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FinanCeiras

PÁGINA 03

IMAGEM DO DIA

O lixo continua se acumulando em via pública no conjunto habita-
cional Luiz Spina, conforme imagem enviada à redação do jornal ao 
final da tarde desta sexta-feira (8), por um morador do local. Devido 
ao horário, não foi possível obter informações oficiais sobre os mo-
tivos que levam ao não recolhimento do lixo neste local. O morador 
observa que o mau cheiro nas imediações é quase que "insuportável" 
e que a prática do acúmulo de lixo no local é constante, exigindo uma 
fiscalização mais rígida ou o recolhimento e limpeza diária do local. 

A Comissão de Licitação 
da prefeitura cancelou (revo-
gou)  a inabilitação do Instituto 
de Apoio a Políticas Públicas 
(IAPP), na Seleção Pública de 
Organização Social de Saú-
de, visando a contratação de 
empresa para gerenciamento 
Operacionalização e Execu-
ção dos Serviços na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA 
24h) de Barretos.

O recurso apresentado 
pela empresa foi aceito pelo 
coordenador da comissão, 
Israel Carlos Cardoso Filho, 
e pelos membros Giovane 
Alves Nunes e Ana Helena 
Jacinto Silva Nunes, em 

reunião realizada na manhã 
da última quarta-feira (6) e 
publicada na Folha de Bar-
retos Online.

A comissão acatou que 
o Edital de Licitação “não é 
claro quanto à validade das 
certidões na data de abertura 
dos envelopes, limitando-se 
apenas a especificar a neces-
sidade de estarem em vigor. 
Ademais, a interpretação dos 
termos do Edital não pode 
conduzir a atos que acabem 
por malferir a própria finalida-
de do procedimento licitató-
rio, restringindo o número de 
concorrentes e prejudicando a 
escolha da melhor proposta”.

O juiz Danilo Pereira Júnior, 
da 12ª Vara Criminal Federal 
de Curitiba, aceitou nesta sex-
ta-feira (8) o pedido da defesa 
do ex-presidente do República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, e o 
autorizou a deixar a prisão.

Condenado em duas instân-
cias no caso do triplex, Lula ficou 
1 ano e 7 meses preso na Supe-
rintendência da Polícia Federal 
(PF) de Curitiba. Agora, ele terá 
o direito de recorrer em liberdade 
e só vai voltar a cumprir a pena 
de 8 anos, 10 meses e 20 dias 
após o trânsito em julgado.

Os advogados pediram a 
soltura do petista depois que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) derrubou a prisão após 
condenação em segunda ins-
tância, na última quinta-feira 
(7), por 6 votos a 5.

A defesa disse que espera ago-

ra a “nulidade de todo o processo, 
com o reconhecimento da suspei-
ção do ex-juiz Sérgio Moro”.

Na decisão pela soltura, o 
juiz ressalta que, a partir da 
decisão do STF, “firmou-se 
novo entendimento, no sen-
tido de que a execução penal 
provisória, antes de findadas 
as oportunidades para recur-
so, somente é cabível quando 
houver sido decretada a prisão 
preventiva do sentenciado, 
nos moldes do artigo 312 do 
Código Processo Penal”.

O roteiro que o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) irá cumprir após 
ser libertado deve terminar 
com um ato no Sindicato dos 
Metalúrgicos em São Ber-
nardo do Campo, na região 
metropolitana de São Paulo, 
neste sábado (9).

A maior cooperativa de crédito 
do país, Credicitrus, tem agora 
uma agência no North Shopping 
Barretos, instalada em nobre es-
quina, entre a Renner e a Cacau 
Show. Na nova agência, associa-
dos têm os benefícios do modelo 
cooperativo, que incluem econo-
mia em juros e tarifas, participação 
nos resultados e horário estendido 
de funcionamento, das 10 às 18 
horas. Presentes na inauguração, 
membros de toda a diretoria da 
cooperativa. Da esquerda para 
a direita, Marcos Muton Júnior 
(conselheiro fiscal), Raul Huss de 
Almeida (conselheiro de adminis-
tração), Claudemir Strachicini 
(conselheiro administrativo), Maria Áurea Poleselli (conselheira administrativa), Marcos Lourenço Santin (presidente do conselho 
de administração), Maria Tereza Uchoa (vice-presidente), Walmir Segatto (diretor presidente executivo), Marcelo Martins (diretor de 
tecnologia e gestão), Sávio Franciulli (diretor comercial) e Marcelo Soares (diretor financeiro).

O Cabo da PM, Marcos 
Mariano, confirmou para o 
próximo dia 21 a formatura 
de mais uma turma de alu-
nos do PROERD (Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência)

A solenidade está marcada 
para ter início às 8h45, no Te-
atro do Unifeb. Receberão os 
certificados, alunos das escolas 
municipais “Christiano Carva-
lho”, “Orival Leite Mattos”, 
“Dorival Teixeira”, “Maria 

Alves Barcelos de Oliveira” e 
“Luís Castanho Filho”.

Na oportunidade, segundo 
Marcos Mariano, instrutor do 
projeto, haverá  apresentação da 
Banda Municipal, apresentações 
culturais, entrega de medalhas e 
certificados, além do sorteio de 
10 bicicletas entre os formandos.

A solenidade contará com 
participação de diversas au-
toridades, policiais militares, 
familiares dos formandos, pro-
fessores e diretores das escolas.

08 de novembro de 2019

Lula Livre após 580 dias preso em Curitiba
Lula deixou a prisão 

no fim da tarde desta 
sexta-feira (8), em Curitiba

Comissão cancela 
inabilitação de 

empresa interessada 
em administrar a UPA

Inaugurada a cooperativa de crédito 
“Credicitrus” no North Shopping Barretos 

O prefeito Guilherme Ávila 
assinou na última quinta-feira, 
dia 7, a Lei Complementar de 
número 413 que garante o des-
conto de 15% no valor do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 

Desconto de pontualidade 
no pagamento do 

IPTU sobe para 15%

PROERD realiza formatura 
no próximo dia 21

Urbano) para o pagamento a 
vista, válido para o ano de 2020.

O prefeito explicou que 
este é mais um benefício so-
bre o IPTU em seu mandato, 
que já garante vários níveis 
de descontos quando o pro-
prietário tem árvore plantada 
na calçada, tem o número da 
casa visível, caixa de correio, 
leitura fácil de energia e água, 
entre outros fatores, como a 
adoção de um cachorro.

“Estamos dando mais esse 
desconto, de 15%, para que 
aquele cidadão correto, que 
paga em dia seus impostos, 
possa ter vantagens, sabendo 
que o valor pago é investido na 
cidade, em infraestrutura, saúde, 
educação e em todos os serviços 
públicos municipais”, ressaltou 
o prefeito Guilherme Ávila.

Os Independentes vence ação 
civil pública em favor da 

realização da prova de bulldog



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

Implante dói? 
- Esse é um temor que muitos 

pacientes relatam, mas a cirurgia 
do implante felizmente é muito 
tranquila, já que os recursos 
anestésicos que temos hoje em 
dia são muito bons. O que pode 
ocorrer é um desconforto no pós 
operatório, mas o mesmo é con-
tornado com uso de medicamen-
tos que sanam esse desconforto. 

O que pode impedir uma 
pessoa de fazer um implante 
dentário? 

- Alguns fatores que podem 
impedir a realização do implante 
dentário são condições físicas e 
de saúde como, por exemplo, 
pacientes diabéticos que este-
jam descompensados ou sem 
medicação adequada, pessoas 
que estão em tratamento quimio-
terápico. Algumas medicações 
que possuem alendronatos ou 
bifosfonatos em sua fórmula são 
contra-indicadas pois possuem o 
risco de acarretar necrose óssea. 
E ainda a perda óssea na área 
onde será colocado o implante. 

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) derrubou na última 
quinta-feira (7) a prisão após a 
condenação em segunda instân-
cia, retornando ao entendimento 
de que um réu só pode cumprir 
pena depois que esgotar os re-
cursos na Justiça. A decisão foi 
tomada por 6 votos a 5.

Este julgamento do STF 
não afeta apenas Lula e outros 
condenados na Operação Lava 
Jato. Segundo o CNJ (Conse-
lho Nacional de Justiça), no 
começo de outubro, havia qua-
se 5.000 pessoas presas depois 
de terem sido condenadas em 
segunda instância.

A determinação do Supre-
mo não significa que alguém 
não poderá ser preso em nenhu-
ma circunstância antes do jul-
gamento de todos os recursos, 
nem que todos os condenados 
em segunda instância deixarão 
a prisão automaticamente. 
Continuam válidas as prisões 
cautelares (preventiva, tempo-
rária e em flagrante).

A decisão do STF também 
é importante porque representa 
mais uma mudança de interpre-
tação do Supremo sobre quan-
do um réu passa a ser conside-
rado culpado, e o entendimento 
da Corte será seguido por toda 
a Justiça brasileira.

Votaram contra a prisão em 

segunda instância os seguintes 
ministros: Dias Toffoli, Gilmar 
Mendes, Celso de Mello, Ricardo 
Lewandowski, Rosa Weber e 
Marco Aurélio de Mello.

Votaram a favor da pri-
são em segunda instância os 
seguintes ministros: Cármen 
Lúcia, Luiz Fux, Luís Roberto 
Barroso, Alexandre de Moraes 
e Edson Fachin.

O que defende a 
tese VencedOra
Para os ministros contrários 

à prisão após a condenação em 
segunda instância, a Constitui-
ção deixa claro que uma pessoa 
só pode começar a cumprir 
pena depois do trânsito em jul-
gado, ou seja, depois de todos 
os recursos serem julgados. A 
Constituição diz que "ninguém 
será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória". 
O que defende quem 

VOtOu pela prIsãO 
em 2ª InstâncIa

Para os ministros que vo-
taram por manter a prisão em 
segunda instância, alguém que 
é condenado por dois graus 
da Justiça não pode mais ser 
considerado totalmente ino-
cente, mesmo que consiga 
comprovar sua inocência mais 
adiante. Eles afirmam também 
que a Constituição não impede 

essa interpretação.
Eles lembram também que 

a análise das provas de um 
processo só é feita nas duas 
primeiras instâncias. O STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
e o STF só analisam recursos 
contra decisões que, em tese, 
violaram leis federais ou a 
Constituição. A demora da 
Justiça em julgar processos, 
sob risco de prescrição de cri-
mes, também foi citada.

quandO um 
prOcessO transIta 

em julgadO?
A decisão tomada hoje pelo 

STF não significa que todos 
os processos criminais terão 
que chegar ao tribunal, que é 
a última instância da Justiça 
brasileira, para transitarem em 
julgado — ou seja, serem encer-
rados. Isso já não acontece hoje.

Para um processo subir de 
instância, é necessário que uma 
das partes recorra da decisão (o 
que depende de tempo e dinhei-
ro) e que a Justiça entenda que 
há fundamentos para o caso ser 
julgado pela instância superior. 
Hoje em dia, segundo dados 
do CNJ obtidos pela Folha, a 
maioria dos processos transita 
em julgado ainda na primeira 
instância. (Imagem: migalhas.
com.br - com informações da folha 
de s.paulo e uol)

O mesmo STF que retirou 
Lula da campanha presidencial 
reafirmou seu direito a viver em 
liberdade, abrindo uma nova 
etapa em nossa vida política.

A decisão do STF, ao reafir-
mar o princípio da presunção 
da inocência, representa a 
primeira derrota importante 
da Lava Jato, desde que os 
brasileiros ouviram falar  de 
um certo juiz Sérgio Moro, 
juiz de Curitiba, em 2014. 

Tão apertada quanto a vo-
tação que retirou Lula da cam-
panha presidencial, em 2018, a 
votação de ilustra o ponto básico.

Ao devolver  Lula para a vida 
política do país, o STF desnuda 
a natureza precária da vitória 
eleitoral de Bolsonaro e tudo o 
mais que veio a seguir, deixando 
clara a fragilidade do processo 
de destruição nacional iniciado 

A decisão tomada pelo Su-
premo Tribunal Federal na quin-
ta-feira (7) poderá livrar da prisão 
mais de 30 condenados em 
segunda instância na Operação 
Lava Jato, de acordo com a força-
tarefa da operação. Entre os que 
poderão sair da cadeia estão o 
ex-presidente Lula, o ex-ministro 
José Dirceu, os ex-tesoureiros 
do PT, Delúbio Soares e João 
Vaccari Neto, e o ex-presidente 
da Petrobras, Renato Duque.

A soltura deles, no entanto, 
não será imediata. Cada conde-
nado terá de apresentar seu pedi-
do à Justiça. Os casos serão ana-
lisados individualmente. Nem 
todos os beneficiários da decisão 
estão em regime fechado, como 
os petistas acima citados. Tam-
bém há presos no semiaberto 
e no regime diferenciado com 
tornozeleira eletrônica.

Em tese, poderiam ser be-
neficiados o ex-governador do 
Rio de Janeiro, Sergio Cabral 
(MDB), e o ex-presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(MDB-RJ), também conde-
nados em segunda instância. 
Os dois, porém, enfrentam 
um complicador: estão presos 
preventivamente, por tempo 
indeterminado. 

Veja a lista divulgada pela 
Lava Jato dos condenados em 
segunda instância na Lava Jato:

Alberto Elísio Vilaça Go-
mes, André Luiz Vargas Ilário, 
Dario Teixeira Alves Junior. De-

paulo Moreira Leite
O colunista ocupou 

postos executivos na VEJA e 
na Época, foi correspondente 

na França e nos EUA

Supremo abre novo 
horizonte para o país

a partir de janeiro de 2019.
Exibindo coragem para 

enfrentar as mesmas pressões 
espúrias que não soube respon-
der no ano passado, nossa mais 
alta corte de Justiça devolveu 
aos brasileiros e brasileiras a 
oportunidade de repensar o país 
em que têm vontade de viver.

A decisão abre as cortinas 
de um horizonte - político, 
econômico, social - que pare-
cia fechado. Não temos mais 
certeza de que o futuro do 
Brasil pertence a direita e a 
extrema direita, certo?

O voto de Celso de Mello 
mostrou que a presunção da 
inocência é o horizonte neces-
sário dos povos que venceram 
grandes ditaduras, como a Itá-
lia de Mussolini, Portugal de 
Salazar, o Brasil que derrotou 
os militares. 

Não por acaso, essa garan-
tia foi incluída na Constituição 
de 1988, aquela que represen-
tou o enterro da ditadura e, on-
tem [última quinta-7], deu uma 
lição de cidadania e coragem 
no queixo de seus herdeiros e 
aproveitadores. Não há muito 
a fazer, além de comemorar.

Saúde Bucal: Implante dói? 

A maioria desses fatores pode 
ser contornada com adequada 
orientação do cirurgião-dentista. 

e quem tem implante pode 
usar aparelho ortodôntico? 

- O implante não impede o 
uso do aparelho ortodôntico. 
O único fator em relação ao 
implante que interfere no tra-
tamento da ortodontia é que o 
implante é “fixo” no osso, ou 
seja, o ortodontista necessita 
trabalhar com essa limitação, 
pois os dentes terão que se mo-
vimentar dentro do limite que 
esse implante lhe dará.  

É verdade que alguns ali-
mentos nunca mais podem 
ser consumidos por quem tem 
implante? se sim, quais são? 

- Para essa resposta primeiro 
é preciso explicar a diferença 
entre dente e implante na arcada. 

O dente possui ligamento 
periodontal, que funciona como 
se fosse um “amortecedor” entre 
a raiz do dente e o osso. Ele tam-
bém tem inervação, ou seja, se 
um paciente comer algo muito 

duro, o organismo capta essa in-
formação e automaticamente o 
paciente abre a boca ou diminui 
a força da mastigação. 

O mesmo não ocorre no 
implante já que o implante é 
ósseo-integrado ao osso, ou seja, 
não há nenhum “amortecedor” 
entre o osso e o implante. Por 
este motivo não aconselhamos 
aos pacientes morder alimentos 
muito duros, pelo risco de quebra 
da prótese sobre implante ou 
até do próprio implante, pois o 
paciente não tem noção da força 
mastigatória que está exercendo. 

E a relação com o fio dental 
após o implante? pode aban-
donar? 

- O fio dental continua sendo 
um aliado mesmo para quem tem 
implante. O que devemos enten-
der é que implante tem sim que 
ser higienizado, e muito bem. 
Em alguns casos onde as próte-
ses sobre os implantes são unidas 
e o paciente não consegue passar 
o fio conseguimos lançar mão de 
outros meios de limpeza como a 
escova interdental, o passa fio e 
os irrigadores orais. 

STF veta prisão em 2ª instância

lava Jato: quem pode se livrar 
da prisão com a decisão do STF

lúbio Soares de Castro, Eduardo 
Aparecido de Meira, Eduardo 
Consentino Cunha, Enivaldo 
Quadrado, Fernando Antô-
nio Guimarães Hourneaux de 
Moura, Flávio Henrique de 
Oliveira Macedo, Gerson de 
Mello Almada, Ivan Vernon 
Gomes Torres Junior, João Au-
gusto Rezende Henriques, João 
Cláudio de Carvalho Genu, João 
Procópio Junqueira Pacheco de 
Almeida Prado, João Vaccari 
Neto, Jorge Afonso Argello, 
Jorge Luiz Zelada, José Carlos 
Costa Marques Bumlai, José 
Dirceu de Oliveira e Silva, Julio 
Cesar dos Santos, Leon Denis 
Vargsa Ilario, Luiz Carlos Ca-
sante, Luiz Eduardo de Oliveira 
e Silva, Luiz Inácio Lula da Sil-
va, Márcio de Andrade Bonilho, 
Natalino Bertin, Pedro Augusto 
Corte Xavier, Raul Henrique 
Srour, Renato de Souza Duque, 
Ricardo Hoffmann, Roberto 
Gonçalves, Roberto Marques, 
Ronan Maria Pinto, Salim Tau-
fic Schahin, Sérgio Cabral Filho, 
Sérgio Cunha Mendes, Sonia 
Mariza Branco e Wilson Carlos 
Cordeiro da Silva Carvalho.

Embora não conste da lista 
divulgada pela força-tarefa, 
o empresário José Aldemario 
Pinheiro, o Leo Pinheiro, da 
OAS, também deve ser benefi-
ciado. Condenado em segunda 
instância, ele está em prisão 
domiciliar desde setembro, 
após a homologação de acordo 

de delação premiada.
Os procuradores da Lava 

Jato consideram que a deci-
são do STF vai beneficiar, 
principalmente, acusados com 
maiores condições financeiras, 
que podem apresentar recursos 
na Justiça. Além dos nomes ci-
tados acima, outros denuncia-
dos pela Lava Jato que ainda 
aguardam julgamento também 
poderão ser beneficiados.

"Outros 307 denunciados, 
que aguardam julgamento em 
primeira instância, também 
poderão ser beneficiados, visto 
que só cumprirão pena depois 
de um longo período de trânsito 
do processo. O mesmo se apli-
ca a parte dos 85 condenados 
já condenados em primeira 
instância e que aguardam o 
julgamento de recursos no tri-
bunal", alegam os procuradores 
em nota divulgada em outubro. 

Na avaliação deles, a decisão 
do Supremo de que os conde-
nados só poderão cumprir pena 
após o esgotamento de todos os 
recursos favorece a impunidade 
e a corrupção sistêmica.
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Bastidores
da Política

POLÍTICA

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os trabalhadores empregados da empresa  JBS S/A., situada na Av. Central s/nº, 
Bairro Frigorífico, nesta cidade, sindicalizados ou não,  representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na Rua 16 nº 937, Bairro Centro, em 
Barretos-SP, no próximo dia 12 de novembro de 2019, às 17 hs, em primeira convocação, para o fim de discutir 
e votar a seguinte pauta:
1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Dezembro/2019;
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas 
de trabalho e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo;
3) Deliberar e aprovar contribuição, conforme o Artigo 18, inciso IX, do Estatuto Social do Sindicato.

Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 18:00 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 09 de novembro de 2019.

Enilson Roberto da Silva
Presidente 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os trabalhadores empregados do grupo MINERVA S.A.,  (Minerva Dawn Farms,  
Minerva Couros, Casa de Carnes e demais empresas do grupo), situada na Av. Antonio Manso Bernardes s/nº, 
Chácara Minerva, nesta cidade, sindicalizados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, 
para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na Rua 16 nº 937, Bairro Centro, em 
Barretos-SP, no próximo dia 11 de novembro de 2019 às 17:00 horas, em primeira convocação, para o fim de 
discutir e votar a seguinte pauta:
1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Dezembro/2019;
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas 
de trabalho e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo;
3) Deliberar e aprovar contribuição, conforme o Artigo 18, inciso IX, do Estatuto Social do Sindicato.

Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 18:00 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 09 de novembro de 2019

Enilson Roberto da Silva
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

A Associação Os Inde-
pendentes venceu ação civil 
pública ambiental movida pelo 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo que pedia o fim 
da realização da prova de 
bulldog alegando existência de 
maus tratos aos animais. 

A decisão da 2ª Câmara 
Reservada ao Meio Ambiente 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo considerou inviável a 
condenação almejada e decidiu 
pela improcedência da ação.

Nos autos do processo cons-
ta que o relatório técnico com 
prova pericial não indica maus 
tratos em animais na realização 
da prova em Barretos. O rela-
tório foi elaborado após perícia 
no Parque do Peão de Barretos 
e tem entre seus apontamentos 
que "existe preocupação das 
pessoas envolvidas na moda-
lidade com o bem-estar dos 
animais, desta forma existem 
normas e procedimentos para 
a realização da mesma". 

A decisão cita, ainda, o 
acesso livre de qualquer ins-
tituição ou órgão à visitação 
às dependências do Parque. 
O relatório afirma também 
que a manobra questionada 
no processo como arriscada e 
prejudicial à saúde dos animais 
é realizada todos os dias, em 
diversas propriedades rurais 

Entidade declarada de utilida-
de pública, o Instituto Rosentino 
Bispo se reestruturou e atende 170 
idosos, diariamente, em ativida-
des que visam melhorar a quali-
dade de vida. Para ampliar ainda 
mais o atendimento, o presidente 
tem buscado parcerias públicas.

Na última quinta-feira (7), o 
presidente Anderson de Souza 
Alves recepcionou o deputado 
estadual, Coronel Nishikawa 
(PSL), e apresentou projeto para 
aquisição de um veículo. “Servirá 
para transportar as equipes para 
atendimento em domicílio e a 
integração dos projetos sociais”, 
justificou Anderson Alves.

No mesmo dia, Nishikawa 
recebeu o Título de Cidadão 
Honorário de Barretos pelo seu 
esforço em destinar verbas para 
diversas entidades do município.

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Barretos 
(SAAE) está realizando a subs-
tituição dos PVs, os chamados 
Poços de Visita, pontos por onde 
passa a tubulação de esgoto. 

A troca é importante para o 
nivelamento no asfalto, evitan-
do o risco de acidentes. O traba-
lho foi iniciado pelo trecho que 
acompanha a troca da adutora 
da rua 18, está seguindo para a 
área central e, posteriormente, 
chegará aos bairros. 

Equipes do SAAE estão em 
campo realizando a identificação 
dos pontos críticos em que é ne-
cessária a troca ou conserto do PV. 

A superintendente da autar-
quia, Elaine Gomes, explicou que 

Instituto 
rosentino Bispo 

pede apoio 
à deputado 

para compra 
de veículo

os Independentes vence ação civil pública 
em favor da realização da prova de bulldog
Decisão comprova que modalidade segue as normas de bem-estar animal

e em diversos países, "sendo 
desta forma uma rotina nas ati-
vidades rurais e apresentando 
ocorrência de acidentes IN-
SIGNIFICANTE OU NULA, 
mostrando assim a SEGU-
RANÇA E POSSIBILIDADE 
da realização de tal manobra". 

A perícia conclui ainda que 
o episódio ocorrido em 2011, 
em que um garrote sofreu 
lesão cervical e consequente 
sacrifício, "constituiu evento 
único no país e, segundo o 
apurado, decorrente de erro do 
peão na realização da manobra 
durante a realização da referi-
da prova". A decisão também 
levou em conta que a prova é 
expressamente permitida nos 
termos da Lei nº 13.364/16.

De acordo com o advogado 
Luiz Manoel Gomes Júnior, 
responsável pela defesa, foi 
acertada a decisão do Tribunal 
de Justiça, já que a Prova Peri-
cial realizada deixou claro que a 

pretensão do Ministério Público 
estava fundamentada apenas em 
opiniões, sem quaisquer emba-
samentos técnico ou científico. 

Segundo ele, a bem fun-
damentada decisão analisou 
corretamente todos os aspectos 
legais envolvidos, realçando o 
compromisso com o bem-estar 
animal pela associação Os 
Independentes.

Para Jerônimo Luiz Mu-
zetti, presidente de Os Inde-
pendentes, a decisão é uma 
grande vitória. "Isso ressalta 
a seriedade e eficiência do 
trabalho que a associação vem 
realizando através do ECOA 
(Centro de Estudos do Com-
portamento Animal) e das boas 
práticas para bem-estar animal 
que são adotadas em todas as 
etapas das provas promovidas 
na Festa do Peão de Barretos, 
em alinhamento também com 
as diretrizes da Confederação 
Nacional do Rodeio (CNAR)".

SaaE realiza a troca de Poços de Visita da cidade

é muito importante a cooperação 
da população neste momento. 

“Peço que se o munícipe 
identificar que no seu bairro há 
um PV em desnível ou quebrado, 
que entre em contato conosco 
para que possamos colocar em 

nosso cronograma de trabalho o 
endereço. Este nivelamento dará 
mais segurança no trânsito e para 
o cidadão”, disse. 

O telefone de contato da 
autarquia é: (17) 3321-5300 
ou pelo 0800-7725300.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (11/11) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AÇOUGUEIRO
ATENDENTE DE MESA
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALADOR DE EQUIPAMEN-
TOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
CORRETOR DE IMÓVEIS AUTÔNOMO
COZINHEIRA DE RESTAURANTE
EDUCADOR SOCIAL
GARÇOM
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÕES

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOS
MONITOR DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
MOTORISTA CARRETEIRO NA OPERAÇÃO CÂMARA FRIA
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS
SERVIÇOS GERAIS
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VAGAS EXCLUSIVAS PARA PCD
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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.

De acordo com a Ane-
el, a bandeira tarifária para 
cobrança de energia elétrica 
para o mês de novembro é a 
vermelha, por conta da dimi-
nuição no volume de chuvas, 
com custo adicional de R$ 4 
para cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos. 

Com isso, os ajustes para 
baixar a conta de luz no final 
do mês são ainda mais impor-
tantes. Esta economia implica 
em eliminar desperdícios, 
além de utilizar novas tecnolo-
gias de maneira regrada, e es-
tar atento a bandeira tarifária.

Muitas vezes a conta de 
energia elétrica fica mais onero-
sa, em especial, pela má insta-
lação ou mal-uso dos aparelhos 
eletroeletrônicos na residência. 

"É importante salientar 
que o potencial de economia 
financeira em energia elétri-
ca tem relação direta com a 
tecnologia dos equipamentos 
utilizados, com a disciplina 
comportamental dos usuários 
e a bandeira tarifária. Quanto 
menor o uso dos recursos tec-
nológicos dos equipamentos 
residenciais e quanto menor a 
disciplina para uso racional de 
energia elétrica, maior o poten-
cial de economia financeira na 
conta de energia elétrica. Nesta 
condição, o potencial de eco-
nomia financeira pode chegar 
em torno de 30% mensais sem 
placas solares, e de 50% a 70% 
(em média) com uso de placas 
solares", diz Sérgio Levin, 

Bradesco, Itaú e Banco 
do Brasil vão fechar cerca 
de 1.200 agências até o final 
de 2020, em um esforço que 
atribuem à transformação da 
demanda dos clientes. A me-
dida, acompanhada de PDVs 
(programas de demissão vo-
luntária), serve para reduzir 
custos em um período em que 
as receitas dos bancos podem 
ser afetadas pela queda dos ju-
ros às taxas mínimas históricas.

Os grandes bancos começam 
a manifestar, também, preocu-
pação com a concorrência das 
fintechs (empresas que usam 
tecnologia para oferecer serviços 
financeiros) e começam a ajustar 
suas gigantescas estruturas e cus-
tos a essa nova realidade.

Assim, a diminuição da 
presença física dos três maiores 
bancos do país vem acompa-
nhada de volumes mais altos de 
despesas e investimentos mais 
fortes em tecnologia da infor-
mação e nos canais digitais.

O fechamento de agências 
é puxado pelos dois maiores 
bancos privados do país, que 
deixarão de atender em 800 
pontos entre este e o próximo 

As Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) são 
causadas por mais de 30 vírus 
e bactérias. Elas são trans-
mitidas, principalmente, por 
meio do contato sexual sem 
o uso de camisinha, com uma 
pessoa que esteja infectada. A 
transmissão de uma IST pode 
acontecer, ainda, da mãe para 
a criança durante a gestação, o 
parto ou a amamentação. 

O tratamento das pessoas 
com estas doenças melhora a 
qualidade de vida e interrompe 
a cadeia de transmissão dessas 
infecções. O atendimento e o tra-
tamento são ofertados de forma 
gratuita nos serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Outra questão importante 
é que as ISTs aumentam em 
até 18 vezes a chance de a 
pessoa ser infectada pelo HIV. 
Isso porque para ser infectado 
pelo HIV, a relação, além de 
contato com secreções, precisa 
ter contato com sangue. 

As ISTs, geralmente cau-

novembro tem bandeira vermelha para energia elétrica
Veja dicas que podem levar a uma economia de energia de 30% a 70%

engenheiro eletricista.
Para auxiliar na redução 

desse consumo, o engenheiro 
aponta dicas para se atentar 
aos principais aparelhos de 
casa, como chuveiro, geladeira 
e máquina de lavar. Confira.
Geladeira e freezer

• Evite a proximidade da gela-
deira ou freezer com o fogão ou 
com áreas expostas ao sol, além 
de deixar sempre espaço mínimo 
de 15 cm dos lados, acima e no 
fundo da geladeira ou freezer;
• Evite deixar aberta a porta da 
geladeira por tempo prolongado;
• Faça o descongelamento do fre-
ezer periodicamente, conforme as 
instruções do fabricante;
• Não utilize as serpentinas (as 
grades) que se encontram na parte 
de trás do aparelho para secar 
panos, roupas e etc;
• Quando você se ausentar de casa 
por tempo prolongado, esvazie o 
freezer e a geladeira e deixe-os 
desligados ou regulados na tem-
peratura mínima;
• Verifique se a borracha de vedação 
da porta está em bom estado visan-
do evitar a fuga de ar frio do apa-
relho. Caso necessário, troque-a.
Chuveiro, seCadores de 

Cabelos e "Chapinha"
• Só ligue o chuveiro quando 
estiver pronto para o banho. Seja 
breve e lembre: chuveiro não foi 
feito para aquecer ambiente nem 
para fazer sauna!
• Quando possível, use na posição 
de menor potência nas épocas 
quentes. A posição de maior 
potência consome normalmente 
30% mais energia.

iluminação
• Use lâmpadas tipo LED com po-

tência adequada a cada ambiente;
• Aproveite a luz do sol para 
realizar tarefas dentro de casa, 
evitando acender lâmpadas des-
necessariamente;
• Ao pintar a casa dê preferência 
às cores claras nos tetos e paredes 
- elas refletem melhor a luz, redu-
zindo a necessidade de luz artificial;
• Apague as lâmpadas dos cômo-
dos desocupados, salvo aquelas 
que contribuem para a sua se-
gurança;
• Verifique sempre a compati-
bilidade da voltagem (Volts) da 
lâmpada com a rede doméstica;
• Dentro do possível e do ambien-
te utilize sensores de presença que 
se acenderão somente quando 
houver circulação de pessoas;
• Substitua as antigas lâmpadas 
incandescentes por LED, que du-
ram mais e gastam menos energia;
máquinas de lavar e 

ferro de passar
• Ao usar máquinas de lavar lou-
ças e roupas, ligue-as somente 
com toda a sua capacidade pre-
enchida;
• Acumule uma boa quantidade de 
roupas passando-as de uma vez;
• Desligue o ferro sempre que 
precisar interromper o serviço;
• Use a dosagem recomendada 
de sabão em pó para não precisar 
repetir o enxague.
Televisão, home theater e games
• Quando ninguém estiver assis-
tindo, desligue esses aparelhos;
• Não durma com a televisão 
ligada.

ar CondiCionado 
e aqueCedor 
de ambienTe

• Na hora da compra, escolha um 
modelo adequado ao tamanho do 
ambiente em que será utilizado;

• Na instalação, procure proteger 
a parte externa da incidência do 
sol (mas sem bloquear as grades 
de ventilação);
• Quando o aparelho estiver fun-
cionando, mantenha as janelas e 
as portas fechadas.
• Desligue-o quando o ambiente 
estiver desocupado;
• Limpe os filtros periodicamen-
te. Os filtros sujos impedem a 
circulação livre do ar, forçando o 
aparelho a trabalhar mais. Além 
de economizar energia, você pro-
tege a sua saúde pois filtros sujos 
jogam poeira e outras partículas 
para o ambiente.

Grandes bancos vão fechar mais de 
1.200 agências até o final de 2020

Objetivo é cortar custos e adequar demanda a serviços digitais

ano. O Banco do Brasil, que 
não tem uma projeção es-
pecífica sobre o fechamento 
de agências, já encerrou 417 
instalações apenas neste ano.

Até o terceiro trimestre deste 
ano, Bradesco, Itaú e Banco do 
Brasil já fecharam 749 agências 
em comparação a um ano atrás.

Essa redução foi mais vi-
sível no BB, que diminuiu 
em 11% suas estruturas tra-
dicionais no período, para 
3.684 agências. Já o número 
de instalações que considera 
digitais e especializadas ficou 
praticamente estável.

Bradesco e Itaú, por sua vez, 
diminuíram em 1,8% e 5,7%, 
respectivamente, o número de 
agências físicas disponíveis aos 

seus clientes no período.
Entre os grandes que têm 

ações negociadas em Bolsa, 
apenas o Santander seguiu na 
contramão e teve uma alta de 
1,8% no número de instalações.

Em termos gerais, agências 
especializadas são voltadas para 
o atendimento de segmentos es-
pecíficos, como o corporativo de 
pequeno ou grande porte. Já as 
digitais são agências físicas com 
horário de atendimento amplia-
do, mais atendimento pessoal, 
mas também com ferramentas 
e serviços automatizados. Tam-
bém têm permitem o contato 
com o gerente da conta ou com 
especialistas de investimen-
tos por videoconferência, por 
exemplo. (fonte: folha de s.paulo)

Brasil está preparado para 
conter avanço das doenças 
sexualmente transmissíveis

Os jovens são o público de maior risco por não usarem camisinha. 
Basta uma relação desprotegida para que a pessoa seja infectada

sam l e sões 
nos  ó rgãos 
g e n i t a i s ,  o 
que aumenta 
a vulnerabi-
lidade para a 
pessoa adqui-
rir o HIV. Sem 
contar que as 
IST, como sí-
filis, gonorreia e clamídia, por 
exemplo, podem causar morte, 
malformações de feto, aborto, 
entre outros. 

As IST têm impacto di-
reto na saúde reprodutiva e 
infantil, pois podem provocar 
infertilidade e complicações 
na gravidez e parto, além de 
causar morte fetal e agravos à 
saúde da criança.

Pesquisas demonstram que 
o uso do preservativo vem 
caindo com o passar do tempo, 
principalmente entre o público 
jovem. De acordo com a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) todos os dias ocorrem 1 
milhão de novas infecções. Do-

enças antigas, que remontam 
à Idade Média, como a Sífilis, 
por exemplo, ainda hoje pode 
ser considerada uma epidemia.

Abrir mão do uso do pre-
servativo nas relações expõe 
a pessoa e os parceiros com 
as quais ela se relaciona às 
IST, incluindo o HIV - que não 
tem cura. Homens e mulheres 
apresentam sinas e sintomas 
distintos para as diferentes 
ISTs, como é o caso do HPV 
e da gonorreia, e somente o 
diagnóstico pode assegurar se 
ocorreu a infecção; somente o 
tratamento pode levar à cura; 
e somente a prevenção pode 
evitar que haja reinfecção.
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anuncie

Os Quitutes da dulce

Os alunos do curso Técnico 
em Nutrição e Dietética do Se-
nac Barretos, desenvolveram 
um projeto com a proposta 
de elaborar idéias voltadas à 
segurança alimentar e nutri-
cional na população, identifi-
cando desafios relacionados ao 
padrão alimentar dos brasilei-
ros e as carências e excessos 
nutricionais decorrentes. 

Os estudantes também ana-
lisaram o papel dos alimentos 
e dos nutrientes nas práticas 
alimentares promotoras de 
saúde, o respeito à diversidade 
cultural e à sustentabilidade. 

O objetivo desse estudo 
era gerar iniciativas criativas 
e inovadoras, que contribuam 
com a melhoria da qualidade de 
vida da população, por meio da 
promoção de hábitos alimen-
tares saudáveis. As atividades 
aconteceram em outubro na 
UBS do bairro Pimenta e em 
uma clínica estética da cidade.

Segundo Gisele Neves, 
docente da área de nutrição 
do Senac Barretos, após os 
estudos dos alunos, sobre a 
segurança alimentar, o grupo 
constatou que, na maioria dos 
casos, as pessoas consomem 
determinados alimentos por 
um estilo de vida estético e não 
por uma alimentação saudável. 

“Uma de nossas alunas, que 
comercializa produtos fitness, 
reconheceu, por meio de um 
questionário, que as pessoas 
não possuem o conhecimento 
necessário sobre aquilo que elas 
consomem, já que não lêem as 
informações nutricionais conti-
das nas embalagens”, explicou. 

Ainda durante o processo de 
pesquisa, os estudantes cons-
tataram que dobrou o número 
de pacientes com diabetes na 
rede pública em Barretos. “Por 
conta disso, os alunos fizeram 
uma ação de conscientização da 
população, na UBS do bairro 
Pimenta. Durante o processo, 
eles apresentaram as diferenças 
e tipos de farinha, pães, açúcar 
e sal, além de explicar a impor-
tância do consumo de água”, 
destacou a docente do Senac.

Para a enfermeira e coorde-
nadora da UBS, Anacélia Bueno 

IngredIentes
2 xícaras (chá) de leite
6 ovos
1 e ½ xícara de chá de óleo
1 copo de requeijão cremoso (200g)
1 colher (sopa) de sal
8 colheres (sopa) de farinha de trigo
Margarina e farinha de trigo para untar
recheIo
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola picada
1 dente de alho picado
2 tomates sem sementes picados
1 xícara (chá) de palmito picado
1 lata de seleta de legumes escorrida
½ xícara (chá) de azeitonas verdes picadas
1 e ½ colher (sopa) de maisena
½ xícara de chá de leite
Sal e pimenta do reino a gosto
1 xícara (chá) de queijo mussarela em cubos
PreParo
Para o recheio, em uma panela, em fogo médio, 
aqueça o azeite e frite a cebola. Adicione o alho, o 
tomate, o palmito, a seleta e refogue por três minutos. 
Coloque as azeitonas, a maisena dissolvida no leite e 
cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Desligue 
o fogo, tempere com sal, pimenta e reserve. Para a 
massa, bata no liquidificador o leite, os ovos, o óleo, o 
requeijão, o sal e a farinha. Coloque parte da massa 
em forminhas para empada untadas e enfarinhadas 
até atingir metade das forminhas. Coloque o recheio, a mussarela e cubra com a massa restante. Coloque 
em uma forma e leve ao forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos ou até dourar. Desenforme e sirva.
rendImento: 45 unidades - Bom aPetIte!

EMPADINHA DE LIQUIDIFICADOR

alunos de Técnico em nutrição e 
Dietética do Senac Barretos aplicam 

conhecimentos para população

Viana, a iniciativa foi de grande 
importância. “Muitos pacientes 
não possuíam essas informa-
ções. Eles foram impactados e, 
com certeza, buscarão uma me-
lhor alimentação que resultará 
em qualidade de vida”, afirma. 

Segundo Emerson Lima, 
um dos alunos que participou 

da ação, a experiência foi 
gratificante e de troca mú-
tua. “A população é carente 
em informações nutricionais. 
Durante o encontro na UBS 
conseguimos quebrar alguns 
tabus, como o uso do óleo de 
soja e do azeite de oliva, por 
exemplo”, relatou. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Que a minha coragem seja sempre 
mais forte do que a tentação de parar e desistir.

O segundo e último dia de 
prova do Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio) de 2019 
acontecerá neste domingo, dia 
10 de novembro. Nesta data, a 
prova reunirá questões de Ma-
temática e suas Tecnologias e 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias.

Para ajudar os estudantes 
nas provas objetivas, a profes-
sora Hydnea Ponciano, respon-
sável pela área de Currículo e 
Avaliação da Somos Educação, 
selecionou as dicas que consi-
dera mais importantes:
Dicas gerais - antes 

Da prova
• Fazer pelo menos uma prova 
anterior do Enem. Neste teste, 
é importante que o aluno tente 
identificar temas em que pos-
sua maior e menor facilidade.
• Ler a Cartilha do Participante, 
focando nas informações mais 
importantes sobre a prova
• Outros conteúdos do MEC, 
que também podem ajudar: as-
sistir aos vídeos do programa 

"Hora do Enem" para relem-
brar e revisar conteúdos e utili-
zar os "Percursos Educativos" 
para conhecer os assuntos que 
mais caem na prova.

Dicas para o 
Dia que anteceDe 

a prova
• Alimente-se bem.
• Tire o dia para passear com 
os amigos ou seus familiares.
• Durma bem à noite e relaxe.
• Verifique o endereço da pro-
va no cartão de participação. 
Caso não conheça o local, 
pesquise sobre as alternativas 
de trajeto e o tempo necessário 
para chegar com antecedência.
• Deixe pronto os itens que 
precisam ser levados de casa: 
caneta esferográfica preta trans-
parente, snacks (lanchinho rápi-
do) e documento de identidade.
Dicas para o Dia Da 

prova
• Alimente e se hidrate bem. 
Escolha uma roupa leve e 
confortável.
• Saia mais cedo de sua casa, 

lembre-se que o trânsito fica 
complicado próximo às es-
colas na data de aplicação do 
Exame.
• Chegue cedo e confira o lo-
cal e sala, onde fará o exame. 
Quando autorizado vá para a 
sala e faça um breve relaxa-
mento.
• O aluno deve começar a 
prova objetiva passando por 
todas as questões, responden-
do aquelas que julgar fáceis e 
sinalizando as que considerar 
médias ou difíceis.
• Depois das questões fáceis, 
é hora de tentar responder 
as questões médias, usando 
os conceitos que relembrou 
durante esta primeira leitura.
• Antes da rodada final, é 
indicado que o aluno relaxe, 
tome água e, então, comece a 
preencher o gabarito com as 
questões já respondidas (as 
consideradas fáceis e médias).
• Por fim, basta responder as 
questões que faltam (as mais 
difíceis) e finalizar o gabarito.

Para fazer memória aos 
800 anos do encontro entre 
São Francisco de Assis e o 
Sultão do Egito, Al-Malik al
-Kamil Muhammad Ibn Adil, 
católicos e muçulmanos de 
Barretos preparam um evento 
para marcar o diálogo entre as 
duas religiões.

Segundo a irmã Marta Melo, 
da Congregação das Francisca-
nas da Penitência, no dia 29 de 
novembro, o evento começará 
às 12h30 na Capela do Educan-
dário Sagrados Corações.

“Na capela faremos uma 
introdução e contextualização 
do que é a comemoração desses 
800 anos. Em seguida, saire-
mos em caminhada até a Mes-
quita e lá a comunidade islâmi-
ca nos acolherá. Há 800 anos, 
São Francisco foi ao encontro 

do Sultão. Na Mesquita tam-
bém farão alguma colocação 
referente ao encontro e depois, 
juntos, iremos até a praça em 
frente à escola Almeida Pinto, 
onde faremos alguns gestos 
simbólicos para que marque 
esse encontro de católicos e 
muçulmanos 800 anos depois”, 
explicou a religiosa.

O encontro entre São Fran-
cisco e o Sultão Al-Malik al-Ka-
mil aconteceu no ano de 1219, 
quando acontecia a Quinta Cru-
zada. Cruzada é o nome dado ao 
movimento militar cristão que 
partia da Europa Ocidental em 
direção à Terra Santa e à cidade 
de Jerusalém, com o objetivo 
de conquistá-las, ocupá-las e 
mantê-las sob o domínio cristão. 

A Quinta Cruzada tinha o 
objetivo de conquistar o Egito, 

considerado essencial para a 
conquista de Jerusalém, tendo 
em vista que os muçulmanos 
controlavam esse território.

Apesar dos abismos cultu-
rais, religiosos e sociais que 
separavam ambos os lados, 
algo transcendental unia os 
corações de São Francisco e 
do Sultão, que se tornaram 
amigos: o desejo pela paz. 

A Quinta Cruzada foi con-
cluída após a estadia de uns 
dias de São Francisco no acam-
pamento muçulmano. O Sultão 
conseguiu encerrar o conflito 
derrotando os cruzados ca-
tólicos e ainda enviou pães e 
aveia para os soldados cristãos 
derrotados e seus cavalos.

Independente da religião, 
toda a comunidade barretense é 
convidada a participar do evento.

Católicos e muçulmanos durante reunião preparatória do evento. (Foto: Victor Peixoto)

Fazer com que a criatividade e inovação sejam parte da metodologia de ensino foi o desafio discutido durante 
a 5ª edição do Seminário de Metodologias e Práticas Educacionais Inovadoras no Unifeb, evento acadêmico que 
faz parte do “SempreInova”, com o tema “Experiências e Aprendizagem”. “Nos dias de hoje, as empresas esperam 
soluções para os seus problemas quando dão oportunidade a estudantes em estágios ou a profissionais saídos 
das universidades. Por isso, muitas instituições de ensino estão mudando o modelo acadêmico, trabalhando 
com projetos muito mais reais e questões próximas a sociedade, ou seja, condizentes ao mundo que vivemos”, 
explicou o palestrante, o professor doutor Fábio Reis (foto), que é diretor de inovação e de redes do SEMESP, o 
antigo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, 
que atualmente tem abrangência nacional e reúne instituições de todo o Brasil. O SempreInova contou ainda com 
exposição de pesquisas, debates e integração entre educadores (Foto: Nivaldo Júnior)

Marcelo Tas e Gil Girardelli participam do evento “Engenharia para a Vida”, um ciclo de palestras sobre 
a melhoria na qualidade de vida por meio da utilização das tecnologias, entre outros temas. Os encontros 
acontecem nos dias 28 e 29 de novembro, no Teatro do Unifeb. O horário da primeira noite será a partir das 
19 horas e no segundo dia, das 10 às 19 horas. As inscrições podem ser feitas no site engenhariaparavida.
unifeb.edu.br. O ingresso é um litro de leite, obrigatoriamente, para posterior doação a entidade social 
de Barretos. Marcelo Tas é um dos mais respeitados jornalistas do país. No dia 28 de novembro ele fala 
sobre “O Impacto da Transformação Digital no Relacionamento com o Cliente”. Gil Giardelli, faz palestra 
no dia 29 de novembro, com o tema: “Tempos Pós Normal e o Mundo VUCA - Volátil, Incerto, Complexo 
e Ambíguo”. O ciclo de palestras do “Engenharia para a Vida” contará também com a participação de 
outros sete palestrantes, todos renomados nas áreas da engenharia, tecnologia e inovação. O evento é 
realizado pelo Unifeb, em parceria com a Casa dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos, com apoio do 
CREA – SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  do Estado de São Paulo).

Até o próximo dia 13 de no-
vembro, a programação sema-
nal de filmes do Centerplex do 
North Shopping Barretos entra 
em clima de pré-férias escola-
res, uma diversificação de filmes 
em cartaz, desde o nacional 
“Turma da Mônica Laços”, que 
conta sobre o desaparecimento 
do Floquinho, o cachorro de es-
timação do Cebolinha, até títulos 
como o já consagrado “Corin-
ga”, “Exterminador do Futuro”, 
“Família Addams” e “Malévola 

– Dona do Mal”. A pré-venda de ingressos do filme “Star Wars – A Ascensão SkyWalker” continua nas 
plataformas digitais: veloxtickets.com e ingresso.com. Confira a programação até o dia 13:
Sala 01 – Malévola – Dona do Mal - Dublado
Aventura - 10 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h
Sala 01 – Coringa – Dublado
Drama - 16 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h30
Sala 01 – Coringa - Legendado
Drama - 16 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h15
Sala 02 - Malévola Dona do Mal - Dublado
Aventura - 10 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 19h
Sala 02 – O Exterminador do Futuro
Ação - 14 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h15 - 21h30

Marcelo Tas e Gil Girardelli 
estarão dias 28 e 29 em Barretos

Criatividade e Inovação foram temas 
abordados durante palestra do “SempreInova”

Programação do Centerplex North 
Shopping está cheia de opções

Católicos e muçulmanos preparam 
evento marcando os 800 anos do 

encontro de São Francisco de assis 
e o Sultão al-Malik al-Kamil

Dicas para se dar bem no Enem
Especialista da Somos Educação traz dicas para os últimos 

momentos pré-exame, além de orientações para o último dia de prova
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Barretos conquistou mais 
quatro cursos de qualificação 
profissional do Via Rápida, 
que serão realizados por meio 
de parceria entre a prefeitura 
e a Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Econômico. 
As aulas serão ministradas na 
unidade de Período Integral 
da Escola Municipal “Doro-
thóvio do Nascimento”, pré-
dio anexo localizado no bair-
ro Zequinha Amendola.

Os professores e o material 
didático são do Centro Paula 
Souza e os cursos são gratuitos 
e os alunos receberão certifica-
dos.  As inscrições estão abertas 
e devem ser feitas até o dia 17 
de novembro, através do site: 
www.viarapida.sp.gov.br. Ao 
abrir o interessado deve obser-
var o banner CAPACITE-SE e 
clicar em INSCREVA-SE.

Veja o objetivo, número 
de vagas e carga horária dos 
quatro cursos oferecidos pelo 
Via Rápida, que serão minis-
trados em Barretos:
CUIDADOR DE IDOSOS 
(30 vagas e 80 horas aula)

- Capacitar o aluno sobre o 
processo de envelhecimento 
para que possa atuar em clí-
nicas, hospitais e residências.
ELETRICISTA INSTALA-

DOR RESIDENCIAL 
(30 vagas e 100 horas aula)
- Capacitar o aluno para exe-
cutar instalações elétricas re-
sidenciais em prédios ou do-
micílios de pequeno porte

TÉCNICA DE VENDAS 
(30 vagas e 80 horas aulas)

- Capacitar o aluno para de-
senvolver o perfil profissional 
de vendas empresariais, mobi-
lizando conhecimentos, habi-
lidades e atitudes relacionadas 
com as diversas etapas do pro-
cesso de venda profissional, 
visando superar as expectati-
vas de buscar a fidelização.

MAQUIAGEM
- Capacitar o aluno para atuar 
na área de maquiagem anali-
sando os planos de embeleza-
mento pessoal, usando técni-

O recadastramento anual de mototaxistas, rea-
lizado pela prefeitura de Barretos, necessário para 
exercer a atividade de forma legalizada, que teve 
inicio no dia 16 de setembro passado, teve prazo 
prorrogado até o dia 22 de novembro por determi-
nação da Secretaria Municipal de Ordem Pública. 
O recadastro pode ser feito no Poupatempo, de se-
gunda a sexta, das 8 às 12 horas. 

Nesta semana muitos dos mototaxistas que rea-
lizaram o recadastramento logo no início do prazo 
puderam receber a carteira que dá direito ao exercí-
cio da atividade e o colete de identificação, que traz 
a numeração profissional bem visível e tem material 
reflexível para proteção do condutor do veículo. 

Segundo a secretaria municipal de Ordem Pú-
blica, responsável pela fiscalização da atividade na 
cidade, pouco mais de 30% dos mototaxistas ca-
dastrados em 2019 compareceram até agora para o 
recadastro, por isso a decisão de ampliar o prazo e, 
após, reforçar a fiscalização na cidade.

Para exercer o serviço, o motorista deve ter 21 anos completos, obter curso de habilitação da 
categoria por, no mínimo, 2 anos e ser aprovado em um curso especializado para Mototaxistas. 
Para os profissionais que já fizeram o curso é necessária apenas uma reciclagem anualmente. 

O Playground “Pedro Hen-
rique de Souza Nascimento”, 
equipamento de diversão in-
fantil localizado na Região dos 
Lagos, entrou na fase de ava-
liação para reforma e, por isto, 
não será utilizado por tempo 
indeterminado, desde a última 
quarta-feira (6). Desde o início 
desta semana a administração 
do local está a cargo da secreta-
ria municipal de Ordem Públi-
ca, que fará uma avaliação geral 
dos brinquedos, visando o trabalho de reforma no local, manutenção permanente e vigilância.

Playground da região dos lagos 
passará por avaliação para reforma

Via rápida oferece quatro cursos para 
Barretos a partir de 19 de novembro

cas que levem em conta tipo e 
formato de rosto.
Após a inscrição, haverá con-
vocação dos candidatos para 
formação das turmas, sele-
cionados a partir dos critérios 
definidos pelo programa para 
participação nos cursos.

PÚBLICO ALVO
- Jovens e adultos a partir de 

16 anos;
- Domiciliados no Estado de 
São Paulo;
- Alfabetizados;
- Desempregados;
- Aqueles que possuírem es-
colaridade mínima ou con-
dição especial exigidos para 
determinado curso, quando 
for o caso.

recadastramento de mototaxistas é 
prorrogado até dia 22 de novembro

No ato do recadastrameNto, os seguiNtes 
documeNtos devem ser apreseNtados:

l Requerimento solicitando o recadastramento (o modelo do requerimento padrão está disponível no Pou-
patempo ou para download no site da Prefeitura);
l Ficha de Controle (o modelo do requerimento padrão está disponível no Poupatempo ou para download 
no site da Prefeitura);
l Cópia simples da CNH contendo “Exerce Atividade Remunerada e Mototaxista”;
l Cópias do RG e CPF;
l Cópia do comprovante de endereço;
l Cópia documento do veículo em nome do mototaxista ou declaração do proprietário do veículo autorizan-
do o seu uso com assinatura reconhecida em cartório;
l Cópia do comprovante do pagamento do DPVAT - 2019;
l Atestado de Antecedentes Criminais;
l Certidão Negativa de Débitos com a Prefeitura (Dívida Ativa – Prefeitura de Barretos);
l Laudo de vistoria da motocicleta (expedido diretamente no Poupatempo);
l Pesquisa de Pontuação da CNH para fins trabalhistas (impresso via internet).
irreguLaridades
Qualquer denúncia de pessoa que esteja praticando irregularmente o transporte de passageiros por motoci-
cleta pode ser feita pelo aplicativo eOuve adotado pela prefeitura de Barretos, que permite, inclusive, a adição 
de fotos com a placa da moto do denunciado.
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IMAGENS DA SEMANA

Em tempos de Black Fri-
day, Natal, os ânimos para o 
consumo estão a todo vapor, 
mercado aquecido e o varejo 
enlouquecem com as centenas 
de milhares de ofertas para 
atrair o público. 

Mas junto com as gran-
des ofertas e oportunidades, 
nos deparamos ainda com 
situações que nos chocam, 
dados que são, no mínimo, 
preocupantes, principalmente 
quando falamos de varejo em 
uma época onde a inteligência 
artificial, autoatendimento, 
tecnologia e outros sistemas 
ligados à evolução do varejo, 
deixam de lado a humanização 
e valorização do "ser humano". 

Deparamo-nos com um 
"retrocesso”, ainda que velado 
na sua maioria. 

Através de uma pesquisa 
quantitativa, o Grupo Croma 
entrevistou 1814 pessoas, de 
diversas regiões do país, classes 
sociais (ABC), idade de 16 anos 
acima e opções sexuais variadas. 

O Oldiversity tem a intenção 
de investigar como as marcas 
estão ligadas à longevidade 
e diversidade de orientação 
sexual, gênero, raça e pessoas 
com deficiência, e mostrar como 
elas estão se adequando a novos 
anseios e realidades sociais.

Um dos indicadores que 
mais chamou a atenção na pes-
quisa, é que 18% dos entrevis-
tados deste estudo assumiram 
ter feito pelo menos uma vez, 

O presidente do Instituto Social do Bem, dr. Tiago Angeruzzi Lopes, acompanhou um 
grupo de idosos na última quarta-feira, dia 6, em mais uma tarde de descontração na sede 
de campo do Rio das Pedras Country Club, com muito bate papo, degustação de lanches e 
convivência em grupo. “Foram momentos de tranquilidade, boas conversas, descontração 
e diversão. Isso colabora muito com o nosso propósito e o objetivo do instituto, junto 
com palestras e outras atividades, que é melhorar a qualidade de vida de todos eles nesta 
fase da vida, que é a terceira idade”, destacou o dr. Tiago Angeruzzi.

Instituto Social do Bem 
promove lazer para idosos

Basta um giro rápido por ruas e avenidas de bairros mais afastados da área central da cidade 
e pronto: lá estão os veículos dos mais diversos tipos ou ano, estacionados sobre as calçadas, 
atrapalhando o trânsito de pedestres e de portadores de qualquer tipo de deficiência. Para quem 
pensa que os veículos sobre as calçadas pertencem a pessoas de menor poder econômico, está 
enganado. Os veículos estão estacionados sobre as calçadas de residências de médio e grande 
porte, com garagem e tudo. E mais: o local normal de estacionamento 9junto ao popular meio 
fio) permanece livre. A fiscalização precisa ser mais constante para evitar tais abusos.

Que acessibilidade, que nada!!!

Pesquisa mostra que brasileiros ainda acham 
“estranho” serem atendidos por negros

Dos 1814 entrevistados, 3% ou seja 55 pessoas declararam “achar estranho” o 
atendimento e 18% assumiu pelo menos uma vez ter tido uma atitude racista

ou seja, ter atitudes racistas.
Apesar de questionável, 

pelo fato desse percentual 
ser potencialmente maior, 
reconhecer o preconceito 
racial é ponto de partida para 
alguma mudança. 

Nesse sentido, 37% con-
cordam que a propaganda no 
Brasil ainda é racista. Com 
o passar dos anos, depois do 
avanço das redes sociais, as 
marcas começaram a dar mais 
atenção não só aos negros, mas 
ao público LGBTI em comer-
ciais e propagandas.

Ao mesmo tempo, outros 
indicadores também chocam: 
3% ou 55 pessoas do estudo 
declararam achar estranho ser 
atendido por um negro. Outros 
56% assumem que as empre-
sas têm preconceito ao contra-
tar negros e 32% dizem que 
as marcas presentes no Brasil 
reproduzem comportamentos 
preconceituosos. Além disso, 
16% acreditam que as marcas 
correm risco ao associar sua 
imagem a negros.

Se o preconceito racial 
explícito existe, o velado pa-
rece ser igualmente presente, 
já que 70% acreditam que a 
diversidade deve fazer parte 
das empresas e marcas. Esse 
paradoxo cria uma gestão 
absolutamente complexa para 
as marcas, que são atacadas ou 
criticadas quando assumem ou 
não uma posição.

Um fato inegável e triste 
é que a cada 23 minutos um 
jovem negro é assassinado no 
Brasil, sendo a população que 
mais morre com índices de 
mortes violentas maiores que 
a guerra da Síria, por exemplo.

Em 2018, dos cerca de 
33.590 jovens de 15 a 29 anos 
que foram assassinados no 
país, 77% eram negros. 

Talvez, esses dados possam 
servir como mais um alerta 
para a quebra de padrões esté-
ticos racistas e promover uma 
verdadeira inclusão social, am-
pliando a presença dos negros 
na publicidade e no quadro de 
funcionários das empresas.



Jornal o PoVo

Segundo Caderno
Barretos, 09 de novembro de 2019 

O Posto Sebrae Aqui próxi-
mo ao Hospital do Amor, em 
Barretos, será inaugurado na 
próxima quinta-feira, dia 14, 
às 11 horas, na Rua Jerônimo 
Alves Pereira, 790, sala 8. 

O espaço é resultado de uma 
parceria entre Sebrae-SP, pre-
feitura e Fundação Pio XII, e 
tem como uma das prioridades 
implantar o Programa Empre-
enda Rápido para levar cursos 
profissionalizantes e de gestão 
para quem deseja abrir o negócio 
próprio ou melhorar a empresa.

O Hospital do Amor atende 
cerca de 4 mil pacientes por 
dia de todo o Brasil e até do 
exterior. Em sua maioria, os pa-
cientes chegam com acompa-
nhantes para ajudar no suporte 
durante o tratamento e chegam 
a ficar meses na cidade. 

Por isso, o gerente regional 
do Sebrae-SP, Rafael Matos 
do Carmo, destaca que o local 
de instalação do Sebrae Aqui 
é estratégico, justamente para 
orientar as pessoas interessa-
das em abrir o negócio próprio 
em busca de uma oportunidade 
ou melhorar a empresa.

“A proposta é orientar as 
pessoas a enxergarem o em-

O secretário executivo da 
Polícia Civil, Youssef Abou 
Chain, visitou nesta quinta-
feira (7), o município de Bar-
retos, após visitar as regionais 
de Franca e Ribeirão Preto, na 
quarta-feira (6).

Na ocasião, ele se reuniu 

A Roseta, como é chamada 
a marca símbolo do evento, mu-
dou de cor para chamar atenção 
para a campanha mundial 

A marca da maior Festa do 
Peão da América Latina mudou 
em nome da conscientização 
pela prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. 

Alinhada com a campanha 
Novembro Azul, a Festa do 
Peão de Barretos trocou o tra-
dicional vermelho de sua roseta 
pela cor símbolo da conscien-
tização do câncer de próstata. 

O objetivo é chamar a 
atenção para a causa, já que 
a doença é o segundo tipo de 
câncer mais comum entre os 
homens brasileiros, tendo en-

tre as maiores vítimas homens 
a partir dos 50 anos.

"A detecção precoce au-
menta as chances de cura em 
até 90%. Queremos ajudar a 
desmistificar o tema e falar 
sobre a prevenção, já que pode-
mos, com informação, ajudar a 
salvar vidas", avalia Jerônimo 
Luiz Muzetti, presidente de 
Os Independentes, associação 
promotora do evento. 

A Festa do Peão de Barretos 
é um canal forte de comunica-
ção com o público durante todo 
o ano. "Falamos diariamente 
com um público que ama nosso 
evento. Queremos aproveitar 
este canal para levar conscien-
tização", completou Muzetti.

Posto do Sebrae próximo ao Hospital 
do amor será inaugurado no dia 14

Espaço em Barretos é resultado de uma parceria entre Sebrae-SP, prefeitura e Fundação Pio XII
preendedorismo como uma 
alternativa de renda. Vamos 
incentivar a formalização, a 
capacitação e facilitar o acesso 
ao crédito”, destaca o gerente.

IncentIvo
O programa Empreenda 

Rápido tem as ações baseadas 
em seis pilares básicos: Quali-
ficação Empreendedora; Quali-
ficação Técnica; Formalização 
e Regularização; Inovação, Tec-
nologia e Produtividade; Acesso 
a Crédito; e Acesso a Mercado. 

No caso do crédito, o pro-
grama contempla o Juro Zero, 
que prevê crédito de até R$ 
20 mil para Microempreen-
dedores Individuais (MEIs) 
formalizados e que concluíram 
o curso Super MEI. 

O valor pode ser usado 
para investimento fixo, como 
a aquisição de mercadorias em 
geral, matérias-primas, máqui-
nas, ferramentas, equipamen-
tos, veículos e até mesmo itens 
para publicidade e divulgação 
do empreendimento. 

O prazo de pagamento do 
empréstimo é de até 36 meses, 
com carência de até seis meses. 
Para os empreendedores que 
pagarem em dia, o juro é zero.

Além do Empreenda Rápi-
do, o Sebrae-SP articula com 
a prefeitura a implantação do 
Programa de Desenvolvimento 
Local (PDL) para levar mais 
sustentabilidade, crescimento 
e competitividade ao municí-
pio, por meio de ações ligadas 
ao empreendedorismo envol-
vendo o setor público, setor 
produtivo e a sociedade civil. 

As ações trabalhadas em 
conjunto irão refletir em mais 

empregos, geração de renda, au-
mento do Produto Interno Bruto 
(PIB) e acesso a crédito. O pro-
grama é baseado de acordo com 
a vocação regional e no fomento 
e desenvolvimento de negócios. 

O gerente Rafael Matos do 
Carmo destaca que, no caso de 
Barretos, o entorno do Hospi-
tal do Amor será estratégico 
para levar capacitação para 
as empresas ali estabelecidas.

(Foto: Arquivo)

logomarca da Festa do Peão de 
Barretos fica azul em novembro

Secretário executivo da Polícia Civil do estado visita Barretos
Youssef se reuniu com representantes da Polícia Civil e de outros órgãos para tratar sobre segurança pública na região

com representantes da institui-
ção, do poder público munici-
pal e judiciário para tratar da 
segurança pública na cidade.

A reunião técnica foi re-
alizada durante a manhã, no 
Parque do Peão, para discutir os 
desafios e necessidades especí-

ficas da região, a fim de apri-
morar o trabalho das polícias e 
a segurança da população local. 

O encontro contou com a 
participação dos delegados ti-
tulares das unidades de polícia 
judiciária da região, integran-
tes dos institutos Médico Legal 

(IML) e de Criminalística (IC) 
da cidade, além de represen-
tantes da prefeitura, da Justi-
ça, além de outros convidados 
e empresários da região.

Youssef aproveitou a opor-
tunidade para falar das ações 
da atual gestão. Como des-
taque, o secretário tratou da 
recomposição do efetivo por 
meio da formação de novos 
policiais e da abertura de no-
vos concursos públicos

Na sequência, ao final da 
reunião, o secretário executivo 
da Polícia Civil ainda visitou 
a Delegacia Seccional de Bar-
retos e a Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) da cidade, 
e agradeceu a todos pelo tra-
balho desenvolvido na região.
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Close na pequena princesa Alice, que comemorou seu 
primeiro aninho de vida, com uma festa maravilhosa, no 

último dia 03. Tudo preparado com muito amor pelos 
papais corujas, Jackeline e Rodrigo. Parabéns!!

Então é Natal!!! A equipe North Shopping 
está de braços abertos aguardando todos os clientes 
para curtirem deliciosos momentos com a sua família. 

North Shopping Barretos. Lugar de gente feliz!!!

Hoje é dia de festa para o barretense Almir Neves, que 
comemora mais um ano de vida. O carinho especial fica por 

conta da esposa Maristela. Parabéns!!

A cerimonialista Neneia brindou mais uma 
primavera nesta sexta-feira, dia 08, recebendo o carinho de 

familiares, amigos e clientes. Parabéns!!

Close no casal dr. Gustavo e Aline, curtindo momentos a dois em férias!!!

O último dia 07 foi dia de festa para o barretense Itamar Alves, 
que celebrou a data ao lado de amigos e familiares. Parabéns!!



Jornal o PoVoBarretos, 09 de novembro de 2019

(17) 3043-6606

VENHA CONHECER A ESMALTERIA LILIAN 
ALVES!!! Atendimento diferenciado com conforto e 

qualidade para todas as clientes! A empresária 
Lilian Alves, ladeada pelas manicures Beatriz Hart e 
Cidinha Cruz.Unhas dos pés e das mãos, por apenas 

R$ 35,00. Não Precisa Agendar!!! Avenida: 17, (30x32). 

NESTE SÁBADO E DOMINGO

Nesta segunda-feira (11), Henrique Malaman comemora mais uma 
primavera ao lado da esposa Nayara e do filho Gabriel. Felicidades!!

Ontem, os flashes estavam 
voltados para o jornalista 

Valter Rabelo, que comemo-
rou mais um ano na 

folhinha.... Parabéns!!
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Esportes

Comandada pelo técnico 
Décio Assis, a equipe de basque-
tebol Sub 13 da APAB-SMEL 
(Associação e de Pais e Amigos 
do Basquetebol - Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer), 
disputará o título paulista Série 
Prata, após superar o São José 
Desportivo - Atleta Cidadão por 
58 x 46, na semifinal disputada 
do na última quinta-feira (7), em 

São José dos Campos. 
A partida foi acompanhada 

pelo secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico (foto).

A outra semifinal acon-
teceu em Praia Grande, na 
segunda-feira (4). Na oportu-
nidade, Santos venceu Taubaté 
por 27 a 18, garantindo a outra 
vaga na final.

FINAL ESTADUAL
A disputa do título da Série 

Prata pela equipe barretense 
frente Associação Realizar/
SEMES/ Santos acontece 
neste sábado, 9 de novembro, 
no Ginásio Samambaia, em 
Praia Grande (SP), às partir 
das 16 horas. Taubaté e São 
José Desportivo, disputam o 
terceiro lugar.

No último domingo (3), 
foram conhecidos os finalistas 
da Série A do Campeonato 
Amador Varzeano. No Estádio 
Fortaleza, após empate em 0 a 
0, no tempo normal, a ADPM 
venceu o Nova Barretos por 4 
a 2. Nas cobranças, os quatro 
jogadores da ADPM fizeram 
os gols e os atletas do Nova 

Barretos, João Vitor e Rafael 
desperdiçaram os pênaltis.

Na outra semifinal, no 
campo do Frigorífico, o Vila 
Nogueira venceu o Barretos 2 
de virada pelo placar de 2 a 1, 
com gols de Titi e Maykinho 
para o Vila Nogueira e Mil 
para o Barretos 2. Com estes 
resultados, ADPM e Vila No-

gueira disputam o título.
FINAL

De acordo com a Liga 
Barretense de Futebol, os 
dois jogos finais do Cam-
peonato Amador Varzeano, 
serão realizados neste do-
mingo, dia 10, e no próximo 
domingo, dia 17, no Estádio 
Fortaleza.

A disputa começa neste domingo (10) no Estádio Fortaleza

O Departamento de Futebol 
do Barretos EC já estabeleceu 
os inícios dos trabalhos no alto 
da rua 20 para o próximo dia 18. 
A informação foi confirmada 
pelos diretores Roberval Moraes 
da Silva e Airton Francisco da 
Silva, juntamente com gerente 

Basquete Feminino Sub 13 APAB/SMEL disputa final estadual neste sábado

BEC já iniciou planejamento de 2020
Equipe inicia pré-temporada no departamento de futebol no próximo dia 18

de futebol, Luisão Cortillazzi.
De acordo com Luisão 

Cortillazzi, independente de 
qualquer decisão do STJD 
(sobre qual série a equipe vai 
disputar, A2 ou A3), marcada 
para a próxima quarta-feira, 
dia 13, a programação do 

departamento de futebol não 
pode perder mais tempo.

“Mesmo com os nossos ad-
vogados tendo a convicção da 
disputa do Campeonato Pau-
lista Primeira Divisão Série 
A2, assim como nós também 
do departamento de futebol, de 
que o STJD acatará os direitos 
do BEC pelos embasamentos 
das leis e regras”, destacou.

Segundo Luisão, o BEC 
não pode perder mais tempo 
para a preparação visando a 
próxima temporada. “Não 
podemos mais perder tempo, 
que já perdemos, para ajustar 
a parte de estruturas e aco-
modações. O Departamento 
de Futebol alinhou que nós 
focaremos na estrutura para 
receber os atletas e buscar 
novas contratações para dia 18 
iniciarmos bem a pré-tempora-
da” finalizou Luisão.

ADPM e Vila Nogueira disputam a final 
da Série A do Campeonato Varzeano


