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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 04 DE OUTUBRO

R$  4,056
Dólar Comercial Venda R$  4,056

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

O evento BibliotecAR, em 
sua terceira edição, acontece 
neste sábado, dia 5, gratuita-
mente, das 14 às 18 horas, na 
Praça da Primavera, com o 
intuito incentivar e aproximar 
mais as pessoas no contato 
com os livros e a leitura.

“A expectativa aumenta a 
cada ano para a realização do 
evento. É uma forma de tirar toda 
a família de casa para participar 
de um momento agradável, que 
somente a leitura proporciona. 
As pessoas estão muito conec-
tadas por meio dos eletrônicos e, 
esquecem do contato físico; por 
isso, o evento vem ao encontro 

deste propósito, o de aproximar 
as pessoas com o universo dos 
livros”, relatou a idealizadora, 
Bruna Chiapetti.

Na oportunidade, a comu-
nidade barretense participará 
de um ‘pic nic’ de livros, trocar 
ou doar exemplares, além de 
participar de cantigas de roda, 
cantinho do desenho, contação 
de histórias e muito mais.

“A partir desse ambiente, 
as crianças junto com a famí-
lia irão perceber as funções 
sociais da leitura e da escrita 
deste mundo que parece nem 
existir por causa da internet”, 
observou Chiapetti.

PÁGINA 07

O prefeito Guilherme Ávila, acompanhado das secretárias 
Rose Araújo, (Habitação) e Kelly Brito (Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano), participou na última terça-feira, 
dia 1º de outubro, do lançamento do programa Vida Longa, do 
Governo do Estado de São Paulo. A cidade de Barretos receberá 
um núcleo habitacional do programa, com 28 casas para idosos 
que ganham até dois salários mínimos.  PÁGINA 08

A eleição para a escolha dos cinco novos integrantes do 
Conselho Tutelar de Barretos tem 15 candidatos e será reali-
zada neste domingo, 6 de outubro, das 8 às 16 horas, na sede 
do Lar da Criança (foto), localizado na rua 34 entre avenidas 
17 e 19. Conheça todos os candidatos.

O Defensor Público de 
Barretos, Fábio Exposto, con-
firmou nesta sexta-feira (4), 
que deve contestar, extra ou 
judicialmente, os efeitos do 
decreto 10.063, de 30 de se-
tembro passado, baixado pelo 
prefeito Guilherme Ávila. 

O decreto “dá nova regula-
mentação ao artigo 244 da Lei 
Orgânica do Município, que 
dispõe sobre a gratuidade do 
transporte coletivo urbano”. 

No decreto, a administra-
ção municipal impõe restri-
ções no transporte público 
gratuito para deficientes e seus 
acompanhantes, e aposenta-
dos, bem como dá disposição 

de isenção de apenas 50% para 
idosos entre 60 e 64 anos.

Ao tomar conhecimento do 
decreto, o defensor Fábio Es-
posto decidiu, primeiro, tentar 
reverter os efeitos do decreto 
de forma extrajudicial. 

“A Defensoria Pública acio-
nou o Secretário de Administra-
ção, Sílvio Brito, a fim de realizar 
uma reunião e tentar uma solução 
extrajudicial para o problema, já 
que a defensoria entende que o 
decreto exorbita seus fins, por-
quanto traga disposição expres-
samente contrária ao texto do art. 
244 da Lei Orgânica do Municí-
pio, que pretende regulamentar”, 
justificou Fábio Esposto.

“A ilegalidade decorre da 
previsão de renda de 3 salários 
mínimos para fruição do direito 
de utilizar o transporte coletivo 
urbano para deficientes, seus 
acompanhantes e aposentados, 
bem como da disposição de 
isenção de apenas 50% para 
idosos entre 60 e 64 anos, já 
que a lei não trouxe qualquer 
limitação nesse sentido”, apon-
ta o defensor público.

Procurado pela reporta-
gem como autor da lei que dá 
direitos facilitados a idosos e 
aposentados acima de 60 anos, 
e deficientes e acompanhantes, 
no transporte público munici-
pal, o vereador e ex-presidente 

da Câmara Municipal, Leandro 
Anastácio, disse que o decreto 
prejudica os beneficiados e ele 
acredita que o decreto pode ser 
considerado inconstitucional.

“Ao meu ver o decreto é 
inconstitucional. Acredito que 
a justiça, ou um acordo entre 
defensoria e prefeitura, vai 
restabelecer os direitos dos 
beneficiados expostos na Lei 
Orgânica do município, sem 
nenhuma alteração”, comen-
tou Leandro Anastácio. 

A reunião entre o Defensor 
Público, Fábio Esposto, e o 
secretário municipal de Ad-
ministração, Sílvio Brito, deve 
acontecer na próxima semana.

O “Mamães de Amor”, 
grupo de mães barretenses 
presidido pela médica dra. 
Daniela Monteiro de Barros 
(foto), está com tudo organi-
zado para o evento solidário 
ao Hospital de Amor Infan-
to-Juvenil, marcado para o 
domingo, 13 de outubro, das 
11 às 17 horas, no Centro de 
Eventos “Dr. Paulo Prata”.

O evento, que deve benefi-
ciar cerca de 120 crianças em 
tratamento de câncer no HA 
de Barretos, é voltado para 
toda a família. O tema “Va-
mos celebrar a vida em prol 
ao Hospital de Amor Unidade 
Infanto Juvenil” será inspira-
do nos personagens da Liga 
da Justiça e Os Vingadores. 

Os convites serão vendidos 
a R$ 25,00 (adultos) e R$ 12,50 
(crianças de 6 a 12 anos). Crian-

Defensoria Pública vai contestar decreto 
municipal que prejudica idosos e deficientes

Defensor Fábio Esposto vai se reunir com secretário Sílvio Brito para reverter decreto sobre transporte público gratuito, extrajudicialmente

Mães preparam evento em prol de crianças 
atendidas pelo Hospital de Amor de Barretos

Evento beneficente acontece no próximo dia 13, domingo, no Centro de Eventos “Dr. Paulo Prata”
ças de 0 a 5 anos não pagam in-
gresso. Os convites podem ser 
adquiridos na Idavet Clínica 
PetShop, Drogaria FarMe-
lhor, Joaninha Presentes e  
Drogadada.

Espaço kids, Oficina de Pin-
turas e Massinhas, Show com o 
fantástico Mágico Kadu e shows 
infantis com Coringas, estão 
entre as atrações do evento.

Haverá, ainda, venda de be-
bidas e também de guloseimas 
da Hamburgueria Supreme, Sr. 
Filé de Rio Preto, Gelateria 
Gorim, entre outros.

“Vamos juntos, fazer a di-
ferença na vida dessas crianças 
e suas famílias, que estão em 
tratamento do câncer, que con-
tam com o  amor do próximo, 
como principal remédio para 
uma vida com qualidade”, an-
tecipa a dra. Daniela Monteiro.

BibliotecAR incentiva e 
aproxima o contato com os livros

Programa estadual Vida 
Longa garante 28 casas 
para idosos em Barretos

15 candidatos 
disputam eleição para 
Conselho Tutelar de 

Barretos neste domingo

A eleição na associação 
Os Independentes tem chapa 
única e Jerônimo Muzetti será 
o futuro presidente. A eleição 
será  no domingo, dia 13 de 
outubro, e a posse no dia 25. 
Jerominho substituirá Ricardo 
Rocha Bodinho.

A futura diretoria é comple-
mentada por Cacá Santos (vice
-presidente), Hussein Gemha 
Jr. (diretor financeiro) e José 
Carlos Branco (secretário).

O conselho fiscal é for-
mado por Antônio Sant´An-
na, Walter de Almeida, Calil 
Aguil, Jairo Machado Jr. e 
Flávio Esteves da Silva.

A comissão de ética é for-
mada por Mussa Calil Neto, 
Luiz Sérgio Naves, Wolinsk 
Maruco, Evaldo Gomes, Ro-
berval Câmara, João Francisco 
de Carvalho e Pedro Paixão.

Jerônimo Muzeti é candidato 
único em Os Independentes



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Estudo recente divulgado 
pelo Instituto “Sou da Paz” 
procurou demonstrar, a partir 
de dados que, se supõe, sejam 
da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo, que o número de mor-
tes decorrentes de oposição à 
intervenção policial aumentou 
4,28% no estado, no primeiro 
semestre deste ano. 

Na análise, divulgada pela 
imprensa, esse índice foi com-
parado com a queda nos regis-
tros de homicídios dolosos.

A Associação dos Oficiais 
Militares do Estado de São 
Paulo em Defesa da Polícia 
Militar, a DEFENDA PM, 
esclarece que é um equívoco 
metodológico considerar que 
os dois tipos de ocorrências 
sejam a mesma coisa e, pior 
ainda, afirmar que o número 
de mortes decorrentes de opo-
sição à intervenção policial 
seja maior que o número de 
homicídios dolosos, concluin-
do erroneamente que a polícia 
mata mais que os homicidas.

“Homicídio é homicídio, 
morte decorrente de oposição 
à intervenção policial é mor-
te decorrente de oposição à 
intervenção policial. Embora 
ambas tenham o mesmo final, 
há uma diferença: a motiva-
ção. E isso precisa ficar claro 
para a sociedade, a fim de que 
a verdade prevaleça”, pontua 
o coronel da reserva da PM de 
São Paulo e secretário executi-
vo da DEFENDA PM, Ernesto 
Puglia Neto (foto).

A entidade ressalta que ho-
micídio doloso ocorre quando 
quem mata tem a intenção de 
matar e é realizado sem que 
haja necessariamente uma 
ameaça anterior. 

O governador de São Pau-
lo, João Doria, demonstrou 
não ter pleno conhecimento 
da Polícia Civil do Estado 
que governa e apresentou 
informações equivocadas à po-
pulação de São Paulo, durante 
entrevista à Globo News nesta 
quarta-feira (02/10).

Quem assistiu à entrevista 
ficou com a impressão de que 
tudo vai bem na instituição: sete 
mil policiais estariam em forma-
ção com armamento de última 
geração na academia de polícia. 
Mas a realidade é bem diferente.

Ao jornalista que o entre-
vistava, ele afirmou que os 
policiais civis receberam “as 
melhores armas do mundo”, 
compradas por um terço do 
preço em um leilão internacio-
nal. Mas é preciso deixar claro 
que os equipamentos só foram 
entregues à Polícia Militar. 

Os policiais civis continu-
am trabalhando com armas que 

Todas aquelas protube-
râncias e sulcos da língua são 
o paraíso para as bactérias e 
podem estar contribuindo com 
o seu mau hálito por causa dos 
gases que são liberados. 

É importante cuidar da 
língua, além de escovar os 
dentes e usar o fio dental regu-
larmente. Raspar a língua pode 
realmente reduzir o número 
dessas bactérias e ajudar mui-
tas pessoas com mau hálito.

Mas qual é a 
Melhor Maneira 

de higienizar 
a língua?

Um artigo de uma edição 

A decisão dos procuradores 
da Lava Jato de solicitar a pro-
gressão de pena do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, preso 
na superintendência da Polícia 
Federal em Curitiba, causou 
estranhamento em muita gente, 
já que a atitude não é comum.

Houve, ainda, comentários 
sobre o fato de os procuradores 
não imporem a reparação de 
danos a cofres públicos para 
a progressão do regime do 
ex-presidente. 

Especialistas como Jacque-
line Valles, advogada Mestre 
em Direito Penal, especia-
lizada em Processo Penal e 
Criminologia, são enfáticos 
ao momento. Para muitos, 
juridicamente falando, as duas 
atitudes estão amparadas pela 
lei, já que o Ministério Público 
tem a função de fiscalizar o seu 
cumprimento e a reparação 
não foi exigida de nenhum ou-
tro réu da Lava Jato. Portanto, 
não há inovação alguma. 

Mas os mesmos especialis-
tas não fogem a uma realidade: 

“fica evidente que a decisão foi 
politicamente planejada para 
tentar inviabilizar uma possí-
vel anulação do julgamento”.

Ouvimos de muitos nesta 
semana que, realmente, é 
incomum o MP solicitar a 
progressão da pena de um 
reeducando. Isso, geralmente, 
fica a cargo da defesa. Mas 
não há ilegalidade na atuação 
dos procuradores da Lava Jato. 

Como fiscais do cumprimen-
to da lei, eles podem, sim, agir 
quando um reeducando atender 
a todos os requisitos para a 
progressão da pena, prevista no 
Código do Processo Penal.

Neste momento, o caso de 
Lula, cuja defesa entrou com 
um pedido de anulação de sen-
tença alegando suspeição tanto 
do juiz Sergio Moro quanto 
dos procuradores da Lava Jato, 
deve ser avaliado, também, 
pelo viés político. 

“O processo continua in-
dependente da interposição 
do recurso e, portanto, o ex
-presidente pode ser liberado 

para cumprir prisão domiciliar, 
por exemplo. O que parece é 
que os procuradores tentaram 
agilizar a liberação de Lula 
achando que a soltura do pe-
tista pode, de alguma forma, 
inviabilizar ou neutralizar a 
anulação do processo, já que 
deve haver certa pressão po-
pular para mantê-lo preso”, 
avaliam criminologistas.

Em carta enviada ao povo 
brasileiro, o ex-presidente 
disse que não faria barganhas 
para deixar a cadeia, deixando 
claro que agirá de forma polí-
tica. Mas a lei não é algo polí-
tico. E tem que ser cumprida. 

“Se a Justiça entender que 
ele deve ir para o semiaberto, 
ele não pode se recusar porque, 
pela lei, a progressão de pena 
de um reeducando faz parte 
do processo de reinserção na 
sociedade, que não beneficia 
somente o réu. Quando você é 
sentenciado, tem que cumprir 
a sentença, logo, não cabe a 
Lula escolher”, apontam uma 
especialista em Direito Penal.

Semiaberto para lula pode 
até ser legal, mas tem viés político

Quer controlar o mau hálito? 
não se esqueça de limpar a língua

recente da General Dentistry 
mostrou que os raspadores de 
língua são eficazes na redução 
da halitose, pelo menos em 
curto prazo. Porém, uma es-
cova dental pode funcionar tão 
bem quanto o raspador, desde 
que você se lembre de escovar 
a parte média e posterior da 
língua, onde as populações 
microbianas podem ser espe-
cialmente altas. 

Se você achar que escovar 
ou raspar o músculo provoca 
ânsia de vômito, ele recomen-
da que você segure a língua 
com a mão livre. Estabilizar 
um pouco a língua facilita a 

raspagem ou a escovação da 
superfície.

Embora escovar a língua 
não tenha um efeito duradouro 
sobre o mau hálito, esse é um 
passo importante para manter 
toda a boca saudável. 

O mau hálito pode ser sinal 
de um problema de saúde, 
como uma infecção do trato 
respiratório, sinusite crônica, 
diabetes, distúrbio gastrintesti-
nal e doenças de fígado ou rins. 

Se seu dentista constatar 
que sua boca está saudável, 
você poderá ser encaminhado 
para o médico da família ou 
um especialista para determi-
nar a causa do mau hálito.

os equívocos do governador João Doria 
sobre a Polícia Civil de São Paulo

colocam em xeque a segurança 
de quem as carrega, pois algu-
mas apresentam defeitos de 
fabricação que geram disparos 
acidentais, além de cerca de 
40% dos policiais não terem 
coletes balísticos.

O Sindicato dos Delegados 
de Polícia Civil do Estado de 
São Paulo esclarece que, ao 
contrário do que afirmou Doria, 
não existem sete mil profissio-
nais da instituição em formação 
na Academia de Polícia Civil 
de São Paulo, a Acadepol.

Neste ano, começaram a 
formação menos de 400 apro-
vados no concurso para a Polí-
cia Técnico-Científica e Civil. 
O número está muito aquém do 
mencionado pelo governador 
e desejado pelo SINDPESP, 
que vem lutando há anos para 
recompor os quadros da Polícia 
Civil, que amargam um deficit 
de quase 34% do efetivo.

É equivocada também a in-

formação dita pelo governador 
durante a entrevista de que a 
investigação e a prevenção 
dos crimes cabem à Polícia 
Técnico-Científica. 

A Polícia Civil é a insti-
tuição que tem a atribuição 
constitucional de investigar 
crimes. A Polícia Técnico-
Científica, cujas atribuições 
não estão descritas na Cons-
tituição Federal, auxilia pro-
duzindo laudos e analisando 
evidências que são anexadas 
ao inquérito conduzido pela 
Polícia Judiciária.

DEFEnDa PM: "Policial não 
sai de casa com intenção de matar"

“Há dolo, vontade, ânimo 
de matar. No outro lado da 
mesma moeda, a morte de-
corrente de oposição à inter-
venção policial ocorre quando 
o autor, um policial, age para 
defender sua própria vida ou a 
de terceiros, havendo necessa-
riamente agressão injusta por 
parte de quem morre”, explica 
Puglia Neto. “Ressalte-se que 
o policial, ao reagir, não deseja 
especificamente a morte, mas 
sim neutralizar o agressor”, 
completa Puglia.

A DEFENDA PM escla-
rece que a comparação do 
número de mortes decorrentes 
de oposição à intervenção po-
licial com o número de casos 
de homicídio é um completo 
equívoco metodológico, pois 
a Portaria nº 229/18 do Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública da União, que dispõe 
sobre a unificação e padro-
nização das classificações de 
dados quantitativos, define 
que as mortes por intervenção 
de agente de segurança pú-
blica em serviço ou em razão 
dele que forem praticadas sob 
quaisquer hipóteses de exclu-
são de ilicitude não devem ser 
classificadas como homicídio.

Para a entidade, a compa-
ração deve ser feita com base 
na série histórica do número de 
confrontos e de pessoas presas. 

“Nesse aspecto, deve ser 
destacado que a média de 
criminosos mortos no período 
de 2008 a 2019 mantém-se em 
18%, enquanto a média de cri-
minosos presos, feridos e fo-
ragidos, no mesmo período, é 
de 82%. Ou seja, praticamente 
não há variação nesse histórico 
de resultado de confrontos”, 
diz o coronel.

Segundo dados da Polícia 
Militar do Estado de São Pau-
lo, em 2019, houve menos de 
dois confrontos (1,78) para 
cada 100 mil intervenções 
realizadas pela PM. Nessa 
mesma proporção, para cada 
confronto ocorrido, 244 pes-
soas foram presas. 

“Diferente do que é possí-
vel concluir por meio de repor-
tagens noticiando a pesquisa, a 
polícia NUNCA busca o con-

fronto, pois pode vitimar não 
somente o criminoso, como o 
próprio policial ou o cidadão”, 
explica o secretário geral da 
DEFENDA PM.

Destaca-se ainda que a 
maioria dos registros de mortes 
decorrentes de oposição à inter-
venção policial mostra a sua re-
lação com o enfrentamento aos 
crimes patrimoniais violentos: 
71% dos casos resultaram do 
atendimento de ocorrências de 
roubo de veículos ou de roubo 
a transeuntes (pedestres) e 
outros 20% da abordagem de 
criminosos armados.

Ainda de acordo com es-
tatística da PM, a resposta da 
polícia está vindo de forma 
muito mais rápida, resultando 
em uma maior quantidade de 
presos em flagrante e, conse-
quentemente, no aumento da 
possibilidade de confronto 
com aqueles que escolhem não 
se entregar pacificamente. 

Essa rapidez decorre prin-
cipalmente da evolução tec-
nológica: as estratégias de 
patrulhamento são orientadas 
a partir do monitoramento 
de indicadores e de sistemas 
de georreferenciamento dos 
crimes, que geram no mapa 
as chamadas “manchas crimi-
nais”, que norteiam o planeja-
mento e a implementação das 
ações de polícia para os locais 
com maior chance de ocor-
rência de delitos. Isso, além 
de prevenir o crime, permite 
pronta resposta aos que não 
foram evitados.

Segundo levantamentos 
feitos pela Polícia Militar, 
quase 90% dos confrontos 
ocorreram nestas “manchas 
criminais”, ou a 200 metros 
delas, confirmando, novamen-
te, a correlação do fenômeno 
com a evolução do tempo-res-
posta policial.

“O Estado de São Paulo 
está mais seguro, o cidadão 
está mais seguro e, por que não 
dizer, o infrator da lei que de-
cidir não confrontar, também 
está seguro. Entretanto, aquele 
que optar pelo confronto, terá 
pela frente uma polícia trei-
nada e preparada”, conclui o 
coronel Ernesto.
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O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bar-
retos e a operadora AUSTA 
CLÍNICAS celebraram na úl-
tima terça-feira, 2 de outubro, 
contrato de atendimento médico
-hospitalar aos associados con-
veniados e seus dependentes. 

O contrato com operadora 
AUSTA CLÍNICAS atenderá 
100% dos procedimentos, 
através do pagamento de co

-participação.
“Foi uma grande conquista 

para todos os servidores, que 
contarão a partir desta celebra-
ção com a cobertura de todos 
os procedimentos estipulados, 
especificados e fiscalizados pela 
Agência Nacional de Saúde, 
inclusive com atendimento de 
urgência e emergência em todo 
o território nacional. Enfim, 
voltamos a oferecer um plano de 

saúde completo e de excelente 
qualidade aos servidores e seus 
dependentes”, destacou o presi-
dente do sindicato, João Mulata.

Laboratórios, clínicas e hos-
pitais credenciados, bem como 
a tabela de valores de co-par-
ticipações por procedimentos, 
poderão ser obtidos diretamente 
na sede do sindicato, ou através 
do site https://www.sindicatos-
pmbarretos.com.br

O Hospital São Judas Tadeu, 
unidade de cuidados paliativos e 
de atenção ao idoso do Hospital 
de Amor, realiza, neste sábado, 5 
de outubro, a 5ª edição da “Cami-
nhada Lado a Lado com o Idoso”. 

A madrinha desta edição da 
caminhada e representante to-
dos os participantes e apoiado-
res, é a empresária barretense, 
Arlete Peroni Ângelo.

A ação, que já virou tradição 
no calendário de atividades da 
instituição e também da cidade 
de Barretos, ocorrerá na Região 
dos Lagos com o objetivo de 
promover o bem-estar do público 
idoso, através de exercícios físicos 
e interação entre os participantes.

A estimativa é de que, neste 
ano, o evento (que tem acu-
mulado recordes de públicos 
nos anos anteriores) supere 
o número de inscritos, alcan-
çando mais de 500 pessoas. 
Voltado para os idosos (com 
idade acima de 60 anos) e com 
inscrições gratuitas, o percurso 
terá 900 metros de caminhada.

Em um novo afago aos ru-
ralistas, uma das principais ba-
ses de apoio do governo Jair 
Bolsonaro, o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, no-
meou Antônio Carlos Tinoco 
Cabral como assessor técnico 
da Secretaria Executiva da pasta. 
Cabral é ligado ao setor ruralista 
e proprietário de criações de gado 
e cavalos na região de Barretos. 
Segundo reportagem do jornal O 
Estado de S. Paulo, o cargo que 
será ocupado por Cabral, de 
nível DAS 3, oferece remune-
ração mensal de R$ 5.685,55. 
Salles não se pronunciou sobre 

Acontece na próxima quarta-
feira (9), às 20 horas, no plenário 
da Câmara Municipal de Barretos, 
a sessão solene para entrega do Di-
ploma "Garota Brilhante", voltado a 
jovens que se destacam ao longo do 
ano, em projeto social organizado 
pela ADRA (Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assis-
tenciais). As três jovens escolhidas 
para receber o diploma são: Lorena 
Cândido Dezidério de Andrade (17 
anos). Participa do projeto "Garotas 

Brilhantes" desde 2016; Laís Paulo dos Santos (17 anos).  Entrou no "Garotas Brilhantes"  em  2016 e 
Maria Eduarda Pereira da Cunha (15 anos). Ingressou no projeto em fevereiro de 2019. 

Na próxima quinta-feira, 
dia 10 de outubro, o professor/
doutor Tomaz Catunda (foto), 
do Instituto de Física da USP 
de São Carlos, irá ministrar 
uma série de palestras para 
alunos do ensino médio de 
Barretos. O objetivo é mos-
trar aos alunos que a Física 
é também uma opção para o 
mercado de trabalho, para o 
futuro da ciência do país e para 
a vida pessoal.

O evento será focado para 
alunos ensino médio e não será 

cobrado ingresso, as palestras 
serão gratuitas. As palestras 
marcadas, até o momento, serão: 

A primeira palestra será 
no Instituto Federal Campus 
Barretos, na Avenida C 1, 
250, bairro Ide Daher, às 
8h50. A segunda palestra será 
Instituto Federal Unidade 
Agrícola, na Vicinal Nadir 
Kenan, km 1,4, às 10h50. A 
terceira palestra será no Co-
légio Plus, na Rua Argentina, 
1440, na Região dos Lagos 
em horário não definido.

A empresária Arlete Peroni é a madrinha
desta 5ª edição do evento

Pela primeira vez desde sua 
criação, o Conselho Federal de 
Odontologia (CFO), recebeu 
em Brasília, a visita oficial do 
presidente de uma regional da 
entidade em sua sede.

A honra coube ao presiden-
te da regional de Barretos da 
APCD (Associação Paulista 
dos Cirurgiões Dentistas), dr. 
Lúcio Antônio Pereira. A visita 
ocorreu no dia 27 de setembro 
passado. Pereira foi recepciona-
do pelo presidente do CFO, dr. 

Juliano do Vale, e pelo secretá-
rio geral da entidade brasiliense, 
dr. Cláudio Miyake.

“Para mim e para nossa regio-
nal foi uma honra, sem dúvida”, 
comentou o dr. Lúcio Antônio 
Pereira. Segundo ele, o encontro 
serviu para rápido debate e troca 
de sugestões sobre cursos de 
especialização dos profissionais 
dentistas de Barretos e região.

“Esse encontro sela suges-
tões para os novos passos que 
vamos tomar junto aos nossos 

profissionais, em cursos que 
estão agendados e em anda-
mento, além de futuros cursos 
de especialização que vamos 
trazer, para aprimorar e melho-
rar, ainda mais, o atendimento 
de nossos profissionais aos seus 
clientes”, ressaltou Pereira.

Os doutores Juliano do 
Vale e Cláudio Miyake devem 
visitar a cidade e a APCD de 
Barretos, em data a ser agen-
dada nos próximos meses 
pelas duas entidades.

Presidente da regional da aPCD 
de Barretos é recebido em Brasília

Hospital de amor realiza “Caminhada 
lado a lado com o Idoso”

Salles nomeia ruralista de Barretos para cargo na 
Secretaria Executiva do Ministério do Meio ambiente

quais critérios técnicos foram 
levados em consideração na 

análise do nome de Cabral para 
ocupar o cargo.

Câmara realiza sessão solene para entrega 
do diploma Garota Brilhante 2019

Servidores públicos municipais já podem ter 
atendimento médico-hospitalar pelo plano austa Clínicas

Professor da USP ministra palestra gratuita 
para os alunos do ensino médio de Barretos
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (07/10) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ELETRICISTA

AUXILIAR DE VENDAS
CALDEIREIRO
COSTUREIRO

ELETRICISTA DE AUTOS
ESTÁGIÁRIO DE ENGENHEIRO MECÂNICO

FUNILEIRO DE AUTOS
GERENTE COMERCIAL

MECÂNICO DE CAMINHÕES
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

OPERADOR DE CRÉDITO
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
OPERADOR DE ESCAVADEIRA
OPERADOR DE PRODUÇÃO

RASTELEIRO
REPRESENTANTE DE VENDAS

SERVIÇOS GERAIS
SOLDADOR

TAPECEIRO DE VEICULOS
TÉCNICO CONTÁBIL

TORNEIRO MECÂNICO

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

O Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas 
e Idosos da Força Sindical 
(Sindnapi) foi retratado, nesta 
semana, na série “Sindicalis-
mo e Assistência”, na qual a 
Agência Sindical mostra os 
benefícios oferecidos pelos 
sindicatos às suas bases.

O Sindnapi foi fundado em 
2000, em evento com cinco 
mil aposentados, na Praia 
Grande (SP). Cresceu, tem 
efetiva presença nacional e, 
desde então, busca soluções 
para um segmento crescente 
da população, que sofre com a 
omissão dos governantes.

Segundo o presidente, João 
Batista Inocentinni, o que 
norteia a entidade são as de-
mandas dos idosos. “Fizemos 
pesquisa pra ver o que as 
pessoas queriam e o resultado 
colocou o atendimento médico 
em primeiro lugar; em segun-
do, o acesso a medicamentos”, 
contou Inocentinni.

Saúde
Inocentinni diz que os pla-

nos de saúde evitam os idosos. 
Ele comenta: “Procuramos 
encontrar formas de diminuir 
o problema. Temos convênios 
e parcerias com clínicas mé-
dicas, odontológicas, óticas, 
laboratórios, centros auditivos 
e outros estabelecimentos, que 
permitem bons descontos aos 
sócios, que contam também 
com preços promocionais no 
Biovida, o plano mais acessí-
vel do mercado na faixa acima 
de 59 anos”. Associado tem 
vantagem também ao comprar 
medicamentos. A carteirinha 
de sócio do Sindnapi propicia 
descontos de até 77% em re-
médios nas duas mil unidades 
da Droga Raia em todo Brasil.

INSS
Desde maio, o Sindnapi 

conta na sede, no centro de 
São Paulo, com um posto de 
atendimento do INSS Digital.
[Barretos também possui uma 
subsede do Sindnapi e um 
posto de atendimento do INSS 
Digital, instalado na sede do 
Sindicato da Alimentação, na 
rua 16 entre avenidas 11 e 13]. 
Serviços disponíveis: aposenta-
doria por idade (rural e urbana), 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, auxílio-reclusão, 
pensão por morte (rural e ur-
bana) e salário-maternidade. 
Só não oferece os serviços 
relacionados a benefícios por 

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, aproximadamente 10% 
dos brasileiros fumam, o que 
significa que temos uma popu-
lação de cerca de 20 milhões de 
fumantes no país. 

Em comparação com os dados 
mundiais, o Brasil mostra redução 
da população tabagista em decor-
rência das campanhas e proibições 
desde a década de 90, entretanto 
o número absoluto de tabagistas 
ainda é alarmante: 20 milhões. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, 20% das pes-
soas do mundo fumam e um em 
cada cinco desses indivíduos não 
sabe que existe uma relação entre 
o vício em cigarros e doenças 
como o câncer ou as do sistema 
cardiovascular.

Mas a ligação entre o fumo e 
o desenvolvimento de problemas 
de saúde existe e é forte. Ainda 
segundo a OMS, 7 milhões de 
pessoas morrem por ano no mun-
do devido a doenças causadas 
pelo tabaco e 12% são fumantes 
passivos. No Brasil, são 400 mor-
tes por dia (ou 146 mil por ano) 
decorrentes do tabagismo.

A seguir, com a ajuda da 
oncologista clínica, Mariana 
Laloni, do Centro Paulista de 
Oncologia, e com informações 
do Inca (Instituto Nacional de 
Câncer) e da OMS, esclarecemos 
dez dúvidas sobre a relação entre 
fumo e câncer.
1) em que medida o fumo 
aumenta o risco de câncer de 
pulmão?

- O tabagismo é diretamente 
relacionado ao câncer de pulmão 
e aumenta em aproximadamente 
20 a 30 vezes o risco de desenvol-
ver esta doença.
2) Quais são os principais sinto-
mas do câncer de pulmão?

- Infelizmente, o câncer de 
pulmão nas fases iniciais, onde a 
chance de cura é maior é silencio-
so, ou seja, não apresenta sintomas. 
Em fases mais avançadas os sinto-
mas estão relacionados ao próprio 
aparelho respiratório, como tosse, 
falta de ar e dor no peito.

3) Quais são os principais 
tipos de câncer de pulmão?

- Existem dois tipos: o carci-
noma de pequenas células e de 
não pequenas células. O segundo 
corresponde a 85% dos casos e se 
divide em carcinoma epidermóide, 
carcinoma de grandes células e ade-
nocarcinoma. Este último é o mais 
comum e representa quase 50% dos 
pacientes com câncer de pulmão.
4) Como é o tratamento para 
câncer de pulmão?

- O tratamento depende da fase 
da doença. A cirurgia é o tratamen-
to de escolha para casos iniciais. 
As técnicas minimamente invasi-
vas com vídeo e robótica melho-
raram os desfechos do tratamento 
cirúrgico, com menor tempo de 
internação. Para pacientes que 

Sindnapi oferece lazer, 
saúde e crédito para 

aposentados e pensionistas

invalidez ou acidente, que exi-
gem perícia médica.

Para o presidente Inocen-
tini, "a instalação do INSS 
Digital amplia a prestação de 
serviços não só a aposentados, 
pensionistas e idosos, mas a 
toda população”. 

Seguro
O projeto Viver Melhor é 

outra parceria do Sindnapi para 
fornecer aos associados - men-
salidade varia de R$ 24,50 a R$ 
50,00 - um pacote que inclui 
seguro de vida, auxílio-fune-
ral, proteção digital, remédios 
genéricos gratuitos e prêmios 
mensais de até R$ 12 mil.

JurídICo
Sócios têm direito a as-

sistência jurídica gratuita nas 
sedes e subsedes. O Jurídico é 
referência nacional na defesa 
dos direitos dos aposentados, 
pensionistas e idosos, como 
também fonte frequente de 
informações à imprensa.

CrédIto
A SicoobCoopernapi é a 

cooperativa de crédito do sin-
dicato. Ela oferece os serviços 
de um banco convencional. O 
usuário pode ter conta corrente, 
cartão de crédito, financiamen-
to, empréstimo consignado, 
seguro, entre outros. Vanta-
gem? Taxas muito abaixo das 
praticadas pelo mercado. Além 
de agência em São Paulo, na 
sede nacional do sindicato, a 
Coopernapi possui postos em 
34 municípios do Estado.

Lazer
Associados do sindicato 

dispõem de Colônia de Férias 
própria e parceria com dezenas 
de sindicatos. A Colônia do 
Sindnapi, em Caraguatatuba 
(Litoral Norte de São Paulo) 
tem 60 apartamentos equipados 
com frigobar e ar condicionado. 
As diárias incluem café e jantar, 
a preços acessíveis. De quarta a 
domingo, há passeios gratuitos 
pelas praias da região.

uNIoNe
O Sindicato também possui 

Agência de Viagens, com des-
contos em hotéis, pousadas e 
chalés, em todo o Brasil.

MaIS -  www.sindicato-
dosaposentados.org.br

Dez perguntas e respostas sobre 
a relação entre fumo e câncer

O tabagismo é diretamente relacionado ao câncer de pulmão e também ao 
desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço, de boca, laringe, faringe e bexiga

apresentam contraindicações para 
a cirurgia a radiocirurgia pode ser 
uma alternativa. A quimioterapia 
complementar (adjuvante) ao 
tratamento cirúrgico pode estar 
indocada para alguns pacientes 
– a intenção é de destruir células 
tumorais microscópicas residuais 
que ainda possam estar circulan-
do no paciente. Para pacientes 
diagnosticados em uma fase mais 
adiantada a combinação de radio-
terapia com quimioterapia seguida 
de imunoterapia é uma excelente 
opção de tratamento.

Para pacientes não candidatos 
ao tratamento loco regional com 
cirurgia e radioterapia ou combi-
nação de terapias, o tratamento 
é sistêmico. Isso pode incluir 
imunoterapia isolada, imunote-
rapia associada a quimioterapia, 
quimioterapia ou droga alvo di-
recionada para alguma mutação 
específica do câncer de pulmão.

A imunoterapia é uma mo-
dalidade de tratamento que ativa 
o próprio sistema imunológico 
do paciente para que ele consiga 
combater as células do câncer.
5) além do câncer de pulmão, o 
tabagismo aumenta o risco de 
outros tipos de câncer?

- Sim, o fumo aumenta espe-
cialmente o risco de câncer de 
cabeça e pescoço, boca, laringe, 
faringe e bexiga.

6) Quais são os principais 
elementos cancerígenos dos 
cigarros convencionais?

- São quase cem substâncias 
cancerígenas, entre elas monóxi-
do de carbono, amônia, cetonas, 
formaldeído, acetaldeído, acro-
leína, nicotina e alcatrão. A prin-
cipal e mais perigosa em termos 
cancerígenos é a nicotina.
7) Qual dessas substâncias cau-
sa dependência em cigarros?

- É justamente a nicotina, uma 
substância psicoativa que produz 
a sensação de prazer e pode levar 
ao vício. A dependência à nicotina 
faz parte da CID (Classificação In-
ternacional de Doenças) da OMS.
8) o cigarro eletrônico também 

aumenta o risco de câncer de 
pulmão?

- O cigarro eletrônico vapo-
riza um líquido que contém uma 
grande quantidade de nicotina. 
Porém, ainda não é sabida a ex-
tensão do impacto dele no desen-
volvimento de cânceres, devido 
ao tempo de existência desses 
dispositivos e também porque seu 
uso é muito variado: há pessoas 
que fumam apenas ele, outras que 
consomem cigarros eletrônico e 
convencional, aquelas que nunca 
fumaram cigarro convencional e 
foram direto para o eletrônico, as 
que substituíram o convencional 
pelo eletrônico.
9) depois de quanto tempo sem 
fumar há a diminuição do risco 
de desenvolvimento de cânceres 
ligados à nicotina?

- Os benefícios à saúde são 
perceptíveis em horas e dias, e 
o risco de desenvolvimento de 

cânceres diminui com o passar 
dos anos. Após 10 anos longe 
dos cigarros a pessoa pode se 
considerar com um baixo risco. 
Mas dependendo da carga tabá-
gica (número de maços por dia 
multiplicado pelo número de anos 
que a pessoa fumou) a vigilância 
sempre deve acontecer.
10) Que impacto haveria nos 
diagnósticos de câncer se todos 
os fumantes do mundo conse-
guissem se livrar do vício agora?

- O principal impacto seria a 
diminuição de aproximadamente 
33% do número de casos de câncer 
diagnosticados. E ao longo do tempo 
uma redução ainda mais expressiva.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

Um sábado cheio de sabor, 
música e empreendedorismo 
neste dia 5 de outubro, a par-
tir das 17 horas, na Estação 
Cultural, durante a Etapa Bar-
retos do “SP Gastronomia”, 
considerado o maior evento 
gastronômico do país. 

O festival conta com mais 
de 200 ações relacionadas ao 
setor em 16 macrorregiões do 
Estado. O objetivo é divulgar 
pratos típicos das diferentes 
regiões do estado e promover 
uma integração no setor ali-
mentícios, gerando ainda mais 
negócios e renda.

Barretos, conhecida por sua 
gastronomia caipira, participa 
com quatro pratos e quatro 
produtos no festival. Todos 
serão apresentados ao júri e 
ao público neste sábado. A 
programação na cidade inclui 
shows com os DJs Turn X e 
Mitsuname, a partir das 17h30; 
aula show com chef patissiêr 
Rodrigo Ribeiro, às 18h30 e 
show de MPB com a cantora 
Angélica Alves, a partir das 
20 horas, em que serão anun-
ciados os quatro selecionados 
para a etapa estadual, que 
acontece de 24 a 27 de outu-
bro, no Memorial da América 
Latina, em São Paulo, com os 
60 finalistas.

Os selecionados na Etapa 
Barretos são: Nhoque duBão 
do Restaurante Macadâmia, 
Queima do Alho do Barretos 
Country Hotel, Linguiça Cuia-
bana com Pupunha Grelhada 
do Restaurante Vila da Vó, 
Porquetta do Andejo FoodTru-
ck, Pão de Queijo da Donna da 
Tutty Mellow Alimentos, Sor-
vete Vulcão da Tutty Mellow 
Sorvetes, Nhoque Doce de 
Coco do Delícias da Eni e Mix 
de Defumados Artesanais da 
Casa Veronezi.

O secretário municipal 
de turismo, Adriano Santos 
destacou que “Barretos tem 
fama internacional por sua 
gastronomia, pois a Queima 
do Alho. Nosso prato mais 
típico, já é patrimônio imate-
rial da cultura brasileira. Essa 
oportunidade de mostrarmos 
ainda mais pratos e produtos 
de nossa região é uma chance 
de atrair ainda mais olhares 

IngredIentes
2 colheres (sopa) de açúcar
3 tabletes de fermento para pão (45 gramas)
½ xícara (chá) de leite morno
1 ovo
1 lata de creme de leite tradicional
100 gramas de manteiga sem sal derretida
1 colher (sopa) de fondor
4 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente)
1 gema para pincelar
PreParo
Dissolva no açúcar o fermento, acrescente o leite, o ovo, o creme de 
leite, a manteiga e o fondor. Coloque a farinha de trigo aos poucos e 
trabalhe a massa até desgrudar das mãos. Deixe a massa crescer 
até dobrar de tamanho.
recheIo
1 xícara (chá) de bacon picado
½ xícara (chá) de cebola ralada
½ kg de linguiça suína fresca picada
3 colheres (sopa) de salsa picada
PreParo
Frite o bacon em sua própria gordura, junte a 
cebola e deixe fritar mais um pouco. Adicione 
a linguiça picada e frite até dourar. Desligue 
e adicione a salsa. Abra a massa no formato 
de um retângulo com 0,5 centímetros de es-
pessura. Espalhe o recheio, enrole a massa 
cuidadosamente para não furar. Coloque o 
pão em uma assadeira grande, untada e 
enfarinhada. Faça cortes com uma tesoura 
ou faca na superfície do pão e pincele coma a gema batida. Asse em forno médio alto (200º C), pré-aquecido, 
por cerca de 40 minutos ou até que a massa fique dourada. 
dIca: Para decorar coloque salsa nos cortes do pão, pincele com gema, polvilhe queijo parmesão 
ralado e leve para assar. Rendimento: 10 porções - Bom aPetIte!

PÃO DE LINGUIÇA

Etapa Barretos do SP Gastronomia 
acontece neste sábado na Estação Cultural

para o nosso turismo, por 
isso fizemos um esforço para 
participarmos do evento de 
forma a nos orgulhar de nossos 
inscritos. Tem muita coisa boa 
e deliciosa participando da se-
letiva neste sábado, sem falar 
nos shows e na megaestrutura 

que estamos recebendo na 
estação cultural. Vale a pena a 
população conferir". 

A participação do público 
na Etapa Barretos é gratuita, 
com direito aos shows, acesso 
aos estandes de vendas de 
pratos e produtos.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Fazer o que se gosta é liberdade.
Gostar do que se faz é felicidade. 

São milhares de apaixona-
dos por carro e som automotivo 
que já confirmaram presença no 
6º Insane Sound. O encontro 
de som automotivo, tuning e 
rebaixados, que acontece no 
Parque do Peão, de 18 a 20 de 
outubro, espera reunir mais de 
3500 veículos entre carros, ca-
minhões e carretas com várias 
toneladas de equipamentos.

Entre as atrações da pro-
gramação estão o Campeonato 
Mundial de Som Automotivo 
e Carros Rebaixados, Desafio 
da Lombada, apresentações de 
hair trick, manobras radicais 
e drift na pista de acrobacias, 
presença das principais em-
presas do setor na Feira Co-
mercial, incluindo um estúdio 
móvel de tatuagens.

Duas grandes atrações musi-
cais também estão confirmadas 
no evento. Na sexta-feira, dia 18, 
show com Dan Lellis, um dos 
fenômenos do hip hop nacional, 
e no sábado, dia 19, Kevinho.

Estreando no Insane Sou-
nd, Lídia Moura será a apre-

Lídia Moura será a 
apresentadora oficial do 

Insane Sound e comandará 
os microfones do palco 

(Foto: Divulgação)

A professora e doutora do cur-
so de Direito do Unifeb, Adriana 
Galvão, especialista em diversi-
dade, lançou livro sobre “Diver-
sidade Sexual e de Gênero: A 
Tutela Jurídica nas Relações de 
Trabalho”, em setembro, durante 
o Congresso Nacional de Direitos 
LGBTI-Lésbicas, Gays, Bisse-
xuais, Travestis, Transexuais, e 
Intersexuais, em Florianópolis 
(SC). Ela, também, falou à platéia 
do congresso em palestra sobre o 
tema abordado na obra. “O livro 
propõe uma análise do reconheci-
mento jurídico da diversidade se-
xual e de gênero nas relações de 
trabalho, como forma de garantir 
os direitos da personalidade, 
privacidade e intimidade do ser 
humano. Além de coibir também 
as práticas discriminatórias no 
âmbito das relações laborais”, 
explicou Galvão. O livro pode ser 
adquirido diretamente com a au-
tora ou pelo site da editora www.
lumenjuris.com.br.

A relação da classe C com 
as instituições financeiras está 
entre os temas do levanta-
mento inédito Data Check-up 
Brasil - Classe C. Produzida 
pelo Instituto Data Popular, a 
pesquisa aponta o que pensa e 
qual o comportamento desta 
que representa a maior parcela 
da população brasileira.

O levantamento nacional 
revela que a medida em que 
esse público envelhece, sua 
experiência com o sistema fi-
nanceiro também se modifica: 
cresce a aquisição de contas 
bancárias e cartões. Verifica-se 
ainda um aumento na contrata-
ção de empréstimos, principal-
mente entre as pessoas com 55 
anos ou mais, que representam 
25% dos que já contrataram o 
serviço entre os entrevistados.

Quando o assunto é em-
préstimo consignado, ou seja, 
quando o valor das parcelas 
é descontado diretamente na 
folha de pagamento, o índice 
chega na casa dos 4%. Dentre 
estes, 14% representam a par-
cela da população idosa (com 
55 anos ou mais). 

De modo geral, 73% da 
classe C possui algum tipo de 
conta bancária. No entanto, a 
posse de cartões de débito e 
crédito aparecem em patamar 
inferior, com 63% e 43%, 
respectivamente. Além disso, 
ir pessoalmente à agência para 
movimentar serviços bancários 
ainda faz parte da rotina de 
71% dos entrevistados. Quando 
o recorte deste índice é feito por 
idade, entre os entrevistados 
com 55 anos ou mais o número 
é ainda mais alto (81%).

A pesquisa ouviu 1.020 
pessoas com renda entre R$ 
1.646,95 e R$ 4.144,67, em 
33 cidades brasileiras (es-
colhidas a partir de critérios 
populacionais), sendo 19 delas 
capitais. A margem de erro do 
levantamento, realizado entre 
os dias 4 e 18 de setembro, é 
de 3 pontos percentuais, para 
mais ou para menos.

Problemas 
financeiros

O levantamento ainda re-
vela que 30% da classe C está 
desempregada, sem nenhuma 
atividade remunerada. Além 
disso, verifica-se um alto índi-
ce de pessoas que enfrentaram 

O mês começa com música, dança e muita animação, na edição de 
outubro do Baile For All - Dança para Todos, com show de Edson D´Lima 
e Banda Show, que acontece neste sábado, 5 de outubro, às 21 horas, 
no CPP, na rua 24 entre avenidas 11 e 13,  em Barretos. A entrada é 
gratuita. Promovido mensalmente pela prefeitura de Barretos, por meio 
da Secretaria Municipal de Cultura, O Baile For All vem atraindo um 
público cada vez maior, como aconteceu no mês de setembro passado, 
na edição especial da Primavera, que teve animação do consagrado 
Luiz Valdo Show, que levou um público recorde ao CPP (foto). Edson 
D’Lima promete fazer uma bela apresentação e um grande Baille For All. 
“Será um prazer estar em Barretos com boa música e muita animação 
para contagiar a todos”, frisou. Vale prestigiar!!!

Realizado no 
ú l t imo domingo 
(29),  no Museu 
Histórico, Folclóri-
co e Artístico “Ruy 
Menezes”, o Cho-
rinho no Museu, 
com apresentação 
do Grupo Escor-
regando, marcou 
o lançamento da 

exposição do famoso escritor “Zé de Ávila – Trovas em Formas e Co-
res”, iniciativa da Academia Barretense de Cultura em parceria  com 
a prefeitura de Barretos, por meio da secretaria municipal de Cultura. 
A exposição vai até o dia 20 de outubro. Vale prestigiar!!!

Cerca de quatrocentas pessoas 
se emocionaram e cantaram 
junto com a Orquestra Sinfônica 
Municipal de Barretos na segunda 
edição do Concerto Clássicos 
Sertanejos, realizado na noite da 
última sexta-feira, 27 de setembro, 
no Mercadão Municipal. Regido 
por Paulo de Tarso, considerado 
um dos maiores maestros do país, 
o concerto teve a participação 
especial da dupla Leo Bruto & 
Rafael, responsável pelos vocais 
de todas as canções executadas 
pela orquestra. Segundo o produtor 
musical e gestor da Orquestra de 
Barretos, César Juliani, o concerto 
já integra a programação oficial da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
deve voltar em sua terceira edição 
no ano que vem. Aplausos!!!

Mais de 3500 veículos são esperados 
para a 6ª edição do Insane Sound

Encontro de Som Automotivo, Tuning e Rebaixados 
acontece de 18 a 20 de outubro no Parque do Peão

sentadora oficial do encontro 
e comandará os microfones 
do palco atualizando todas as 
informações do evento. 

Ela sempre atuou na área ar-
tística, como dançarina, cantora 
e atriz infantil, e foi integrante 
dos grupos Banana Split e Sam-
pa Crew. Há 4 anos Lídia Moura 
começou sua carreira na locu-
ção, apresentação e animação 
de eventos do ramo automotivo.

ingressos
Para quem vai participar 

do encontro com seu veículo 
os valores dos ingressos são: 
R$ 80,00 de sexta a domingo 
para acesso do motorista e do 
veículo e R$ 60,00 cada passa-
geiro. Para sábado e domingo 
os motoristas pagam R$ 50,00 
e os passageiros R$ 40,00. 
Somente para o domingo os 
valores são R$ 30,00 e R$ 
20,00 respectivamente.

Para o público em geral os 
valores são R$ 30,00 para sex-
ta-feira, R$ 40,00 para sábado 
e R$ 30,00 domingo. Estes 
visitantes poderão deixar seus 

veículos no estacionamento 
cujo valor será divulgado em 
breve pela organização.

Idosos são os que mais contratam 
empréstimos entre a classe C

alguma adversidade financeira 
nos últimos seis meses. De 
acordo com o estudo, 64% 
teve que realizar um corte de 
despesa ou adquirir produtos 
mais baratos, e 41% citam 
dificuldades em pagar contas 
básicas de consumo, como 
água, luz ou telefone.

Quando o assunto é o nome 
negativado, 34% dos entrevis-
tados afirmaram terem passado 
pela situação nos últimos seis 
meses e 25% deles permane-
cem nessa situação. Por outro 
lado, 66% nunca tiveram seu 
nome incluído em serviços de 
proteção ao crédito.

o boom dos 
investimentos
Embora o país esteja viven-

do uma era de surgimento de 
startups financeiras e criando 
um ambiente favorável para 
conscientização nas finanças 
pessoais, o ato de investir ain-
da não é prática da classe C. O 
Data Check-up Brasil - Classe 
C aponta que 83% da popula-
ção não possui nenhum tipo 
de investimento financeiro. 
Entre aqueles que investem 
(17%), a preferência ainda é 

pela chamada caderneta de 
poupança (15%).

O objetivo do Data Popular 
é que a pesquisa, com foco es-
pecífico na classe C, seja reali-
zada mensalmente, abordando 
assuntos sobre opinião públi-
ca/comportamento e mercado/
consumo. Nesta primeira edi-
ção, o Data Check-up Brasil 
- Classe C traz um panorama 
do cenário econômico brasi-
leiro, corrupção e Operação 
Lava Jato, consumo de mídia/
redes sociais e relação com as 
instituições financeiras.

“Queremos dar voz àquela 
que é a maior classe social bra-
sileira. A classe C é o que pode-
mos chamar de ‘camaleão’, já 
que ela tem um alto potencial 
de se adaptar às adversida-
des. Com esse novo produto, 
queremos passar a ouvir essas 
pessoas de maneira permanen-
te, mapeando seus hábitos de 
consumo e opiniões. Entender 
esse público é fundamental 
para uma leitura do contexto 
social e econômico do país”, 
afirma Márcio Falcão Lopes, 
Gerente de Pesquisa e Inteli-
gência de Mercado do instituto.

“Diversidade 
Sexual e de 

Gênero: A Tutela 
Jurídica nas 
Relações de 

Trabalho” é tema 
de livro lançado 
por professora 

do Unifeb

Baile For All traz 
Edson D´Lima e Banda Show

Chorinho no Museu marca 
lançamento da exposição Zé de Ávila

Concerto “Clássicos 
Sertanejos” 

emociona público 
no Mercadão 

Municipal
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O prefeito Guilherme Ávila 
entregou na última quinta-fei-
ra (3), as chaves de uma nova 
ambulância de suporte avança-
do para o SAMU (veículo zero 
quilômetro) e uma Van Odon-
tológica, também zero quilô-
metro, que será destinada para 
o Projeto Sorrindo na Escola, 
que atende alunos do Sistema 
Municipal de Ensino.

A Van Odontológica foi 
comprada e equipada com 
recursos próprios da prefei-
tura, num investimento de R$ 
287 mil. É dotada de cadei-
ra odontológica, Raio X, ar 
condicionado, refrigerador, 
compressores, auto clave, ar-
mários e cadeiras.

“Na educação, além do en-
sino de qualidade e o material 
Anglo, oferecemos também 
melhores condições de saúde 
para nossas crianças, visando 
que tenham condição de apren-
der cada vez mais”, destacou o 
prefeito Guilherme Ávila.

Sobre a viatura para o 
SAMU, o prefeito pontuou 
que as ambulâncias rodam 
muito e a troca anual é uma 
obrigação do Governo Fede-
ral, que não o faz há muitos 

A área pública localizada 
na rua 30 com a Avenida Ae-
rostato, no bairro Aeroporto, 
recebeu os serviços de Zelado-
ria Urbana coordenados pela 
secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente. 

Foram realizados reparos no 
calçamento, limpeza de grama, 
poda das árvores, instalação de 
um ponto de água, construção 

O prefeito Guilherme Ávi-
la, acompanhado das secretá-
rias Rose Araújo, (Habitação) 
e Kelly Brito (Assistência So-
cial e Desenvolvimento Hu-
mano), participou na última 
terça-feira, dia 1º de outubro, 
do lançamento do programa 
Vida Longa, do Governo do 
Estado de São Paulo. A ci-
dade de Barretos receberá 
um núcleo habitacional do 
Programa, com 28 casas para 
idosos que ganham até dois 
salários mínimos.  

O programa prevê a cons-
trução de núcleos especial-
mente projetados para aten-
der às necessidades especiais 
de moradia de idosos que vi-
vem sozinhos, em situação de 
vulnerabilidade social. Nessa 
primeira etapa, serão viabi-
lizadas 152 unidades habita-
cionais em seis municípios e 

Programa estadual Vida longa garante 
28 casas para idosos em Barretos

Barretos é um deles.
O lançamento aconteceu 

neste dia 1º, em que se comemo-
ra o Dia Internacional do Idoso, 
anunciado pelo Governador 
João Doria, ao lado da secretá-
ria de Desenvolvimento Social, 
Célia Parnes; e do secretário da 

Habitação, Flavio Amary.
Esse é mais um projeto que 

entregamos para a população 
idosa que tanto fez pela nossa 
Cidade”, destacou o prefeito 
Guilherme Ávila. O convênio 
será assinado ainda este ano e 
as obras começam em breve.

Secretaria de Saúde de Barretos 
recebe Van odontológica e nova 

ambulância para o SaMU

anos, e as últimas todas foram 
compradas pelo município, 
como essa agora.

 A ambulância para o 
SAMU é também toda equi-
pada num investimento de R$ 

194.550,00, sendo R$ 150 mil 
com recursos fruto de emen-
da do deputado estadual, Se-
bastião Santos, e contraparti-
da da prefeitura no valor R$ 
44.550,00.

Zeladoria Urbana recupera 
mais uma área pública

de valetas e pintura de guias 
e calçadas. O trabalho contou 
com parceria da secretaria mu-
nicipal de Obras e Serviços Ur-
banos e do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (SAAE).

“É mais uma área entregue, 
onde o cidadão pode desfrutar 
e aproveitar com a família com 
segurança”, destacou o secre-
tário municipal de Agricultura 

e Meio Ambiente, Marco An-
tônio de Carvalho Ferreira.
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O Rancho do Peãozinho, 
no Parque do Peão, receberá 
nos dias 9, 10, 12 e 13 de ou-
tubro, atrações especiais para a 
Semana da Criança, através do 
Festival Culturando, projeto 
artístico cultural focado no 
folclore e na cultura popular, 
com ênfase na valorização de 
artistas e grupos locais. 

Todos os dias os pequenos 
serão recepcionados com pi-
poca, algodão doce, pula-pula 

e piscina de bolinhas de graça. 
A programação acontecerá das 
8h30 às 17 horas.

Escolas das redes pública 
e privada de ensino, podem 
agendar a participação dos seus 
alunos através do e-mail peao-
zinho@independentes.com.br 
ou pelo telefone 17 3321-0000. 

Sobre o FeStival 
Culturando

O Projeto Festival Culturan-
do Pronac é uma ação através 

do Ministério da Cidadania – 
Secretaria Especial da Cultura, 
SGN Produções, com apoio Seth 
Assessoria, Consórcio Intermu-
nicipal Culturando, Associação 
Os Independentes, Secretaria de 
Cultura de Barretos e AGCIP – 
Associação Gestão Cultural no 
Interior Paulista. Suas atrações 
acontecem também em diferen-
tes pontos da cidade de Barretos, 
como no Instituto Federal e no 
auditório da ACIB. 

Todos os taxistas de Bar-
retos deverão passar no pe-
ríodo de 7 a 11 de outubro 
(de segunda a sexta-feira da 
próxima semana), das 10 às 
16 horas, pela verificação 
periódica anual de taxímetro. 

Realizada pelo Ipem-SP 
(Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo), o 
ponto de partida da ação será 
na Via das Comitivas, esquina 
com a Avenida Rio D’Alva, 
no bairro Los Angeles. 

Os taxistas autuados por 
trafegar com o taxímetro 
irregular têm dez dias para 

apresentar defesa ao órgão.
Para realizar a verificação 

os taxistas devem agendar o 
horário de atendimento pelo 
site do Ipem-SP (www.ipem.
sp.gov.br) e emitir a GRU 
(Guia de Recolhimento da 
União) para o pagamento da 
taxa de verificação. Sem a 
quitação da taxa e o agenda-
mento online, a verificação 
não será realizada. 

Na data da verificação, o 
taxista ou o responsável pelo 
veículo deve apresentar os 
seguintes documentos: 

- Alvará de estacionamen-

to fornecido pela prefeitura 
dentro do prazo de validade;

- Certificado de registro 
e licenciamento de veículo 
(categoria aluguel);

- Certificado de verifica-
ção do Ipem-SP, referente ao 
exercício de 2018;

- GRU quitada.
Mais informações podem 

ser obtidas pelo telefone (17) 
3218-3022 ou pessoalmente, 
na sede da Delegacia de Ação 
Regional do IPEM-SP, em São 
José do Rio Preto, localizada à 
Rua Uber Folchine, 501, Mini 
Distrito, Campo Verde.

Os últimos dados do Boletim 
Epidemiológico do Ministério da 

Em dez anos, o número de casos diagnosticados cresceu cerca 
de 657%. As idosas representam a maior parte dos casos

Dia 9 – quarta-feira 
- 8h30 e 14h30 – Peça teatral "Sítio 
do Pica Pau Amarelo: O dia de des-
cobrir a famosa receita de bolinho 
de chuva da Tia Anastácia", com 
grupo Coringas de Barretos
- 9h30 e 15h30 – Caminhada En-
cantada – Contadora de história Tia 
Renata & Cia 
Dia 10 – quinta-feira 
- 8h30 e 14h30 – Teatro Soldadinho 
de Chumbo com o grupo Melancia 

Escolas podem agendar a participação de seus alunos na Semana da Criança
do Rancho do Peãozinho (Foto: Francisco Santos)

de Ribeirão Preto 
- 15h30 – Caminhada Encantada – 
Contadora de história Tia Renata & Cia 
Dia 12 – sábado 
- 9h30 e 15h30 – Palhaços Pistolinha 
e Chocolate, malabaristas e acrobatas
- 11 e 14h30 – Show de cantigas e 
histórias com Juliana Mafra e Izael 
Barroso de Barretos 
- 15h – Coral Indígena Nhamandu 
Nhemopuã da Aldeia Boa Vista, loca-
lizada em Ubatuba 

rancho do Peãozinho terá programação especial e gratuita na Semana da Criança
Espaço receberá atrações do Festival Culturando com show de 

cantigas, contação de histórias, apresentações de palhaços e mágico

- 16h – Caminhada Encantada – 
Contadora de história Tia Renata 
& Cia e apresentação do grupo de 
dança do Departamento de Cultura 
de Américo Brasiliense
Dia 13 – domingo 
- 9h30 – Palhaços Pistolinha e Cho-
colate, malabaristas e acrobatas
- 10h30 – Show de Mágica com 
Ossama Sato 
- 16h – Cineclube: exibição do docu-
mentário Palavra Encantada

PROGRAMAÇÃO

Ipem realiza verificação anual de taxímetro 
em Barretos a partir de segunda-feira

alerta para o aumento nos 
casos de HIV na terceira idade

Saúde, publicado em dezembro 
de 2018, chamam atenção para o 
número de diagnósticos de HIV 
em pessoas da terceira idade. 

De 2007 a 2017, os diag-
nósticos cresceram sete vezes. 
Em mulheres com 60 anos 
ou mais, foi observado um 
aumento de 21,2% quando 
comparado ao mesmo período.

O Dia Internacional do 
Idoso, comemorado em 1º de 
outubro, foi uma oportunidade 
para discussão sobre a preven-
ção do HIV na terceira idade e 
para refletir sobre os motivos 
pelos quais ainda se registram 
tantos diagnósticos em uma 
era de tratamento, prevenção 
e informação como a de hoje.

"Com o aumento de parce-
rias sexuais na terceira idade, 
cada vez mais este grupo tor-
na-se vulnerável a contrair o 
HIV e outras infecções sexual-
mente transmissíveis. Um dos 
principais motivos para isso 
é que alguns assuntos ainda 
são tabus na nossa sociedade, 
como o uso de preservativos 
por esta geração", concluiu a 
dra. Rita Manzano Sarti, infec-
tologista e diretora médica da 
Gilead Sciences – biofarma-
cêutica, que tem o HIV/AIDS 
como uma de suas principais 
áreas terapêuticas de pesquisa 
e desenvolvimento.

Segundo especialistas, este 

aumento excessivo de casos de 
HIV na 3ª Idade também está 
atrelado à redescoberta do sexo 
por meio de medicações para 
impotência sexual e ao fato de 
que a maioria desta geração 
não aderiu à cultura do uso do 
preservativo, não se atentando 
ao risco de contrair o vírus.

"Por isso a informação e a 
quebra de tabu são importantes. 
É preciso falar abertamente sobre 
sexualidade e orientar as pessoas, 
independentemente da idade, so-
bre todas as formas de prevenção, 
não somente o uso do preservati-
vo", concluiu a especialista.

Sobre isso, a médica explica 
que surgiram ao longo do tempo 
outras ferramentas eficientes e 
complementares para a preven-
ção do HIV/Aids. Chamada de 
Prevenção Combinada, esse 
conjunto de estratégias faz 
uso simultâneo de diferentes 
abordagens de prevenção e 
garante a proteção ideal para 
determinados públicos como as 
populações-chave e prioritárias.

Entre elas, destaca-se a PrEP 
(Profilaxia Pré-Exposição), que 
consiste na utilização de medi-
camento antirretroviral por indi-
víduos que não estão infectados 
pelo HIV, mas que se encontram 
em situação de vulnerabilidade.

A PrEP é indicada prin-
cipalmente para segmentos 
populacionais prioritários, 
como trabalhadores (as) do 
sexo, pessoas trans, homens 
que fazem sexo com homens 
e casais sorodiscordantes.

Outro alerta é que a popu-
lação idosa contaminada pelo 
HIV pode apresentar comor-
bidades como insuficiência 
renal, perda de massa óssea, 
doenças do fígado, alterações 
metabólicas, cardiovasculares 
e declínio cognitivo. 

Além disso, a tuberculose é a 
principal causa de morte relacio-
nada à Aids, sendo responsável 
por cerca de 1/3 dos óbitos.
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Esta sexta, dia 4, foi dia de festa para a 
barretense Bia, que celebrou mais um ano de vida, 

recebendo o carinho de amigos e familiares. Parabéns!!!

A empresária Roberta Katib comemorou idade nova no último 
dia 03. Ela, que adoça a vida de todos com sua Dona Baunilha, 
teve um dia doce ao lado de amigos e família, com uma linda 

festa para celebrar a vida. Parabéns!!

Dia de festa para a educadora Jéssica Máximo que, na última 
quinta, dia 3, celebrou a vida, com muito carinho de familiares, 

amigos e alunos; em especial, do esposo Murilo. Parabéns!!

A princesa Sofia comemorou seus cinco aninhos com muita alegria 
nesta sexta-feira, dia 4, com uma linda festa, tema Chiquititas, ao 
lado dos amiguinhos e familiares; em especial, dos pais corujas 

Cristiane e Luiz Augusto Martins, e da irmã. Parabéns!!

Curtindo férias, o casal Rafael Matos e Talita está aproveitando 
cada momento ao lado da filha Bia, em Trancoso. Delícia!!!
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PARRUCCHIERI

Na última quinta-feira (03), 
os holofotes estavam voltados 

para José Renato Alves, 
que festejou mais um aniver-

sário ao lado dos pais 
Renatinho e Valéria, e da 
irmã Camila. Parabéns!! 

ZOOOMMM.... Para Gabriela, Ana Carla, Anna Bazo, Ana Beatriz, 
Aline e Letícia, que estão a todo vapor no atendimento do Espaço Laser Barretos, 

no North Shopping Barretos!!! OUTUBRO COM PROMOÇÕES!! 

Flashes e mais flashes para a jornalista 
Fabíola Correia, que completa mais uma 

primavera na terça-feira (08), ao lado 
dos amigos e familiares. Parabéns!!!

DESTAQUE!!!  Sempre linda e 
exuberante.... Jessica Monteiro 
comemora mais um aniversário 
ao lado dos amigos e de toda a 
família. Felicidades!!

Na terça-feira (08), a bela Mariana Marçal feste-
ja mais um ano na folhinha. Parabéns!!

Cinema

É Will Smith contra Will Smi-
th neste filme de alto conceito, 
dirigido pelo mestre Ang Lee. 
Um dos diretores mais talento-
sos e ecléticos do cinema passeia 
pelo gênero da ação e da ficção 
para falar sobre clonagem hu-
mana – um tema ainda muito 
polêmico. Na trama, um assas-
sino profissional que é o melhor 
no que faz (Smith em sua idade 

atual) se depara com seu maior adversário, uma versão mais jovem dele mesmo (Smith 
na época de Fresh Prince). Um dos chamarizes são os efeitos que rejuvenescem o astro.

Projeto Gemini
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Esportes

A Associação Ser Feliz de 
Novo lançou, na última sema-
na,  o projeto “Bom de Bola, 
Bom na Escola”. O lançamento 
reuniu cerca de 350 crianças. 

Na oportunidade, a presi-
dente da associação, Danúbia 
Cristina Gomes Alves, disse ficar 
bastante emocionada ao ver o 
trabalho que está sendo realiza-

do. "Toda equipe da associação 
é formada por profissionais com-
petentes e isso me deixa muito 
tranquila para levar o trabalho 
em frente", comentou. 

Após os treinos são ser-
vidos lanches e também é 
feito o trabalho de acom-
panhamento na família dos 
participantes do projeto, por 

meio de assistentes sociais e 
psicólogo, o que tem, segun-
do os professores, deixado as 
famílias ainda mais satisfei-
tas e felizes com o trabalho 
oferecido pela associação.

O projeto é comandado 
pelos professores Vaguinho 
e Juliana, com o apoio dos 
monitores Batata e Zezinho.

O juiz Tarciso Moreira de 
Souza, da Vara de Execuções 
Penais de Varginha, autorizou 
o reeducando Bruno Fernan-
des das Dores de Souza a se 
deslocar até o município de 
Poços de Caldas, neste sábado, 
5 de outubro, com o objetivo 
de atuar em uma partida amis-
tosa de futebol. 

O atleta, ex-goleiro do Fla-
mengo, poderá sair às 6 horas 
de sua casa e retornar, em ca-
ráter excepcional, às 21 horas.

Para deferir o pedido, que 
foi formulado pela defesa 
do ex-jogador, o magistrado 
levou em conta o parecer fa-
vorável do Ministério Público.

Desde 19 de julho de 2019, 
o atleta cumpre pena em regi-
me semiaberto, sob a modali-
dade domiciliar, por ter sido 
condenado em júri popular. 

No julgamento, ele foi 
considerado responsável pelo 
assassinato da ex-modelo Eli-
za Samúdio.

Desde julho de 2019, Bruno, ex-goleiro do Flamengo,
cumpre pena em regime semiaberto/domiciliar

87º Torneio de Pesca do Rio das Pedras – No dia 22 de  setembro, o Rio das Pedras Country 
Club realizou o 87º Torneio de Pesca. O evento contou com a participação de 94 pescadores, 
que fisgaram 180 kilos de peixes da espécie Tilápia e Patinga. Os integrantes do departamento 
de Esportes do clube, responsável pela coordenação do torneio, emitiu nota de agradecimento 
a todos os participantes e colaboradores, “cumprimentando a todos pelo sucesso do evento”.

Profissionais de Educação Física foram homenageados durante sessão solene 
na Câmara Municipal - Aconteceu na Câmara Municipal de Barretos, no último dia 30, em cumpri-
mento a Lei Municipal de autoria dos vereadores Olímpio Jorge Naben, Euripinho e Aparecido Cipriano, 
sessão solene em comemoração à Semana e ao Dia Municipal do Profissional de Educação Física. Os 
destaques deste ano foram para os profissionais: Anderson Paulo dos Santos, Simone Aparecida Ferreira 
Rocha, Gustavo Carboni Silva, Priscila Nogueira Benedetti, Geraldo Jorge dos Reis Andrade, André Basílio 
Batista Ferreira, Eduardo Ribeiro, Maurício Cesar Camargo e Tiago Agustinho Leal Leite. Houve também 
diplomação como destaque Benemérito para Carlos Antônio Alves da Silva e Manoel Sanches Gonzales. 
O Dia do Profissional de Educação Física acontece no dia 1º de setembro, em razão de a profissão ter 
sido regulamentada através da Lei Federal de n° 9.696/98 e publicada na mesma data. A solenidade foi 
prestigiada por familiares dos homenageados e outras autoridades, como os vereadores Luiz Umberto 
Kapetinha, Aparecido Cipriano, Euripinho, Almir Neves e Fabrício Lemos.

Três jogos marcaram, no 
último sábado (28), a última 
rodada da fase de classificação 
do Campeonato Municipal de 
Futsal Feminino. 

No Cemepe do bairro 
Christiano Carvalho, o Real 
Madrid venceu o Cavalgando 
para o Futuro B por 2 x 1 e o 
Bela Mania goleou o Caval-
gando para o Futuro A por 15 
x 2. No ginásio do Conjunto 

Poliesportivo Municipal Ro-
chão, o Virus da Bola passou 
pelo Medicina por 3 x 0. 

Estão classificados para a 
semifinal, Real Madrid, Vírus 
da Bola, Ajax e Bela Mania. 
Os jogos acontecem neste sá-
bado, 5 de outubro, no Cemepe 
do bairro Pimena. 

Os jogos serão: Real Madrid 
x Ajax (14h30) e Bela Mania FC 
x Vírus da Bola (15 horas). 

A personal trainer, Laura 
Aguilera, 30 anos, da equipe 
Barretos Bulls, foi convoca-
da para a Seleção Brasileira 
Feminina de Flag Football 5 
x 5, que disputará o Mundial 

Projeto da Associação Ser Feliz 
de Novo é referência em Barretos

Equipes disputam semifinal 
do Municipal de Futsal 
Feminino neste sábado

Atleta do Barretos Bulls é 
convocada para a Seleção 

Brasileira Feminina de Flagball

Justiça autoriza ex-goleiro 
Bruno a participar de amistoso
Decisão é da comarca de Varginha; Bruno 
irá a Poços de Caldas neste sábado, dia 5

O ex-goleiro já cumpriu 
mais de nove anos, o que cor-
responde a aproximadamente 
44% de sua pena (20 anos e 
nove meses).

na Dinamarca, previsto para 
agosto de  2020. 

Após participar do Training 
Camp, nos dias 28 e 29 de 
setembro, em São Paulo,  a 
atacante da posição “running-
nbback” foi uma das escolhi-
das na primeira convocação do 
time nacional.

Laura Aguilera fará par-
te do primeiro treino oficial 
do Brasil,  em São Paulo no 
mês de novembro. Para che-
gar à lista de convocação, a 
comissão técnica da seleção 
percorreu o Brasil promoven-
do as seletivas, as chamadas 
“Training Camp”. 

Entre 500 atletas, a barre-
tense foi escolhida. “Estamos 
muito felizes com a convo-
cação da nossa atleta Laura. 
Sabemos que irá representar 
muito bem o Brasil e o interior 
paulista lá fora”, comentou a 
capitã do time Barretos Bulls, 
Viviane Fernandes.


