x Im-
proviso, no Rochão; e Predinhos 
x Atlético Vila Diva, no Frigorífico. 
Folga a equipe do Ibirapuera.

Segundo Caderno - PÁGINA 4

O ERPLAN (Escritório Re-
gional de Planejamento) de Bar-
retos, órgão ligado ao governo 
do Estado, deve receber um 
novo diretor nos próximos dias. 
No lugar de Valdemir Morales, 
indicado pelo PSDB e exone-
rado no último dia 5, o órgão 
passará a ser dirigido pela bar-
retense Graça Lemos, indicada 
pelo PSB, partido do governador 
Márcio França, tendo seu nome 
oficializado nos próximos dias.  

As exonerações nos cargos 
regionais do governo estadual 
ocorreram com a mudança de 
governo, saída de Alckmin e 
entrada de Márcio França.

A Divisão Regional de 
Saúde de Barretos também 
estava sem direção oficial até 
nesta sexta-feira (18). Na Di-
visão Regional da Assistência 
Social não houve mudança, 
permanecendo no cargo a 
diretora Márcia Muzetti.

Palestras marcam Dia de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Obras de drenagem para reduzir alagamento 
da Avenida 43 seguem para segunda etapa

Graça Lemos 
deve assumir 
Erplan nos 

próximos dias

Segundo Caderno - PÁGINA1

Câmara abre debates para analisar 
alterações no Plano Diretor

População pode participar durante Audiência Pública

LBF inicia a 
nova temporada 

da várzea

Polícia Militar divulga 
programa Vizinhança Solidária

CAIXA realiza primeiro sorteio 
da loteria Dia de Sorte neste sábado

North Shopping recebe concurso Rainha 
da 63ª Festa do Peão de Barretos neste sábado

Aposentadoria por idade será aprovada por internet e telefone
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

Não é segredo para ninguém 
que o desemprego segue em 
alta pelo país. Segundo dados 
do IBGE, o desemprego atinge 
ainda mais a população negra. 
No primeiro trimestre, os par-
dos (classificação usada pelo 
instituto) eram 52,6% dos 13,7 
milhões de desempregados no 
país e os pretos, 11,6%. So-
mando 64,2% os índices vêm 
mantendo a tendência de alta. 
Há seis meses, eram 63,7%.

Só para fazer um paralelo 
de épocas, em igual período 
de 2012, eles correspondiam 
a 48,9% e 10,2%, respectiva-
mente. Nessa mesma compara-
ção, a participação dos brancos 
diminuiu de 40,2% para 35,2%. 

Além disso, o total de de-
sempregados quase dobrou 
nesse período. Passou de 7,6 
milhões, no primeiro trimestre 
de 2012, para os 13,7 milhões 
atuais. A taxa de desemprego 
dos brancos foi de 10,5%, 

abaixo da média nacional 
(13,1%). Já a de pretos e par-
dos ficou acima: 16% e 15,1%. 
Nos três casos, houve cresci-
mento em relação a 2012.

Segundo o IBGE, que di-
vulgou na quinta-feira (17) 
mais informações da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) Contínua, os 
pardos representavam 48,1% 
da população fora da força 
de trabalho. Os brancos eram 
42,5% e os pretos, 8,4%.

As mulheres eram maioria 
(50,9%) dos desempregados. 
Isso aconteceu em quase todas 
as regiões – a exceção foi o 
Nordeste (47,3%). A taxa de 
desemprego foi bem maior entre 
a mão de obra feminina (15%) 
do que para os homens (11,6%). 
Elas também compõem a maior 
parte da população fora da força 
de trabalho (65,2%).

De acordo com o instituto, 
o rendimento médio do traba-

lho manteve-se estável, sendo 
estimado em R$ 2.169. O valor 
ficou próximo ao do último 
trimestre de 2017 (R$ 2.173) 
e foi igual ao do primeiro pe-
ríodo do ano passado.

A fome, a sede, a falta de 
professores nas escolas, o de-
semprego, a corrupção, a pobre-
za, as greves, o analfabetismo, 
a hipocrisia, a desigualdade so-
cial, o racismo, a descriminação 
e a falta de informação.

Todos esses problemas são 
oriundos da democracia jovem 
e praticada de forma equivoca-
da no país, principalmente, por 
parte da maioria dos eleitores 
que escolhem os políticos erra-
dos para representá-los nos po-
deres Executivo e Legislativo.

Tudo pode começar a mu-
dar para melhor, a partir de 
janeiro de 2019, se  soubermos 
escolher e votar em outubro 
próximo. Temos tempo até lá 
para peneirarmos as opções.

Homenageado com o títu-
lo de Cidadão Honorário de 
Barretos, por lei que teve pro-
jeto do vereador João Roberto 
dos Santos, o João Mulata, 
o deputado estadual, Vaz de 
Lima, confirmou que estará em 
Barretos para a solenidade de 
entrega do título, no próximo 
dia 24, quinta-feira, às 20 ho-
ras, na Câmara Municipal. A 
relação de proximidade com 
a cidade e o apoio politico 
motivaram o título. 

Segundo o prefeito Gui-
lherme Ávila, “Vaz tem sido 
um deputado sempre disposto 
a trabalhar para Barretos, foi 
ele quem abriu as portas de 
muitos gabinetes de secretá-
rios de estado e até mesmo de 
ministro para que pudéssemos 
conseguir verbas e parcerias. A 
Santa Casa de Barretos só não 

A Fetiasp (Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Alimentação do Estado de 
São Paulo) negocia com os em-
pregadores, neste mês, a pauta 
de reivindicações já entregue 
às bancadas patronais dos di-
versos setores que compõem 
a indústria da alimentação. Os 
setores são: doces e sucos, be-
bidas, rações, frio (embutidos), 
carne (abate) e usinas de açúcar.

“Estabelecemos uma secreta-
ria para cada segmento, que tem 
a função de levantar todos os 
dados necessários, organizar as 
mobilizações e definir as estra-
tégias de negociação”, explicou, 
nesta semana, Antônio Vítor 
(foto), presidente da federação.

“Os principais itens da 
negociação são a inflação do 
período, que foi de 1,69%, 
índice igual de aumento real, 
reajuste nos pisos e na cesta 
básica, PLR (Participação nos 
Lucros ou Resultados) e manu-
tenção dos direitos já conquis-
tados”, apontou Wilson Vidoto 
Manzón, secretário-geral da 
Fetiasp coordenador da nego-
ciação de doces e sucos.

Nem sempre o elogio que 
julgamos apropriado terá o efeito 
desejado e será recebido como 
imaginávamos. Você sabia que 
as mulheres preferem ouvir uma 
exaltação à sua personalidade do 
que uma menção à sua beleza? 
Surpreendente, não é mesmo? 
A intenção pode ser boa, mas 
existem outras características que 
podem ser enaltecidas na hora de 
conquistar a pessoa por quem 
você está interessado.

O site de relacionamento 
Meu Patrocínio realizou uma 
pesquisa entre os seus usuários 
e descobriu quais os tipos de 
elogios que surtem mais efeito 
quando o assunto é namoro. 
De 500 mil cadastrados, foram 
selecionados 1.200 participantes, 
entre homens e mulheres, que 

Os piercings têm anos de 
moda. Não há um local do corpo 
que escape do piercing: orelhas, 
nariz, umbigo, mamilos e até 
mesmo a língua. No entanto, é 
importante saber se vale a pena 
quando o "amor à arte" pode 
pôr em risco a nossa saúde, por 
exemplo, a perfuração de uma 
área tão delicada como a língua. 
Essa prática envolve não apenas 
os problemas habituais (infecção, 
rejeição, coceira, dor...), mas da-
das as condições inadequadas de 
higiene, com frequência, podem 
representar outros riscos.

Lábios, sobrancelhas, boche-
chas e até mesmo a língua. Tudo 
parece ser um material potencial 
para piercing. No entanto, é 
importante saber se vale a pena 
quando o "amor à arte" pode 
pôr em risco a nossa saúde, por 
exemplo, a perfuração de uma 
área tão delicada como a língua.

Os piercings têm anos de 
moda. Não há um local do corpo 
que escape do piercing: orelhas, 
nariz, umbigo, mamilos. Mas, 
nos EUA, e em menor medida 
na Europa, tornou-se comum 
as sobrancelhas também serem 
furadas, bochechas e língua.

Essa prática envolve não 
apenas os problemas habituais 
(infecção, rejeição, coceira, 
dor...) mas dadas as condições 
inadequadas de higiene, com 
frequência, podem representar 
outros riscos: a transmissão 
de hepatite B ou C, através do 

o aumento do desemprego 
entre a população negra e mulheres

os perigos do piercing na língua

sangue e, em casos extremos, 
a propagação do vírus da Aids.

Sangramento 
e aSfixia

Além da dor e inchaço que 
pode causar o piercing, quando 
mal tolerado, pode produzir 
um aumento do fluxo salivar, 
além de causar hipersensibili-
dade ou alergia ao metal.

O piercing na língua pode 
até dificultar a mastigação 
e fala, promovendo o surgi-
mento de um tecido cicatricial 
incômodo ou ferir os nervos 
da língua. As lesões também 
podem ocorrer nos dentes pelo 
choque com a 'joia'. Assim, se 
você tiver uma, deve ter cuida-
do, até se acostumar a usá-la.

Muitos dentistas recomen-
dam algumas dicas de saúde 
por motivos óbvios:

- Pode causar obstrução das 
vias aéreas devido ao inchaço 
e inalação de metal.

- A ocorrência de sangra-
mento de uma seção das arté-
rias que suprem a língua.

riSco de infecção
A língua, mais do que qual-

quer outra parte do corpo, é 
suscetível ao risco de infecção. 
Em seu estado natural, a boca 
contém muitas bactérias, o que 
favorece o desenvolvimento 
de infecção, caso a perfuração 
e o piercing não sejam bem de-
sinfetados antes da colocação. 
Essas infecções podem afetar 
tudo, desde a mandíbula até 
toda a boca.

Se a pessoa também sofre 
de problemas dentários ou na 
boca, colocar um piercing na 
língua pode ser uma má ideia, 
não apenas por causa do risco 
de novas infecções.

requer muita 
higiene

A melhor coisa a fazer é 
desistir do piercing em uma 
área frágil do corpo. Mas se 
você não pode resistir a esta 
tendência, pelo menos, seja 
extremamente cauteloso antes 
de fazer isso.

Verifique se a pessoa que 
vai colocar o piercing tem 
experiência comprovada nesta 
prática e exija que o material 
utilizado seja totalmente estéril.

o poder do elogio na arte da conquista
O que mulheres e homens mais gostam de ouvir

revelaram o que mais gostariam 
de ouvir daquela pessoa especial. 

A maioria das mulheres, 
30%, prefere receber elogios 
sobre a sua personalidade, sobre 
suas características de compor-
tamento, sobre suas atitudes. Em 
segundo lugar, para 23%, surge 
a inteligência e 20% preferem 
ser elogiadas pelo bom humor. 
Sim, elas também gostam de ser 
reconhecidas pela capacidade de 
encarar a vida de forma positiva, 
de saber fazer rir. 

Elogios sobre as habili-
dades, talento e inteligência 
surtem um efeito imediato. 
Para 16% das entrevistadas, 
vale uma exaltação ao corpo 
e à beleza, um elogio bem 
recebido. Complementando a 
lista das preferências, aparece 
o sucesso (12%), ainda mais 
para aquelas que têm dedicado 

tempo para investir na carreira.
No caso dos homens os va-

lores mudam completamente! 
Dentre os pesquisados, 33% 
disseram que gostam de ser 
admirados pelo sucesso, sejam 
nas conquistas profissionais e/
ou financeiras. Em seguida vem 
a beleza, elogio preferido de 23% 
dos homens. Em seguida, em-
patado com as mulheres, os que 
preferem ser elogiados pelo hu-
mor são 20% dos entrevistados. 
A inteligência vem em terceiro 
lugar com 14% das respostas, 
talvez porque ter sucesso e hu-
mor já sejam resultado de ser in-
teligente. Para 11% dos homens, 
é importante que reconheçam o 
valor da sua personalidade.

Fica a dica para o momento 
de fazer um elogio: reavalie 
os seus conceitos se deseja 
agradar o seu parceiro. 

Campanha salarial dos 
trabalhadores da alimentação

Dirigentes sindicais negociam convenção 
coletiva das categorias com data-base em maio

Segundo Neuza Barbosa de 
Lima, vice-presidente da Fetiasp 
e coordenadora da negociação 
do setor de doces e sucos, a 
organização faz toda a diferença 
para mobilizar os trabalhadores 
nos períodos de campanha sa-
larial. “Realizamos assembleias 
nas portas das fábricas. A partir 
desta mobilização, negociamos 
com os empregadores”, decla-
rou Neuza Lima.

Antônio Gonçalves Filho, 
coordenador da negociação 
de usinas de açúcar, disse ser 
difícil negociar neste momento 
com inflação baixa. “Os traba-
lhadores não entendem o que 

está acontecendo, porque os 
institutos divulgam inflação 
baixa. Eles vão ao supermerca-
do e à farmácia e pagam preços 
altos. O resultado é aperto 
financeiro todos os meses”.

Emílio Contessoto, coorde-
nador  da negociação de rações, 
destacou que “além do aumento 
real, os trabalhadores querem 
manter os direitos conquista-
dos”. Carlúcio da Rocha, co-
ordenador do setor de carnes e 
frios avalia que as negociações 
serão difíceis, “mas sabemos 
aonde queremos chegar e a 
mobilização dos trabalhadores 
é importantíssima”, frisou.

Deputado Vaz de lima 
confirma presença na entrega de 

título na próxima quinta-feira

fechou as portas por interfe-
rência direta do deputado, que 
conseguiu junto ao governador 
a inserção do nosso hospital 
no programa emergencial de 
auxílio às Santas Casas do 

estado de São Paulo. Só esse 
fato já o faria merecedor do 
título, mas ele fez muito mais 
por Barretos”, revelou o pre-
feito. A cerimônia de entrega 
do título é aberta a população.
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Bastidores
da Política

O projeto de lei que institui 
o diploma para homenagear 
jornalistas teve aprovação na 
sessão ordinária da última se-
gunda-feira (14). De iniciativa 
do vereador Raphael Dutra 
(PSDB), o objetivo é home-
nagear jornalistas barretenses, 
anualmente, na primeira semana 
de junho, data que se comemora 
o Dia Nacional da Imprensa. 

Durante discurso na tribuna, 
o vereador frisou a importância 
do trabalho exercido pela classe 
e a responsabilidade de infor-
mar. "Esta homenagem é muito 
significativa para a mídia, pois 
reconhece sua importância para 

a população. O acesso à informa-
ção é uma das bases para a de-
mocracia e os jornalistas são os 
principais responsáveis por sus-
tentá-lo e assegurá-lo. Trata-se 
de profissionais comprometidos 
em disseminar conhecimento 
com coragem e ética. É a partir 
do volume de informações que 
um povo é capaz de construir 
opiniões e defender ideais", 
destacou Dutra.

O diploma leva o nome 
de “Silvestre de Lima”, que 
foi vereador e fundador do 
jornal O Sertanejo, em 1900, 
e contribuiu para a chegada da 
energia elétrica ao município, 

além da ferrovia e da captação 
de água no córrego do Aleixo. 

“Ele ganhou destaque na 
imprensa nacional e Barretos 
deve a Silvestre de Lima o início 
da construção de uma imagem 
positiva, que vem ao longo dos 
anos recebendo a contribuição de  
inúmeros outros jornalistas que o 
sucederam”, frisou o vereador. 

O jornalista a ser homena-
geado será escolhido a partir de 
indicação de uma comissão for-
mada por um vereador, um repre-
sentante da Secretaria Municipal 
de Relações Institucionais e Co-
municação e um representante 
da classe jornalística. 

Foi realizada na última 
quarta-feira (16), na Câmara 
Municipal de Barretos, a ses-
são solene para entrega dos Di-
plomas de Escoteiro do Ano. 
Seis jovens escoteiros foram 
homenageados em 2018.

Pelo grupo de escoteiro 
Chão Preto, os homenagea-
dos foram: 

CATEGORIA ESCO-
TEIRO: Gabriel Silveira Gar-
cia Silvestre (13 anos). Está 
no grupo desde 2015. Ajuda 
os outros escoteiros de forma 
honesta e sensata.

CATEGORIA LOBINHO: 
Henrique Matias Pacheco de 
Oliveira (10 anos). Está no gru-
po desde 2015. É um Lobinho 
esforçado e que segue as leis da 
Alcatéia e principalmente gosta 

de ajudar o próximo.
CATEGORIA SÊNIOR: 

Gabriel Hiro Sato Ribeiro (15 
anos). Ajudou os seus membros 
de forma honesta e sensata e 
teve várias conquistas enquanto 
esteve no ramo Escoteiro.

Pelo grupo de escoteiro 
do Ar Rosa dos Ventos, os 
homenageados foram:

CATEGORIA ESCOTEI-
RO: Cecília dos Passos Craveiro 
(11 anos). Está no grupo desde 
2016. Astuta, líder e disciplinada, 
uma pessoa que quando do inicio 
de suas atividades no movimento 
escoteiro foi se destacando e  
batalhando por seu espaço e de 
toda sua patrulha.

CATEGORIA LOBI-
NHO: Maria Eduarda Le-
mes Soares (10 anos). Desde 

que entrou no movimento 
escoteiro em 2017, vêm se 
destacando e progredindo nos 
ensinamentos e nas atividades.

CATEGORIA SÊNIOR: 
Matheus Afonso de Oliveira 
Mendes (15 anos). Jovem com 
visão futurista, usa o aprendizado 
como ferramenta para o progresso 
o seu desenvolvimento humano. 
Participa de várias ações solidá-
rias em seu convívio social.

A solenidade foi conduzida 
pela vereadora Paula Lemos 
(PSB) e contou com a presença 
dos diretores Wolinski Maruco 
(grupo de escoteiro Chão Pre-
to) e José Batista Lopes (grupo 
de escoteiro do ar Rosa dos 
Ventos). Familiares e amigos 
dos homenageados também 
prestigiaram a sessão solene.

Na última sessão ordinária 
da Câmara de Vereadores de 

Dos 54.602 imóveis cadas-
trados na prefeitura de Barretos, 
apenas 7.384 (cerca de 14%) 
foram beneficiados com os 
descontos no Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 

Os dados constam da respos-
ta ao requerimento de autoria 
do vereador Paulo Correa (PR), 
que questionou a quantidade de 
contribuintes beneficiados com 
descontos na taxa do IPTU, de 
acordo com lei municipal apro-
vada pela Câmara.

Segundo Paulo Correa, a 
chefe do departamento de Re-
ceita da prefeitura, Jaqueline 

Ladário, neste ano de 2018, 
5.232 contribuintes requere-
ram o desconto de até 20% 
no IPTU, 1.982 requereram 
o desconto de 50% e apenas 
170 contribuintes requereram 
o desconto de 80%.

Paulo Correa ressaltou que, 
embora tenha ocorrido um au-
mento em relação aos anos an-
teriores (5.202 contribuintes em 
2016 e 6.605 contribuintes em 
2017), a procura ainda é baixa. 

“Dos 54.602 carnês distri-
buídos pela prefeitura neste 
ano de 2018, somente 7.384 
foram entregues com os des-

contos. A procura ainda é 
muito baixa e a população 
perde em não requerer os des-
contos que chegam a até 80% 
sobre o valor do IPTU”, disse 
o parlamentar. 

O prazo para o contribuinte 
barretense solicitar o pedido de 
desconto para o ano de 2019 
termina dia 31 de outubro. 
Aposentados, portadores de ne-
cessidades especiais e imóveis 
que apresentarem os requisitos 
para obtenção do desconto 
complementar de até 20%, 
50% e 80% poderão requerer 
os descontos no Poupatempo.

O vereador Paulo Cor-
rea recebeu resposta do 

diretor de obras e engenharia 
da TEBE, Henrique Borges 
da Cunha, de que a ilumina-
ção na marginal de acesso ao 
bairro São Francisco, depen-
de de envio de projeto pela 
prefeitura, para aquisição de 
parte ou até mesmo do total 
do material para implantação 
de iluminação na marginal 
de acesso que liga o trevo da 
avenida 43 até a Avenida SF-
11, no bairro São Francisco.

Na sessão ordinária da 
próxima segunda-feira 

(21), os vereadores de Bar-
retos discutem, pela segunda 
vez, a implantação no muni-
cípio, da Semana Municipal 

da Adoção e Apadrinhamento Afetivo de Crianças e Adoles-
centes inseridos nos programas de acolhimento institucional 
ou familiar. Também haverá a discussão para a implantação do 
Dia Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer.

Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da Mesa Diretora da Câ-
mara, será apresentado na sessão ordinária da próxima segunda-feira 

(21), apontando a concessão do Diploma de Policial do Ano de 2018.

O prefeito Guilherme 
Ávila enviou projeto à 

Câmara propondo a instalação 
de caixas coletoras de apa-
relhos telefônicos celulares, 
baterias, pilhas de aparelhos 
eletroeletrônicos, lâmpadas de LED ou fluorescentes e resíduos  
tecnológicos em diversos pontos de Barretos. (Foto ilustrativa)

Na manhã desta sexta-feira (18), a secretaria municipal de Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano realizou reunião para a assinatura dos termos de fomento com 22 organi-
zações da sociedade civil. Na oportunidade, foram repassados R$ 1.223.855,84 através do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para entidades que realizam o 
atendimento às crianças e adolescentes de Barretos.

Câmara entrega Diplomas 
de Escoteiro do ano 2018

Cerca de 14% dos contribuintes do IPTU 
foram beneficiados com os descontos em 2018

Jornalistas serão homenageados pela 
Câmara no Dia nacional da Imprensa

Vereador almir neves propõe cultivo 
orgânico de alimentos em escolas

Barretos, dia 14, foi proposto 
pelo vereador Almir Neves 
(PSDB), ao prefeito Guilherme 
Ávila, a sugestão de implan-
tação de cultivo de alimentos 
orgânicos em escolas da rede 
municipal de ensino, especial-
mente, no ensino fundamental.

"O principal objetivo dessa 
indicação ao prefeito é que as 
crianças tenham uma maior 
proximidade com o crescimento 
e produção de alimentos, além de 
incentivar uma melhor alimenta-

ção", destacou o vereador Almir.
Ao ser indagado sobre o 

porquê da busca das crianças do 
ensino fundamental, o vereador 
argumentou ser essa a idade de 
formação da pessoa, onde o 
instinto de aprendizado é mais 
aflorado o que, o manejo com 
alimentação orgânica junto à 
escola, pode trazer um interesse 
maior ao aprendizado biológico 
e alimentício. A indicação foi 
enviada à prefeitura para análise 
da viabilidade de implantação.

assistência Social assina termos 
de fomento com 22 entidades
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (21/05) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ALINHADOR DE VEÍCULOS
AUXILIAR DE SUSHIMAN

CHAPEIRO
ELETRICISTA DE VEICULOS
MECÂNICO DE CAMINHÃO

MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRICOLAS
MOTORISTA DE CAMINHÃO

PROFESSOR DE PILATES

RETIREIRO
SERVIÇOS GERAIS

SUSHIMAN
TERAPEUTA OCUPACIONAL

TRATORISTA
VENDEDOR EXTERNO

VIDRACEIRO

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

Avenida Aeroclube 
n°. 442 – Aeroporto
Especificações: 01 
suíte c/ armário, 02 dor-
mitório c/ armários, wc 
social, , sala, copa, co-
zinha planejada, área 
de serviço, despejo, wc 
externo, piso frio, laje, garagem. Valor R$ 1.500,00 
com abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

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

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

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua 8 nº 899 
(esq. Av. 13)

Centro
Especificações: 
03 dormitórios, w.c. 
social, sala, copa, 
cozinha, área de 
serviço coberta, 
piscina, despejo, 
w.c. externo, quintal cimentado, garagem. Valor 
R$ 1.050,00 com abono + (IPTU) + Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Av. 65 nº 869 
(Esq. Rua 20)
Jockey Club
Especificações: 
01 dormitório, wc 
social, sala de Tv, 
cozinha, área de 
serviço, piso frio, 
laje, garagem p/ 

02 carros. Valor R$ 700,00 com abono + (IPTU) 
+ Seguro Anual

loCaÇÃo rESIDEnCIal
Rua José 

Amim Daher nº 
833 - Zequinha 

Amêndola
Especificações: 
02 dormitórios, 
wc social, sala, 
cozinha, área de 
serviço coberta, 
quintal c/ piso, piso frio, forro de madeira, sem ga-
ragem. Valor R$ 600,00 + (IPTU) + Seguro Anual

Rua 04 n°64
Av. 21x23
São José

Especificações: 
02 dormitórios, 
WC social, sala, 
cozinha, área de 
serviço coberta, 
piso frio, laje, garagem. Valor R$ 900,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

As Loterias Caixa lançaram 
uma nova modalidade de jogo 
de prognósticos baseada em 
datas e meses do ano, o Dia de 
Sorte. As apostas exclusivas 
para o concurso 001 começaram 
na última segunda-feira (14) e já 
podem ser registradas em qual-
quer casa lotérica. O primeiro 
sorteio será realizado neste 
sábado (19), em Goiânia (GO).

Para jogar, o apostador de-
verá escolher de sete a quinze 
números dentre os trinta e um 
constantes no volante e apenas 
um “Mês de Sorte” ou optar 
pela aposta surpresinha. 

Serão sorteados sete nú-

O Centro Universitário da 
Fundação Educacional de Bar-
retos (Unifeb) vai promover na 
próxima semana, de segunda 
(21) até na quinta-feira (24), 
o evento Maio das Profissões, 
que pretende auxiliar estudan-
tes do ensino médio na escolha 
de suas futuras profissões, além 
de mostrar em detalhes a estru-
tura oferecida pela instituição.

Cerca de 30 escolas e ins-
titutos educacionais de toda a 
região já confirmaram partici-
pação. Ao todo, são esperados 
mais de 2 mil alunos, que irão 
participar de atividades práti-
cas em laboratórios e oficinas 
preparadas, exclusivamente, 
por coordenadores e alunos 
de 22 cursos oferecidos pelo 
centro universitário, além de 

um tour monitorado por todas 
as instalações do Unifeb.

Estudantes e instituições 
que ainda não estão cadastra-
das podem se inscrever por 
meio da página do evento 
(http://www.unifeb.edu.br/
mesdasprofissoes/), onde 
também está disponível um 
teste vocacional e mais infor-
mações sobre os cursos.

Evento deve reunir mais de 2 mil alunos durante quatro dias

O TRE  emitiu alerta infor-
mando a circulação de e-mails 
falsos convocando mesários 
para a eleição. O eleitor que 
receber convocação para tra-
balhar no pleito antes do dia 6 
de julho deve desconsiderá-la. 

A Justiça Eleitoral alerta 
que a comunicação enviada 

por e-mail ou por outro canal 
antes desta data é falsa.

Em regra, os cartórios 
eleitorais convocam mesá-
rios por carta enviada pelos 
Correios, mas podem avi-
sar sobre a necessidade de 
comparecimento também 
por telefone ou por outro 

canal. Porém, conforme o 
calendário eleitoral de 2018, 
essa convocação terá início 
somente em 6 de julho.

Quem tiver interesse em 
trabalhar como mesário pode 
se inscrever no site www.tre.
jus.br ou ir diretamente ao  
cartório eleitoral.

Unifeb promove Maio das Profissões e espera 
receber mais de 30 escolas de toda região

Caixa lança loteria Dia de Sorte
Vendas para o primeiro sorteio da nova modalidade começaram 

na última segunda-feira e primeiro sorteio acontece neste sábado (19)

meros diferentes dentre os 
trinta e um, além de um “Mês 
de Sorte”. São consideradas 
vencedoras as apostas que 
contiverem 7, 6, 5 ou 4 prog-
nósticos e/ou “Mês de Sorte” 
coincidentes com os números 
e/ou mês sorteado.

Para o vice-presidente de 
Fundos de Governo e Loterias 
da Caixa, Valter Nunes, o Dia de 
Sorte é mais uma oportunidade 
para os apostadores, trazendo fa-
cilidade e mais chances de acerto. 

“É um novo produto das 
Loterias Caixa para atender às 
necessidades do público apos-
tador, que busca modalidades 

com probabilidade de ganhos 
maiores e que sejam de fácil 
assimilação”, afirma.

Os sorteios da nova moda-
lidade serão realizados sempre 
às terças, quintas e sábados. Po-
rém, o primeiro concurso será 
sorteado neste sábado (19), a 
partir das 20 horas. Na próxima 
semana, os sorteios do Dia de 
Sorte entram na programação 
regular das Loterias Caixa.

As informações sobre a 
nova modalidade, como pro-
babilidades, regras vigentes, 
apostas múltiplas, bolão, entre 
outras, estão disponíveis no 
endereço site da Caixa Federal.

TrE alerta sobre e-mails falsos 
convocando mesários para eleições
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

A inauguração do Projeto 
“Escola da Beleza” aconteceu 
na noite da última quinta-feira 
(17), no Cemeja do bairro São 
Francisco. O primeiro curso 
oferecido é o de Cabeleireiro.

INGREDIENTES
4 berinjelas descascadas e cortadas em quadradinhos
1 dente de alho amassado
2 colheres (de sopa) de óleo de milho
Sal a pimenta a gosto
6 bananas cortadas ao meio no sentido do comprimento
1 xícara (de chá) de leite
2 colheres (de sopa) de maisena
2 gemas
2 claras batidas em neve
200 g de mussarela
MODO DE PREPARO
Em uma panela, colocar o óleo e alho deixando dourar.
Junte a berinjela e cozinhe até obter um purê 
cozido.
Temperar com o sal e pimenta a gosto.
No fundo de um refratário, coloque as bana-
nas cortadas.
Misture e leite com a maisena, acrescente as 
gemas e leve ao fogo para engrossar.
Bata as claras em neve e misture ao creme 
de berinjela.
Monte as camadas: banana, creme e mussare-
la, e termine a última camada com a mussarela.
Leve ao formo até dourar.
Obs.: esta receita é muito gostosa. Já foi 
testada em casa.
BOM APETITE!

Beringela com banana
Projeto “Escola da Beleza” do FSS
foi inaugurado nesta quinta-feira

Com o objetivo de oferecer 
qualificação profissional e no-
vas oportunidades de trabalho, 
o convênio do Fundo Social 
de Solidariedade de Barretos, 
presidido por Andreza Junqueira 

Franco Marrelli, com o Governo 
do Estado de São Paulo, oferece 
na "Escola da Beleza" o primeiro 
curso, de Cabeleireiro, dedicado 
a pessoas com idade acima de 16 
anos, ensinando técnicas de corte, 
penteados, pintura, entre outros. 

A oficina é ministrada por 
monitores capacitados pelo 
Fundo Social do Estado e tem 
duração de 80 horas, totalmen-
te gratuita, incluindo material 
didático, uniforme, lanche 
e certificado. As aulas serão 
ministradas em uma sala no 
CEMEJA, as segundas e quin-
tas-feiras, das 8 às 11 horas.

Para realizar as inscrições, 
os interessados tem que compa-
recer na sede do Fundo Social 
de Solidariedade de Barretos, 
localizada na rua 26, nº 929 
(entre avenidas 25 e 27), de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 16 horas, com cópia dos 
seguintes documentos: carteira 
de identidade, CPF, compro-
vante de renda e comprovante 
de endereço. (Foto ilustrativa)
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - O importante não é quem sorri com você, mas 
quem vai estar com você quando não puder sorrir.

Apaixonados pelo forró es-
tão preparados para mais uma 
edição do Baile For All - Dança 
Para Todos, que nesta edição traz 
show com a Banda Os Colorados. 
A programação está marcada 
para este sábado, 19 de maio, a 
partir das 21 horas, na sede do 
CPP (Centro do Professorado 
Paulista). A entrada é gratuita. 
Muita animação e alegria estão 
previstas em mais um show, que 
vem atraindo público cada vez 
maior. O baile é realizado pela 
prefeitura de Barretos, por meio 
da secretaria municipal de Cultu-
ra, e a sede do CPP fica na rua 24 
entre avenidas 11 e 13. “Todas as 
edições estão atingindo a lotação 
máxima do CPP, confirmando o 
sucesso da programação musical 
e dançante”, antecipa o secretário 
de Cultura, João Batista Chicalé. 

Baile For 
All traz Banda 
Os Colorados 
neste sábado

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

FESTA JUNINA DO RIO DAS PEDRAS

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, participou de 
atividade em homenagem pelo Dias das Mães, realizada na Academia ao Ar Livre da Região dos 
Lagos, coordenada pelo professor Geraldo Andrade e o massagista Osvaldo Felix. Na oportunidade, 
Lilico, Andrade e Félix reafirmaram que as atividades e ginástica, no local, são realizadas todos os 
dias, no período da manhã, a partir das 6 horas. Espaço bem localizado que merece ser ocupado 
e usado por mais barretenses!!!

A promoção de Dia das Mães 
do Barretos Country Thermas Park, 
o maior parque aquático country 
do Brasil, irá se estender durante 
todo o mês de maio. Até o dia 31, 
as mães têm acesso gratuito ao 
parque, desde que estejam acom-
panhadas de um filho pagante. 
Com novas atrações de lazer e 
água quente, os visitantes do par-
que têm direito a usufruir de mais 
de 40 atrações, incluindo piscinas, 
toboáguas, passeios na fazenda e 
minizoológico, além de atividades 
realizadas pela equipe de lazer. 

Assinado pela Damião e Cia. de Teatro, o premiado espetáculo de 
rua “As Presepadas de Damião” será encenado na próxima segunda-
feira (21), às 20 horas, na Praça Eunice Prudente de Carvalho, na rua 
C4, bairro Christiano Carvalho, em Barretos. A entrada é franca. A cena 
será totalmente povoada por tipos da rua, figuras invejadas e temidas, 
presenças notórias e personalidades religiosas. Afinal, está justamente 
nesses encontros e desencontros o mote deste premiado espetáculo 
de rua. Assinada pela Damião e Cia. de Teatro, a montagem será en-
cenada ProAC (Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura 
do Estado de São Paulo), a turnê passará por 15 cidades do interior 
de São Paulo: Araraquara, Araçatuba, Barretos, Bauru, Campinas, 
Franca, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, 
Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

O Poupatempo lançou um 
convite para shoppings e super-
mercados do Estado de São Paulo 
interessados em instalar totens 
de autoatendimento de serviços 
públicos em seus estabelecimen-
tos. O prazo para oficializar o 
interesse vai até o dia 6 de junho. 

 A Prodesp, empresa que faz 
a gestão do Programa Poupa-
tempo, oferece às empresas com 
grande fluxo de consumidores 
a possibilidade de aquisição de 
equipamentos de autoatendimento 
onde os cidadãos podem pedir a 2ª 
via do RG ou da CNH, solicitar a 
CNH definitiva ou imprimir na 
hora e de graça os seguintes docu-
mentos: Atestado de Antecedentes 
Criminais com código (QR Code), 
Certidão de Prontuário de CNH e 
Pesquisa de Débito de Restrição 
de Veículos de Terceiros. 

As máquinas são equipadas 
com telas sensíveis ao toque 
para navegação e leitores óticos 
de impressão digital para certi-

Solteiros de plantão, em 
busca de um novo amor e mo-
tivados com a proximidade de 
mais um Dia dos Namorados, 
vão contar com uma ajuda 
especial do North Shopping 
Barretos, no mês de junho. O 
empreendimento inova mais 
uma vez e lança uma ação inédi-
ta na região, o "Cine Solteiros". 

Para marcar o mês dos na-
morados de uma forma diferente 
e criativa, o North Shopping 
Barretos, em parceria com o 
Centerplex Cinemas, a Cerve-

jaria Império e Gorim Gelateria, 
realizarão uma sessão de cinema 
especial com solteiros interessa-
dos em conhecer pessoas com os 
mesmos gostos, como o musical, 
entre outras preferências. 

Ao se inscrever pelo hotsite 
da ação, o sistema fará o cruza-
mento de dados e o departamen-
to de marketing do shopping 
selecionará 108 casais forma-
dos por afinidades. No dia da 
sessão, cada solteiro descobrirá 
que ao seu lado existe alguém 
com quem pode ser identificar, 

e mais algumas surpresas.   
 Para participar da sessão 

de cinema do "CineSolteiros" 
basta acessar o site www.
northshoppingbarretos.com.
br/cinesolteiros, se inscrever 
gratuitamente e cruzar os dedos 
para ser selecionado. 

O filme exibido na sessão, 
que acontece no Centerplex Cine-
mas do North Shopping Barretos, 
será surpresa. Será no dia 6 de 
junho, a partir das 20 horas. As 
inscrições devem ser feitas até o 
dia 1º de junho de 2018. 

O concurso Rei e Rainha da 
Alegria 2018, certame que acon-
tece desde 1989 em prol à Cidade 
de Maria, já tem os três casais 
definidos para a edição deste ano. 

Osmar Carvalho (Tatá) - En-
com Serviços Urbanos, Sérgio 
Batista Ribeiro - Fundação Pio 
XII e Vagner Chiapetti - Grupo 
de Amigos, se juntam a Elaine 
Maria Furegatti Moni - Asso-
ciação Os Independentes, Sarita 
Junqueira Rodas - Agropecuaris-
ta, e Silvana Coutinho – Grupo 

Joia, de segunda (21) a 24 de 
maio, próxima quinta-feira, em 
busca de prestígios em forma de 
quantia em dinheiro, por meio 
de ligações telefônicas, ao vivo, 
pela Rádio O Diário Indepen-
dente FM, a partir das 20 horas.

Todo o valor arrecadado será 
revertido para a manutenção do 
Centro de Formação e Espiritua-
lidade da Diocese de Barretos, a 
Cidade de Maria. Em 2017, os seis 
candidatos arrecadaram, juntos, o 
montante de R$ 375.996,00.

 O casal que mais arrecadar 
prestígios neste ano irá suceder 
Larissa Mello, que representou 
a Fundação Pio XII, e Marcos 
Sampaio de Almeida Prado, o 
Kiko, da Associação Os Inde-
pendentes. Em 2019, o concurso 
chegará à sua 30ª edição.

O 32º Arraial da Alegria será 
realizado no próximo final de 
semana, com comidas típicas 
das festas juninas, apresentações 
artísticas e o tradicional almoço 
da Queima do Alho.

A Câmara Municipal de Sorocaba vai homenagear o 
barretense Jota Carvalho pelos seus relevantes serviços 
prestados no resgate da cultura do tropeirismo. A solenida-
de está marcada para segunda-feira (28), às 20 horas, na 
sede do legislativo sorocabano. A cerimônia integra a pro-
gramação da 51ª Semana do Tropeiro da cidade. O evento 
tem como objetivo celebrar a cultura tropeira e reforçar a 
sua importância na história do município. De acordo com a 
programação, na manhã de domingo (27) , haverá desfile 
de cavaleiros e muladeiros. Jesus José de Carvalho, o 
Comendador Jota Carvalho, nasceu na Vila Gomes, em 
Barretos, e é misto de radialista, apresentador, compositor, 
poeta, declamador e versejador. É o apresentador oficial da 
Violeira “Rose Abrão”. Também é reconhecido em muitas 
localidades como o “Poeta de Barretos” e também como “A 
Voz de Barretos”. Seus CDs, intitulados “Versos e Rever-
sos”, editados em vários volumes, encantam milhares de 
fãs que admiram a cultura sertaneja. Aplausos!!!

Confirmados os candidatos 
a rei e rainha da alegria 2018

Seis casais participam do concurso a partir da próxima segunda-feira

Shopping centers e supermercados podem ter máquina 
automática do Poupatempo à disposição de clientes

ficar a identidade do usuário. 
Além disso, máquinas de pa-
gamento com cartão permitem 
recolher na hora as taxas ne-
cessárias, inclusive para entrega 
pelos Correios, o que permite 
concluir o atendimento na hora 
e evitar a necessidade de ir a um 
posto do Poupatempo. 

"Com máquinas de autoa-
tendimento fora das unidades do 
Poupatempo, o cidadão ganha 
mais opções de locais para solici-
tar seu serviço, de forma rápida e 
prática, reduzindo deslocamentos 
e poupando, ainda, mais tempo", 
observa Cesar Ricardo Carcas-
soli, responsável pelo projeto de 
expansão dos totens de autoaten-
dimento do Poupatempo. 

Empresários interessados 
em contratar as máquinas de-
vem consultar os requisitos no 
site da Prodesp e enviar e-mail 
para crcarcassoli@sp.gov.br, 
com nome e CNPJ do estabele-
cimento, descrição do endereço 

completo do estabelecimento, 
inclusive com CEP, números 
de telefones comercial e celular, 
fone do local proposto, nome 
completo do responsável e in-
dicação de pleno atendimento 
dos requisitos do edital. 

 O chamamento é aberto a 
shopping centers, supermer-
cados, centros comerciais e 
demais locais com acesso ao 
público em geral. O interessado 
deverá arcar com o custo mensal 
do totem de autoatendimento.

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Barretos, João Roberto 
dos Santos, João Mulata, reuniu 
na última terça-feira (15), repre-
sentantes da Caixa, da empresa 
responsável pela construção e 
demais empreendedores, além de 
diretores do sindicato e convida-
dos, para oficializar a autorização 
da Caixa Federal para a constru-
ção do Conjunto Habitacional 
“São Francisco”, que contará 
com 358 unidades habitacionais.

A Caixa iniciará nos pró-
ximos dias o cadastro final 
dos servidores que fizeram a 

Servidores Municipais de Barretos 
conquistam mais um conjunto habitacional

As 358 casas do conjunto habitacional São Francisco serão de padrão médio

inscrição para selecionar os 
contemplados.  “Se sobrar ca-
sas, será aberto o cadastro para 
o público em geral”, explicou 
João Mulata.

"Serão casas de padrão mé-

dio, com uma estrutura comple-
tamente diferenciada dos tradi-
cionais conjuntos habitacionais”, 
explicou Marcos Lacerda, sócio 
de uma das empresas responsá-
veis pela construção.

north Shopping Barretos realiza sessão de cinema especial e 
gratuita para solteiros que estão em busca de um novo amor

Quando o popular 
encontra o poético

Dia das Mães no Barretos 
Country Thermas Park vai até o dia 31

Esportes e Lazer homenageou às mães

Jota Carvalho 
será homenageado 

em Sorocaba
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Setenta pessoas da socieda-
de civil participaram na última 
sexta-feira, 11 de maio, da 12ª 
Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Ado-
lescente, realizada no Lar da 
Criança, quando foram eleitas 
as entidades que participarão 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adoles-
cente. São elas: Fundação LVF, 
Casa Assistencial Trabalha-
dores da Última Hora, Lar da 

Criança, AMA, Creche Clube 
das Mãezinhas e Educandário 
Sagrados Corações.

Durante a conferência foi 
abordado o tema “Proteção In-
tegral, Diversidade e Enfrenta-
mento das Violências”, com pa-
lestra ministrada pela professora 
doutora Lúcia Parreira. Na se-
quência, os participantes foram 
divididos em grupos de trabalho 
que, após os debates, elaboraram 
propostas de políticas públicas 

que serão encaminhadas para a 
conferência estadual. 

Participaram da conferên-
cia, a secretária municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano, Carmem 
Bordalho; a vereadora Paula 
Lemos; o presidente do Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente, 
Osterno de Oliveira Bras; e 
o Defensor Público, Gustavo 
Samuel Silva Santos.

O Brasil ocupa o terceiro 
lugar no ranking mundial de 
produção de cerveja. São pro-
duzidos cerca de 12,4 bilhões 
de litros de cerveja ao ano. 
Sabendo do apreço que os bra-
sileiros têm por essa bebida e 
sua alta popularidade, a PRO-
TESTE, associação de consu-
midores, avaliou 11 marcas de 
cerveja do tipo Pilsen, comer-
cializadas em lata de 350 ml.

Os resultados foram posi-
tivos, tanto com as cinco mar-
cas líderes de mercado (Skol, 
Brahma, Itaipava, Antarctica 
e Schin) como com as outras 
seis analisadas (Bohemia, 
Bavaria, Heineken, Stella Ar-
tois, Budweiser e Proibida).

No que se refere aos pre-
ços, a Bavaria e a Nova Schin 
foram consideradas as mais 
baratas na maioria dos luga-
res pesquisados (a partir de 
R$ 1,79/lata). Já as mais ca-
ras foram as marcas Heneiken 
(R$ 3,42/lata, preço mínimo) 
e Stella Artois (R$ 2,79/lata, 
preço mínimo).

Neste teste, a associação 
avaliou o teor real de álcool 
comparando com o rotulado.  
Para as Lager e Pilsen, geral-
mente, esse nível varia entre 1,5 
a 5% vol., o que foi observado 
entre as marcas avaliadas. To-
dos os produtos também apre-
sentaram quantidades iguais 
ou muito próximas daquelas 
que indicavam no rótulo, aten-

dendo a legislação que permite 
uma variação de +0,5% vol. no 
conteúdo alcoólico.

Além disso, não foram en-
contrados problemas em re-
lação ao extrato primitivo do 
mosto (quantidade de subs-
tâncias, com exceção da água, 
que deu origem à cerveja). 

Embora a legislação não 
defina a Pilsen, a associação 
acredita que ela deva fazer 
parte da categoria “cervejas 
comuns”, cujo extrato primi-
tivo deve variar entre 10,5% a 
12,5% do peso líquido. Todas 
as marcas testadas atenderam 
a esse critério e apresentaram 
classificação semelhante sem 
ultrapassar 11,63%.

A acidez (pH) das bebidas 
também foi avaliada, já que 
a mesma pode influenciar no 
sabor. Apesar de não constar 
na legislação, os níveis foram 
comparados a estudos de ou-
tros países e nenhuma marca 
apresentou qualquer problema.

As marcas avaliadas tam-
bém atendem aos parâmetros 
de cor e volume de ar na em-
balagem. Maiores quantida-
des de oxigênio na lata favo-
rece a oxidação do produto, o 
que pode levar a alteração do 
sabor e do aroma da bebida. 

Vale dizer que as empre-
sas com um bom sistema 
de enchimento conseguem 
quantidades inferiores a 0,5 
ml de ar por cada recipiente. 

As marcas testadas surpreen-
deram com resultados entre 
0,06ml e 0,09 ml.
Produtos Possuem 

Pouco sódio
Apesar do sal ser um fa-

tor de risco para doenças 
vasculares, o baixo índice da 
substância em cervejas pode 
apontar o uso de água desmi-
neralizada – o que não é bom. 
A melhor opção é que bebidas 
contenham um teor mínimo 
de 15mg/l. E nisso, as amos-
tras se saíram bem, variando 
de 24,83 a 133mg/l.

Os rótulos das latas foram 
analisados quanto à clareza 
das informações, assim como 
pede o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) e, todas 
as latas continham as infor-
mações obrigatórias. 

A data de fabricação foi 
encontrada apenas na cerveja 
Budweiser e os dados nutri-
cionais, na Bavaria e na Hei-
neken. Apesar de não ser obri-
gatório por lei, a PROTESTE 
cita essas informações como 
importantes na hora da esco-
lha do consumidor.

Para terminar, foi analisa-
do o volume de gás carbôni-
co, responsável pela espuma 
da cerveja e pela sensação de 
saciedade. As amostras apre-
sentaram quantidade mediana 
do gás. A análise, porém, é 
subjetiva e por isso não contou 
pontos para a avaliação final.

O Senac Barretos realiza 
na próxima semana, de 22 a 24 
de maio, a Exposição Café no 
Brasil, com visitação gratuita. A 
mostra retrata a história do café, 
uma das bebidas mais consumi-
das do país, por meio de foto-
grafias, curiosidades e amostras 
de grãos. O evento acontece no 
espaço de convivência da uni-
dade, das 10 às 20 horas.

A exposição é inspirada no 
livro “Sou Barista”, de Con-
cetta Marcelina, onde a auto-

ra faz um percurso histórico 
da expansão cafeeira em todo 
o território nacional. Para os 
amantes da bebida, a mostra 
também conta com um espa-
ço para degustação, onde o 
público poderá experimentar 
diferentes tipos de café.

Segundo Marcelo de Oli-
veira, responsável pela biblio-
teca e idealizador do evento, 
o objetivo é mostrar a impor-
tância do café para o comércio 
e a economia brasileira. “A 

ideia é conhecer a origem da 
bebida e história, desde suas 
formas de plantio até a colhei-
ta do grão, sua classificação, 
processos de torra e moagem e 
principais equipamentos para 
sua produção”. 

A mostra ficará aberta para 
visitação de terça a quinta-fei-
ra, das 10 às 20 horas, no es-
paço de convivência do Senac 
Barretos. Mais informações 
estão disponíveis no Portal Se-
nac www.sp.senac.br/barretos. 

Conferência elege entidades que 
participarão de conselho municipal

Senac Barretos promove exposição 
gratuita sobre a história do café no Brasil

Visitantes poderão conferir fotografias, amostras de grãos e degustar a bebida

ProTESTE testa 11 cervejas em lata
Avaliação verifica teor alcoólico e a cor, entre outros 

itens, de marcas consumidas pelos brasileiros
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A secretaria municipal da 
Saúde de Barretos orienta à 
população que faz parte do 
grupo prioritário da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Influenza (gripe) que a campa-
nha segue até o dia 1º de junho.

Segundo a coordenadora 
da Vigilância Epidemioló-
gica do município, Vanessa 
Jodas Nunes, do início da 
campanha, no dia 23 de abril 
(incluindo o  “Dia D” , reali-
zado no último sábado), até 
a última quinta-feira (17), 
56,79% das pessoas do grupo 
prioritário foram imunizadas. 

As ações de imunização se-
guem de segunda a sexta-feira, 
em todas as unidades de saúde 
da cidade, das 7 às 16 horas, e 
zona rural (UBSs Alberto Mo-
reira e Ibitu), das 7 às 13 horas. 

Neste sábado (19), a va-
cinação acontecerá no North 
Shopping Barretos, próximo ao 
acesso da escada rolante do su-
permercado, das 8 às 16 horas, e 
haverá a continuidade do traba-
lho de vacinação dos acamados, 
previamente agendados.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a vacinação 
contra a gripe tem o objetivo 

de proteger a população contra 
as formas graves das infecções 
provocadas pelo vírus Influen-
za, patógeno facilmente trans-
mitido por meio de secreções 
das vias e por meio do contato 
de objetos contaminados pela 
boca, olhos, nariz.

GRUPO PRIORITÁRIO
Pessoas com 60 anos ou 

mais, crianças de seis meses a 
menores de 5 anos, gestantes, 
mulheres até 45 dias após o 
parto, trabalhadores de saúde, 
povos indígenas, pessoas com 
doenças crônicas, e professo-
res da rede pública e particular.

Cobertura vacinal 
contra a gripe atinge 
56,79% em Barretos
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A secretaria municipal de 
Ordem Pública está realizan-
do uma série de serviços de 
sinalização de solo nas vias do 
munícipio, visando oferecer 
mais segurança no trânsito. 
Atualmente o trabalho esta 
sendo feito no trecho da aveni-
da 43 até a Engenheiro Necker 
Carvalho de Camargo, da 34 a 
18, local de fluxo intenso.

Os serviços consistem na 
revitalização da pintura de 
solo que já está desgastada. 
Posteriormente estão previstas 

melhorias na Avenida 1, que 
recebe obras de recapeamento; 
Avenida 5, Avenida Messias 
Gonçalves, Avenida João Ri-
beiro do Nascimento, em via 
que corta toda testada do Frigo-
rífico Minerva e Avenida Dom 
José de Matos Pereira, que liga 
os bairros Christiano Carvalho 
e Zequinha Amêndola.

“O trabalho tem sido in-
tensificado e isso foi possível 
graças a aquisição de um novo 
equipamento que estamos 
utilizando, um triciclo, cujos 

tanques de pressão ficam numa 
estrutura acoplada na parte 
traseira, enquanto que o bico 
ejetor pulveriza a tinta de 
maneira mais uniforme rente 
à pista”, explicou o secretário 
municipal de Ordem Pública, 
Cláudio Muroni. 

Também estão recebendo 
nova pintura, as guias e can-
teiros centrais das principais 
vias da cidade, como: João Ma-
chado de Barros, João Baroni, 
Professor Roberto Frade Monte 
e Conselheiro Antônio Prado.

Para marcar a data de 18 
de maio, Dia de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, a se-
cretaria municipal de Assistên-
cia Social e Desenvolvimento 
Humano realizou, através do 
CREAS (Centro de Referência 
Especializado da Assistência 
Social)  “Anna de Toledo da 
Silveira – Maninha”, duas 
mesas redondas para discussão 

da temática.
Uma equipe do CREAS e do 

conselho tutelar foi quem coor-
denou as falas. A primeira mesa 
redonda de combate ao abuso e 
exploração sexual de crianças e 
adolescentes aconteceu na Fa-
culdade Barretos, para os alunos 
dos cursos de Psicologia, Direito 
e Enfermagem. A segunda mesa 
redonda aconteceu no Unifeb, 
destinada para os alunos dos 

cursos de Pedagogia e Serviço 
Social.

“Com essa ação procura-
mos conscientizar os futuros 
profissionais que irão traba-
lhar diretamente com nossas 
crianças sobre a temática e 
ampliar a rede de denúncia”, 
afirmou a secretária munici-
pal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano, 
Carmem Bordalho.

A prefeitura de Barretos 
segue com as obras de implan-
tação de um novo sistema de 
drenagem nas proximidades 
do Clube União, no entorno 
da Avenida 43. Com recursos 
do Governo do Estado e con-
trapartida municipal, as obras 
têm o objetivo de reduzir o 
risco de alagamento no local, 
com a implantação de galerias 
pluviais com duas linhas de 
tubos e caixas de interligação.

Conforme planejamento e 
cronograma, para reduzir os 

transtornos, a obras são realiza-
das em quatro etapas e a etapa 
seguinte só começará após a 
conclusão da etapa anterior. Na 
primeira foram implantadas 
linhas de tubos no trecho da ave-
nida 39 entre as ruas 20 e 22, e na 
rua 22 entre as avenidas 39 e 41.

Em dois pontos destes tre-
chos (esquina da rua 22 com 
a avenida 39 e na avenida 39 
entre as ruas 20 e 22), foram 
construídas duas grandes cai-
xas de interligação, para que o 
fluxo da água seja direcionado 

a uma canalização do Córrego 
São Sebastião.

Nestes pontos foi liberado 
o cruzamento da rua 22 com a 
avenida 39 para a passagem de 
veículos e está sendo liberada 
a passagem da avenida 39, 
onde foi construída a caixa de 
interligação. 

Conforme o cronograma, 
a segunda etapa se refere aos 
trechos da rua 22 entre aveni-
das 39 e 41, avenida 41 entre 
ruas 22 e 24) e rua 24 entre 
avenidas 41 e 43.

A diretoria e os integrantes 
do conselho da APCD Regio-
nal de Barretos se reuniram 
na última quarta-feira (16), 
quando decidiram pela con-
tinuidade da valorização da 
odontologia, prestigiando o 
cirurgião-dentista através do 
seu aprimoramento técnico 
científico e também propi-
ciando a convivência social 

saudável que, segundo os 
profissionais, reflete posi-
tivamente no atendimento 
cada vez mais diferenciado 
na população. 

Nesta nova fase de ação, a 
diretoria planejou para agosto, 
o lançamento dos cursos de 
especialização em todas as 
áreas da Odontologia. Tanto 
conselheiros como diretores 

decidiram, também, fazer o re-
lançamento da APCD Jornal.

A APCD Jornal estará sob 
a direção do doutor Tiago 
Angeruzzi Lopes, diretor de 
Comunicação da regional, 
que promete revolucionar 
os canais de comunicação 
do associado com todos os 
segmentos da sociedade bar-
retense e da região.

Foram realizadas na última quinta-feira (17), na Câmara Municipal de Barretos, através de iniciativa 
do Conselho Tutelar de Barretos, CRAM (Centro de Referência no Atendimento a Mulher) e do Ministério 
Público do Trabalho de Ribeirão Preto, palestras abordando o tema "Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes", que tem como data comemorativa o dia 18 de maio. Durante o evento foram 
realizadas duas palestras, uma com o tema "Combate e Enfrentamento do Abuso Sexual e Exploração 
Infantil", ministrada pela delegada e coordenadora do CRAM, dra. Gláucia Martins Simões, e outra, com 
o Procurador do Trabalho e vice-coordenador nacional da Coordinfância, dr. Ronaldo José de Lira. 

Mesas redondas marcam Dia de Combate ao abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e adolescentes

aPCD regional de Barretos busca 
aprimoramento dos profissionais e 

canal de comunicação com a população

ordem Pública intensifica 
sinalização de solo em Barretos

MPT realiza palestra para conscientizar sobre a 
exploração sexual de crianças e adolescentes

Evento aconteceu na Câmara em parceria do Conselho Tutelar

obras de drenagem contemplam caixas de 
interligação e duas linhas de tubos para galerias
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O último dia 15 foi de festa para a empresária barretense, Tânia Shimomura, 
que brindou mais um ano de vida ao lado da família. Parabéns!!

O fotógrafo 
Danilo 
Borges 
comemorou 
mais ano de 
vida nesta 
sexta, dia 
18, ao lado 
da família e 
dos amigos; 
em especial, 
da esposa 
Karina e 
dos filhos. 
Parabéns!!!

Uma família linda e completa. O casal 
Priscila Chiesa e Marcelo está com os filhos Manu, 

Joca e Theo na Disney, em férias. Delícia é viver a vida!!

Close no casal apaixonado Jerominho Muzetti e Laura 
celebrando os 30 anos de união - “ bodas de pérola”. 

O casal está em Lisboa, Portugal, comemorando. 
Parabéns, que Deus abençoe esta união!!

O último dia 17 foi de festa para Nilva Cabeça, 
que celebrou mais um ano de vida, ao lado de 

familiares. O parabéns especial ficou por conta 
do esposo Joaquim Rodrigues. Parabéns!!!

Elas são feras 
quando o assunto 
é educação 
infantil, por isso 
as educadoras 
Cristiane , 
Fernanda e Paula, 
e a coordenadora 
e diretora 
Silvana, do 
Colégio Nomelini 
Cirandinha, 
nunca param 
de buscar o 
melhor para 
os pequeninos 
e seguem 
sempre em 
busca de novas 
atualizações!!!

O casal da oftalmologia dra. Daniela e dr. 
Fernando, está desde o dia 16 em São 
Paulo, no Congresso Internacional de 
Catarata e Cirurgia Refrativa, trazendo 

novidades, além no tratamento do 
Glaucoma. Parabéns ao casal de médicos!!!

Apaixonados pela vida, o casal Caio Chiesa 
e Letícia Queiroz está com o filho Antônio, 
em férias, em Orlando, curtindo momentos 
únicos. Uma família linda e abençoada!!!

O médico, dr. Gustavo Zucca, comemorou 
nesta sexta, dia 18, idade nova, ao lado 

de sua bela esposa, Aline Vedovato, e dos 
filhos. O casal está em viagem pela Flórida 

comemorando a data em família. Parabéns!!

A princesa Maria Fernanda comemorou, no último 
dia 15, mais um aninho de vida. A data foi celebrada 

com uma linda festa, preparada com muito amor 
pela mamãe Denise Guedes e pelo papai Lister 

Éder. O carinho especial ficou por conta do 
irmãozinho. Parabéns Maria!!

O último dia 16 foi dia de festa para o ortodontista, 
André Vedovato, que celebrou mais um ano de vida, 

com uma comemoração mais que especial, o seu 
noivado com a amada Tati. Parabéns ao casal pela linda 
noite, que Deus abençoe a união e que venham muitos 

momentos maravilhosos!!!
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Acontecerá no 
dia 23 de maio, das 
14 às 21 horas, um 
evento cultural orga-
nizado pelos alunos 
do curso Técnico em 
Eventos do Instituto 
Federal. O evento 
Quadrinhos para To-
dos, terá uma expo-
sição de gibis do co-
lecionador Marcos 
Diamantino, que no 
período noturno fará 
uma palestra sobre a 
origem dos gibis e 
suas peculiaridades. 
À tarde, além da ex-
posição, haverá um 
teatrinho feito pelos 

próprios alunos do curso de eventos com muitas crianças convidadas, um desenhista ao vivo e 
ainda troca de figurinhas da copa. As crianças que comparecerem ganharão um presente alusivo 
ao evento. No período noturno haverá vendas de roupas com referência aos super-heróis e qua-
drinhos e ainda o Empório Ventrilho, expondo lindas peças, tudo relacionado ao tema.

Flashes para a futura bailarina... Essa fofura é a 
Maria Fernanda Dias Vieira, que completou seus 7 

aninhos na última quinta-feira, 17 de maio. Orgulho da 
mamãe Ana Paula, do papai Tiago, da vovó Adele e do irmão 

Jhonathan, Maria Fernanda cursa balé. Muitas alegrias e
muito sucesso na sua vida. Parabéns e felicidades!!!

Na última quarta-feira (16),  o sorridente Marcelo Vieira (Cario-
ca) e a Fernanda, completaram 20 anos de união. Parabéns!!

Dia de festa para essa mamãe 
coruja... Rita Campo Piano Beretta, 

que festeja mais um aniversário ao 
lado do filho Henrique e do marido 

Rodrigo. Felicidades!

Dia de festa para o casal 
Quirino Silveira e Maria que 
completa 45 anos de uma feliz 
união... Para alegria dos filhos 
Quirino Júnior e Priscila. Feli-
cidades Sempre!!!! 

Cleo Pires Lança o 
álbum 'Jungle Kid'

Cleo fez um novo pocket 
show para lançar o primeiro 
álbum musical, o "Jungle 
Kid". Desta vez, a cantora se 
apresentou no palco do Es-
túdio Boa Novas, em Jacare-
paguá, zona oeste do Rio de 
Janeiro. A artista escolheu 
um combo de lingerie, in-
cluindo meia calça e corset 
nude, evidenciando as cur-
vas do corpo mais sequinho. 

Taís Araújo será a apre-
sentadora da nova tempora-
da do PopStar. A atriz, que 
vive Michele em Mister 
Brau, é só alegria com o pro-
jeto. "O PopStar é diferente 
de tudo que já fiz na minha 
carreira, um desafio irrecu-
sável e que me deixou muito 
honrada. E um desafio tam-
bém porque substituir mi-
nha amiga Fernanda Lima, 
que sempre foi brilhante em 
sua condução, exige res-
ponsabilidade. Eu sempre 
fui fã do programa e me 
lembro de ter ligado para ela 
para dizer o quanto vibrava 
a cada semana", diz ela.

Taís Araújo 
é a nova 

apresentadora 
do Popstar

QuAdrinhos PArA Todos

Dia de festa para essa mamãe 
coruja... Rita Campo Piano Beretta, 

que festeja mais um aniversário ao 
lado do filho Henrique e do marido 

Rodrigo. Felicidades!
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Jornal o PoVoEsportes

A prefeitura de Barretos, por meio da secretaria 
municipal de Esportes e Lazer, realizou a entrega 
de materiais esportivos para as equipes que irão 
disputar o Campeonato Amador Varzeano em duas 
divisões. São 13 equipes na Primeira e 18 na Segun-
da. Cada uma recebeu 22 uniformes (camisa, calção 
e meião), bolas, redes e bolsa para massagista. O 
investimento é de R$ 110 mil. O fornecimento foi 
feito pela empresa Companhia do Esporte, de Bar-
retos, vencedora de licitação por pregão eletrônico. 
A entrega aos dirigentes das equipes foi feita na sede 
da secretaria de Esportes, localizada no Rochão, 
pelo secretário Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, 
e pelo presidente da Liga Barretense de Futebol, 
Osmir Duarte Peixoto, Titão, com a participação 
do empresário Alex Khatib. “Assim como no ano 
passado, por medida de contenção de despesas, 
estamos entregando os materiais na secretaria, sem 
a realização da solenidade e confraternização realizadas nos anos anteriores“, afirmou Lilico. As 
duas divisões varzeanas têm início neste mês. No próximo domingo, 20 de maio, começa a Primeira 
Divisão com os seguintes jogos: Palestra x Unidos do Barretos Dois; Bandeirante x Barretos Dois; 
Inter Jockey Ipê Clube x ADPM; José Faleiros x São Bento; Vila Nogueira x Improviso; e Predinhos 
x Atlético Vila Diva. No domingo, dia 27, tem início a disputa na Segunda Divisão. 

O prefeito Guilherme Ávila 
recebeu em seu gabinete, a 
atleta Thaynara Pedroso, que 
disputa prova de fundo até 21 
quilômetros – meia maratona. 
Sua conquista mais importan-
te, conforme relatou, é o séti-
mo lugar entre as brasileiras 
na Corrida de São Silvestre, 
competição em que terminou 
na 20ª classificação geral.

A visita foi motivada pelo 
agradecimento da atleta ao pre-
feito, que intermediou  junto a 
apoiadores, a aquisição de deze-
nas de materiais esportivos para 
treinamentos e competições, 
além do apoio normal conce-
dido pela prefeitura, através da 
secretaria municipal de Esportes 
e Lazer, como ocorre com outras 
modalidades e atletas.

A atleta barretense, que 
nasceu em 1994, iniciou no 
atletismo aos 11 anos, em 2005, 
incentivada pelo pai, o também 
atleta Milton Messias Pedroso, 
que é seu treinador e está na 

A equipe de atletismo de 
Barretos conquistou 15 meda-
lhas (11 de ouro, três de prata 
e uma bronze), no Festival de 
Atletismo, disputado no último 
sábado (12), na pista da FECIB, 
em Bebedouro. Sob o comando 
dos técnicos André Gomes e 
Carlos Bento, 16 atletas repre-
sentaram Barretos.

Na categoria Iniciante, a 
atleta Ana Laura conquistou a 
medalha de ouro nos 50 metros 
e nos 400 metros, e a atleta 

Maria Rita conquistou a de prata 
nos 50 metros. Na categoria 
Pré-mirim, a atleta Bárbara con-
quistou a medalha de ouro nos 
600 metros e nos 150 metros, 
enquanto que a atleta Manuela 
conquistou a medalha de bronze 
nos 150 metros.

Na categoria Mirim, a atleta 
Ana Luiza conquistou medalha 
de prata nos 200 metros e nos 
100 metros, e a atleta Isadora 
conquistou a medalha de ouro 
nos 75 metros e nos 250 metros. 

Na categoria Menores, o 
atleta Felipe conquistou a me-
dalha de ouro nos 100 metros e 
nos 200 metros e, na categoria 
Livre, o atleta Otávio conquis-
tou a medalha de ouro nos 800 
metros e o atleta Dener con-
quistou medalha de ouro nos 
100 metros e nos 200 metros. 

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico, elo-
giou o desempenho dos atletas, 
destacando que o resultado.

A equipe de futebol Sub 18, representante da secretaria municipal de Esportes e Lazer de 
Barretos venceu Bebedouro por 1 x 0, no campo do Rochão, pelo 35º Jogos da Juventude do 
Estado de São Paulo, garantido sua participação para a fase final, que será disputada em Franca. 

As equipes de handebol feminino e masculino de Barretos sagraram-se campeãs do Festival 
de Handebol Categoria Sub 16, disputado em Barretos no último sábado (12), no Rochão. Com 
a participação de quatro cidades, Bebedouro foi vice-campeã no masculino e Jaborandi ficou em 
terceiro lugar. No feminino, Aparecida de Minas ficou em segundo lugar e Jaborandi em terceiro. A 
outra participação foi de Igarapava. O festival teve direção técnica da professora Luciana Zímaro. 

Prefeitura entrega materiais 
esportivos para equipes varzeanas

Competição tem primeira rodada da Série A neste domingo (20) 
e primeira rodada da Série B no próximo domingo, dia 27

Maratonista é recebida pelo prefeito de Barretos

ativa, competindo na categoria 
Master de 50 a 51 anos. 

Thaynara Pedroso acumula 
mais de uma centena de troféus 
em sua carreira. É campeã dos 
Jogos Abertos do Interior na 
prova dos 10 mil metros e vice 
nos 5 mil metros, além de ser 

tricampeã dos Jogos Regionais. 
“Estes materiais são muito 

importantes para o meu trei-
namento e participação em 
competições, por isto minha 
gratidão por esta intermedia-
ção, além do apoio corriqueiro 
da prefeitura”, afirmou a atleta.

Barretos conquista 15 medalhas no 
Festival de atletismo de Bebedouro

Barretos vence Bebedouro 
vai à final dos Jogos da Juventude

Barretos é campeã no masculino e 
feminino do Festival de Handebol


