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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 31 DE MAIO

R$  3,922
Dólar Comercial Venda R$  3,924

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A partir da próxima segunda-feira (03), toda a população terá oportunidade de se vacinar contra 
a gripe enquanto durarem os estoques da vacina. Ou seja, quem não faz parte do público-prioritário 
da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, também pode procurar a unidade de 
saúde mais próxima para se vacinar. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde já enviada 
aos estados e municípios. A medida evitará desperdício de doses nas localidades que não alcan-
çarem a meta de imunização no público-alvo, que continua sendo prioritário. Em Barretos, 34.423 
pessoas ou 70.73% do público alvo recebeu a vacina, segundo balanço da secretaria municipal 
de Saúde, que confirmou a abertura da vacinação para as demais pessoas.
DENGUE - A secretaria também informou os últimos dados sobre a  dengue no município. De 
acordo com o balanço, foram notificadas 7.234 suspeitas com 4.888 positivos e 2.309 negativos.

Doação de 
sangue para 

Maria Luiza Pita

A paciente Maria Luiza Pita, 
está internada novamente rece-
bendo granulocito no Hospital 
de Amor. Segundo os responsá-
veis pela doação de sangue, ela 
necessita urgente de sangue O- e 
O+. Quem tiver e quiser ajudar 
com a doação, deverá compare-
cer ao hemonúcleo do hospital. 
Existem algumas restrições: 
- Quem já fez transfusão de san-
gue, não pode doar. - Quem já 
teve mais de 1 gestação tenha 1 
filho ou 1 aborto, não pode doar. 
Tem validade de 24 horas. Estão 
dando preferência para quem já 
é doador. Hemonúcleo - Agen-
damento: Telefone: 3321-6600. 
Ramal 6814. Barretos.

Questionado sobre os traba-
lhos e a finalização das obras 
da Avenida chamada de Trecho 
Sul, que liga a região dos bair-
ros Nova Barretos, Nova Bar-
retos 2 e City Barretos a região 
central, o prefeito Guilherme 
Ávila informou que “a Avenida 
Trecho Sul será entregue até o 
final do ano”. 

Serão 2.740 metros de ex-
tensão, com pista projetada para 

ter mais de 30 metros de largura 
total, com cerca de 9 metros de 
largura em cada pista, com duas 
faixas de rolamento cada uma, 
mais canteiro central, calçadas 
para pedestres e ciclovia.

A obra está sendo realizada 
com recursos próprios da pre-
feitura, numa união de forças 
das secretarias municipais de 
Obras e Serviços Urbanos, 
Planejamento Territorial e 

Meio Ambiente. 
Segundo o prefeito Guilher-

me Ávila, “este trecho completa 
mais uma etapa do projeto 
viário de interligação dos bair-
ros da cidade, num sistema de 
deslocamento viário muito mais 
eficiente, sem deixar de lado a 
valorização de espaços verdes, 
investindo no desenvolvimento 
urbano com harmonia com a 
qualidade de vida”. 

A Câmara Municipal de 
Barretos recebeu nesta sexta-
feira, 31 de maio, denúncia a 
ser apreciada em plenário, pe-
dindo a cassação do mandato 
do prefeito Guilherme Ávila. 
Dentre outros pontos apresen-
tados na denúncia, o prefeito 
é acusado de ter cometido in-
fração político-administrativa, 
tendo sido negligente e omisso 
ao gerir o erário público. 

“Recebo com muita tranqui-

lidade. Já esperava isso. É o pa-
pel da oposição. Tenho certeza 
que a Câmara, de uma maneira 
muito sensata, vai rejeitar esse 
pedido”, reagiu o prefeito ao ser 
questionado sobre o assunto.

Guilherme Ávila disse, 
também, que “a vereadora, 
embora faça outros aponta-
mentos, ela mesmo diz que 
o pedido é simplesmente pela 
omissão e todos sabem que 
é humanamente impossível 

fiscalizar 100% dos mais de 
500 contratos anuais, mais de 
50 unidades escolares, mais 
de 20 unidades de saúde, 
obras, etc. Existem pessoas 
para isso”, apontou.

O prefeito frisou ainda que 
acredita “que nem omissão 
ocorreu”. Para ele, “se houver 
alguma irregularidade, que 
seja comprovada, sem ser no 
‘achômetro’, e que as pessoas 
sejam punidas”. 

A polícia militar regis-
trou no início da manhã 
desta sexta-feira (31), uma 
colisão entre um cami-
nhão baú e um automóvel 
Gol no cruzamento entre 
a rua 4 e avenida 21. Se-
gundo o Cabo PM Renato, 
“foi uma forte colisão”, causando danos apenas no veículo e 
ferindo a esposa do condutor do Gol, que foi retirada das ferra-
gens por uma equipe do Corpo de Bombeiros e socorrida pelo 
SAMU. Além do casal, no veículo também havia uma criança 
e seu condutor não seria habilitado. Embora exista semáforo 
no cruzamento, somente a perícia irá apontar qual dos dois 
veículos envolvidos teria sido o responsável pelo acidente.

PÁGINA 04

“Barretos contra o Tabaco” acontece 
na Praça Francisco Barreto

Neste sábado, 1º de junho,  continuam as atividades programa-
das para acontecer das 8 às 12 horas, na Praça Francisco Barreto, 
em frente à Igreja Catedral. De acordo com Cristina Meinberg, 
coordenadora do Programa Municipal contra o Tabagismo, o 
objetivo desta ação é sensibilizar a população para a importância 
da prevenção e tratamento.

No final da tarde desta sexta-feira (31), ocorreram dois enga-
vetamentos na rodovia Brigadeiro Faria Lima, envolvendo três 
caminhões e uma viatura da TEBE. Um dos caminhões estava 
com uma carga de laranjas e as mesmas ficaram espalhadas 
pela rodovia. Não houve vítimas.

Prefeito Guilherme Ávila acredita que a 
Câmara vai rejeitar pedido de cassação

Ele recebeu com tranquilidade a notícia do pedido de 
cassação de seu mandato apresentado pela oposição

“Avenida Trecho Sul será entregue 
até o final do ano”, garante prefeito

Mutirão odontológico gratuito é 
prorrogado no bairro Leda Amêndola

O plenário da Câmara Mu-
nicipal de Barretos deverá apre-
ciar o parecer da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Contas, 
que acompanhou a decisão do 
Tribunal de Contas do Estado, 

Câmara acompanha Tribunal de Contas e rejeita 
contratação da empresa Atitude Serviços pela prefeitura

PM registra colisão entre 
carro e caminhão no centro

Dois engavetamentos 
aconteceram na Faria Lima

rejeitando o pregão presencial de 
2014 e o contrato firmado entre a 
prefeitura de Barretos e a empre-
sa Atitude Serviços de Portaria e 
Limpeza Eireli-EPP, contratada 
como empresa especializada 

para prestação de serviços de 
controladores de acesso.

Segundo o parecer da comis-
são do Legislativo de Barretos, 
foram solicitadas várias informa-
ções, encaminhadas e incluídas 
nos autos, porém, sem apresentar 
elementos técnicos ou a defesa 
prévia enviada ao TCE.   Vacinação contra a gripe será 

estendida para toda a população

O mutirão de atendimento 
odontológico promovido pelo 
Instituto Rosentino Bispo no 
bairro Leda Amêndola foi pror-
rogado, informou os organizado-
res no final desta sexta-feira (31).

Segundo o presidente do 
instituto, Anderson Alves, 
passaram pelo local 58 idosos 
que fizeram consultas odonto-
lógicas e receberam suas pró-
teses dentárias entre quinta e 
sexta-feira. “O nosso objetivo 
é atender 100 pessoas, fazendo 
orientações e prevenção de do-
enças bucais”, ressaltou Alves.

Estão previstas consultas na 
próxima segunda (3) e terça-
feira (4) no Centro Comunitário 
do bairro Leda Amêndola, das 
8 às 12 horas, atendendo muní-
cipes acima de 60 anos.

Os pacientes devem apre-
sentar documento de identida-
de no momento da consulta e, 
se tiver a carteirinha do SUS.



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.
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Departamento Odontológico 
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

percival puggina, escritor e 
colunista de dezenas de 

jornais e sites no país

Clareamento dos dentes

Não chega a ser novidade. 
A mudança vem acontecendo 
de modo gradual. Parcela 
crescente dos brasileiros que 
um dia confiaram seus votos à 
esquerda foi mudando de opi-
nião e essa mudança acabou 
na grande reviravolta da cena 
política em outubro de 2018. 
Há quem morra de saudades.

Vale a pena lembrar, muito 
especialmente a alguns setores 
da mídia tradicional (estou 
falando, entre outros, da Folha 
de São Paulo, Estadão,  Zero 
Hora, O Globo e demais veícu-
los do seu grupo) certos fatos 
relacionados àquela eleição. 

O candidato escolhido pe-
los partidos que tradicional-
mente formavam a maioria do 
Centrão era Geraldo Alckmin. 
As nove siglas que se coliga-
ram para elegê-lo compunham 
mais da metade das cadeiras na 

Do nada admirável mundo velho
Câmara dos Deputados. Con-
tudo, a coligação em torno do 
tucano acabou obtendo menos 
de 5% dos votos. 

Foi um claro abandono do 
comandante da nau tucana por 
seus marujos, que majoritaria-
mente se transladaram para o 
barquinho de Bolsonaro.

A jogada valeu para asse-
gurar o mandato de muitos. 
Diploma pendurado na parede 
é garantia da autonomia e per-
mite a segunda traição. Em três 
meses os ex-marujos de Alck-
min e parceiros de Bolsonaro 
recompuseram o Centrão e já 
começavam a reabrir a firma, 
quando a opinião pública rea-
giu nas redes sociais.

Imediatamente deram um 
passo atrás. Em tom de má-
goa, afirmaram tratar-se de 
um mal entendido. Estavam 
todos cumprindo seus deveres 
constitucionais.

Nenhuma das três coisas 
surpreende. Nem a traição a 
Alckmin, nem a traição a Bol-
sonaro, nem a completa traição 
à verdade contida na afirmação 
de estarem cumprindo seu 
dever. Esta última situação só 
acontece nas raras ocasiões 
em que o interesse próprio 
coincide com as exigências  do 
interesse nacional. 

O que realmente surpreende 
é a defesa que os veículos de co-
municação, acima mencionados, 
passaram a fazer do Centrão, 
confundido-o com o Congresso 
Nacional, buscando torná-lo  
imune a toda crítica, numa atitu-

de tipicamente bipolar. 
Num momento transfor-

mam a crítica numa conduta 
revolucionária, autoritária, 
capaz de acabar com a de-
mocracia; noutro, reduzem a 
gigantesca mobilização social 
do dia 26, de apoio ao gover-
no e suas reformas, a Sérgio 
Moro e a Paulo Guedes, às 
proporções de um comício na 
esquina do bar do Zé.

Nunca na minha vida per-
cebi esses mesmos veículos 
interessados em preservar a 
boa imagem do Congresso 
Nacional. Subitamente, apare-
cem tomados de um amor fiel 
e protetor. Não admitem que 
se olhe atravessado para seus 
amados. Dizem estar protegen-
do as instituições. 

Na mesma linha, compa-
ram a um flerte com o auto-
ritarismo, qualquer crítica a 
ministros do STF, bem cresci-
dinhos, alias, para se defende-
rem sozinhos.

Na lógica desse nada admi-
rável mundo velho, as coisas 
ficam assim: é proibido criticar 
o Poder Legislativo; é proibido 
criticar o Poder Judiciário; das 
fake news às patadas retóricas, 
estão liberadas as críticas ao 
Poder Executivo; é proibido 
criticar a orientação de tais 
veículos. Quem o fizer será 
acusado de ser inimigo da 
liberdade de opinião porque 
essa é uma das opiniões sem 
liberdade de expressão.

O fato, porém, é que o nada 
admirável mundo velho já era.

Dia MunDial Do leite
Benefícios dos lácteos para a saúde  

O Dia Mundial do Leite (1 de junho) foi criado pela Organização das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação (FAO/ONU) para estimular o consumo de lácteos devido aos nutrientes essenciais 
ao organismo encontrados nesse alimento. Conheça os principais benefícios do leite para a saúde.

Diferentes doenças sis-
têmicas (que afetam todo o 
organismo) podem ter início 
em infecções na boca. Um 
exemplo é a endocardite bac-
teriana. Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) indi-
cam que a doença é mortal em 
torno de 20% dos casos, uma 
taxa de morbidade alta para 
uma doença que pode começar 
com uma dor de dente.

Outras doenças da boca 
também precisam de cuidados. 
Problemas na gengiva, como a 
periodontite podem causar mal 
para os pulmões e o coração. 
A boca é a maior cavidade do 
corpo humano em contato com 
o meio externo, por isso, confira 
algumas dicas para manter a boa 
higiene oral e a saúde em dia:
- Escove os dentes três vezes 
ao dia, depois das refeições e 
durante dois minutos;

a saúde começa pela boca

- Utilize fio dental pelo menos 
uma vez ao dia;
- Escolha uma escova de den-
tes com cerdas suaves e de 
cabeça pequena;
- Lembre-se de trocar a escova 
periodicamente;
- Escove também a língua;
- Prefira pasta de dentes com 

flúor;
- Use enxaguante bucal com 
flúor;
- Faça visitas regulares ao 
dentista. A partir dos 40 anos, 
visite-o duas vezes por ano;
- Evite o café e o fumo para 
não amarelar os dentes;
- Evite consumir excessiva-
mente refrigerantes e doces.
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Bastidores
da Política

Vende-se Terreno no bairro Jardim anasTácio
Quadra L lote 3, 

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

Maia arquiva prorrogação de mandato e acaba com o sonho de 
prefeitos e vereadores - O presidente da Câmara dos Deputados, 

Rodrigo Maia (DEM), mandou arquivar a proposta de prorrogação dos 
atuais mandatos de prefeitos e vereadores. A ideia da coincidência das 
eleições municipais com as eleições estaduais e presidenciais embalava o 
sonho dos prefeitos e vereadores. A PEC 56-2019, do deputado Rogério 
Peninha (MDB-SC), queria prorrogar os mandatos dos atuais prefeitos 
e vereadores por dois anos, a pretexto de acabar com eleições de dois em dois anos no Brasil.

Alexandre de Moraes, do STF, rebate Bolsonaro e diz que lei protege 
minorias - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal 

Federal) afirmou que a Corte não está legislando no caso da criminalização da 
homofobia, que voltará a ser analisada pelos magistrados no começo de junho. 
Ele foi questionado por repórteres, depois de um almoço no IASP (Instituto dos 
Advogados de São Paulo), sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro, 
que questionou se o STF não estaria "legislando" ao tratar da questão. "Não 
há nada de legislar. O que há é a aplicação, a efetividade da Constituição, [que 
é] protetiva de uma minoria que no Brasil sofre violência tão somente por sua orientação sexual", afirmou 
Moraes à Folha. "O Brasil é o quarto país do mundo com maior índice de agressões a pessoas tão somen-
te em virtude de sua orientação sexual. Não é possível continuar com isso", disse o magistrado. Moraes 
explicou que o Congresso já criou leis para inibir o preconceito "contra mulher, contra crianças, contra 
idosos, contra o consumidor, contra pessoas com deficiência e contra qualquer outro tipo de discriminação. 
Ou seja, o Congresso legislou sobre todas as formas de preconceito. E se quedou inerte em relação a outra 
contra os homossexuais, que é uma interpretação possível de preconceito em geral, que já está na lei".

PSDB elege Bruno Araújo, aliado de Doria, para 
presidir partido -  O ex-deputado federal e ex-ministro 

Bruno Araújo, foi eleito presidente nacional do PSDB nesta 
sexta-feira (31), em Brasília, com o objetivo de colocar 
em prática as diretrizes do novo PSDB, engendrado pelo 
governador João Doria (SP), hoje principal líder do partido 
na ativa. Doria, que constrói a sua candidatura ao Palácio 
do Planalto em 2022, foi recebido pela militância tucana aos 
gritos de “Brasil pra frente, Doria presidente”. Em um espaço 

de eventos, o governador paulista chegou acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), 
de quem se tornou aliado na articulação para aprovação da reforma da Previdência. Representantes de 
DEM, MDB, PP, PL (ex-PR) e PRB participaram da convenção, mas Araújo disse acreditar ser muito 
cedo para se falar sobre se refazer a aliança para as eleições de 2022. (Foto: Folha/UOL)

Acontece neste sábado, 1º 
de junho, entre 7h30 e 13h30, a 
primeira edição do projeto Dia 
do BOTA FORA, nos bairros 
Leda Amêndola e parte do 
Zequinha Amêndola. 

Uma ação proposta pelo 
vereador Carlão do Basquete, 
o projeto tem o objetivo de 
realizar um mutirão de limpeza 
contra a Dengue. 

A partir das sete e meia da 
manhã, vários caminhões da 
prefeitura vão passar pelas 
ruas dos bairros recolhendo 
móveis que não são mais usa-
dos, garrafas e pneus velhos, 
e tudo aquilo que pode juntar 
água da chuva e está nos quin-
tais das casas. 

Numa ação coordenada en-
tre as secretaria municipais de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Obras e Serviços Urbanos e 
de Ordem Pública, o projeto é 
todo realizado pela prefeitura. 

Agentes carregam caminhão durante limpeza 
em casa com focos de dengue em Barretos

A prefeitura de Barretos 
realiza  obra de revitalização 
do Marco Zero de Barretos, 
monumento de autoria dos 
artistas Cesário Ceperó, Pedro 
Perozzi e Lorival Betelli, loca-

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) infor-
mou nesta sexta-feira (31) que a conta de luz deixará de 
ter cobrança extra em junho. A bandeira tarifária de maio 
está na cor amarela e passará para a cor verde em junho, 
sem taxa adicional. Segundo a Aneel, as chuvas em junho 
devem superar as expectativas, mantendo em junho o nível 
dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

A Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômico 
oferece mais de 23 mil vagas 
em todo estado para os cursos 
de qualificação profissional do 
Programa Novotec Expresso 
em 16 modalidades presen-
ciais. O programa é realizado 
em parceria com o Centro 

No Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado nesta sexta-feira (31), o Brasil teve motivos para 
comemorar. Dados inéditos do 
Sistema de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doen-
ças Crônicas por Inquérito Te-
lefônico (Vigitel) revelam que, 
em 2018, 9,3% dos brasileiros 
afirmaram ter o hábito de fumar. 
Em 2006, ano da primeira edição 
da pesquisa, esse índice era de 
15,6%. Nos últimos 12 anos, o 
tabagismo já não faz parte da 
vida de 40% da população entre-
vistada, o que reforça a tendência 
nacional observada, ano após 
ano, de queda constante desse 
hábito nocivo para a saúde.

Dia do BoTa Fora acontece 
neste sábado no leda amêndola

Tudo o que for recolhido terá 
destinação correta.

“Contamos com a popu-
lação para que auxilie nessa 
luta contra o mosquito da 
dengue e outras doenças que 
ganham força em ambientes 
onde se acumulam objetos, 

sujeira, móveis inutilizados, 
entre outros materiais. Vamos 
recolher tudo o que as pessoas 
quiserem, literalmente, botar 
fora”, afirmou o secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Marco Antônio 
Carvalho Ferreira.

Brasil reduz hábito de fumar em 
40% e mantém tendência de queda

Monumento Marco Zero 
de Barretos passa por revitalização

lizado na esquina da rua 6 com 
avenida 13. A intervenção está 
sendo feita pela mosaicista 
Sandra Pozatti, com a devida 
autorização dos autores e pre-
vê a inserção  de um brasão 

produzido em mosaico.
A escolha pelo uso do bra-

são em mosaico deve-se à dura-
bilidade da técnica, garantindo 
a  preservação da obra e con-
sequente diminuição da neces-
sidade de novas revitalizações. 

“A durabilidade de um mo-
saico, de acordo com espe-
cialistas, comprovadamente 
passa de 20 anos, sem que haja 
necessidade de restauração 
nesse período. O uso dessa nova 
técnica vai garantir maior tempo 
de vida à obra do Marco Zero e 
vai proporcionar uma diminui-
ção da necessidade de novas 
intervenções em curto prazo”, 
explica o secretário municipal 
de Cultura, João Batista Chicalé.

Conta de luz deixará de ter taxa extra em junho

Governo do Estado oferece mais de 
300 vagas para cursos de qualificação 

profissional gratuitos na região de Barretos
Paula Souza e com a Secre-
taria Estadual da Educação. 
São mais de 300 vagas para a 
região de Barretos.
CurSoS oFereCiDoS

Barretos: Gestão de Peque-
nos Negócios, Criação de Sites 
e Plataformas Digitais, Excel 
Aplicado à Área Administrati-
va e Técnicas de Vendas.

Bebedouro: Gestão de Pe-
quenos Negócios, Excel Aplicado 
à Área Administrativa, Monta-
gem e Manutenção de Compu-
tadores e Auxiliar de Logística.

olímpia: Excel Aplicado à 

Área Administrativa e Práticas 
de Gestão de Pessoas.

As inscrições começam na 
próxima segunda-feira (3) e 
se encerram no dia 16, através 
do site http://www.novotec.
sp.gov.br. O início das aulas é 
dia 1º de agosto. Podem parti-
cipar alunos do Ensino Médio 
da rede estadual. O critério 
de seleção priorizará a igual-
dade de gênero nas turmas e 
estudantes matriculados em 
escolas que ficam a menos de 
2km do local do curso, além da 
vulnerabilidade social.
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Vagas de 
Emprego no 
PAT Barretos

O (PAT) Posto de 
Atendimento ao 

Trabalhador de Barretos 
informa que para 

segunda-feira (03/06) 
estão disponíveis as 

seguintes vagas 
de emprego:

CAMAREIRA DE MOTEL

CHURRASQUEIRO

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

EMPREGADA DOMÉSTICA

GERENTE DE SUPERMERCADO 

MARCENEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS 
PLANEJADOS

REPRESENTANTE COMERCIAL 

AUTÔNOMO

REPRESENTANTE COMERCIAL 

AUTÔNOMO

TOSADOR

VENDEDOR INTERNO

OPERADOR DE
 TELEMARKETING

RECEPCIONISTA

O atendimento para vagas 
de emprego são feitos, exclu-
sivamente 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.

A prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal de 
Saúde, com apoio do Hospital do 
Amor, está promovendo, desde 
ontem, sexta-feira (31 de maio), 
uma ação em alusão ao Dia 
Mundial sem Tabaco “Barretos 
contra o Tabaco”. 

Neste sábado, 1º de junho, 
as atividades estão programadas 
para acontecer das 8 às 12 horas, 

ação “Barretos contra o Tabaco” acontece na Praça Francisco Barreto

na Praça Francisco Barreto, em 
frente à Igreja Catedral.

De acordo com Cristina 
Meinberg, coordenadora do 
Programa Municipal contra o 
Tabagismo, o objetivo desta 
ação é sensibilizar a população 
para a importância da prevenção 
e tratamento.

“Queremos alertar sobre 
os riscos do cigarro, o grande 

mal do mundo moderno. Cigar-
ro e saúde não combinam. As 
pessoas precisam saber que ao 
parar de fumar, melhora a parte 
circulatória, cardíaca, física e 
diminui também o risco do apa-
recimento de tumores. Por isso, 
estamos realizando essas ações 
de conscientização, um incentivo 
e apoio aos fumantes a largar o 
vício”, explicou a coordenadora.

Durante a ação, o público 
que passar pelo espaço terá 
acesso a serviços como: orienta-
ções sobre produtos e ambientes 
livres do tabaco, rastreamento 
de câncer bucal, espirometria, 
vacinação, orientações de pre-
venção de diabetes, prevenção 
de doenças sexualmente trans-
missíveis, dicas de alimentação, 
teste de glicemia e aferição de 
pressão arterial.

Há, também, no local, a Car-
reta de Tomografia do Hospital 
do Amor realizando avaliações 
médicas com o objetivo de ras-
trear doenças como o câncer e 

enfisema pulmonar.
Programa contra o 

tabagismo
Como forma de auxiliar as 

pessoas contra o vício, a secretaria 
de Saúde iniciou em março, o Pro-
grama de Combate ao Tabagismo 
em todas as Unidades Básicas de 

Saúde. O programa estimula e 
apoia fumantes no processo de 
cessação do vício e na adoção de 
outros hábitos saudáveis de vida, 
através de uma equipe multipro-
fissional de saúde, formada por 
médico, enfermeiro, psicólogo e 
nutricionista, entre outros.
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3323-4960

Jornal 
o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

IngredIentes
1 prato fundo de massa de mandioca ralada e exprimida.
4 colheres (de sopa) de queijo curado ralado
4 colheres (de sopa) de margarina 
1 copo grande de coco fruta ralada
1 prato fundo de açúcar cristal 
6 ovos inteiro
1 colher (de sopa) de canela em pau moída( opcional)
1 colher (de sopa) de fermento em pó químico
4 colheres (de sopa) de farinha de trigo
PreParo
Em uma tigela grande coloque o açúcar, os ovos, a manteiga e, com 
fue de arame ou garfo, bata bem, depois acrescente a mandioca, 
a farinha de trigo, o fermento, o coco ralado com a canela moída 
e amasse bem. Despeje em forma untada com manteiga e enfari-
nhada, leve ao forno para assar 
até que fiquem douradas. Retire, 
deixe esfriar e desenforme.
dIca culInárIa
Para fazer as pequenas utilize 
forminhas de papel Nº00. Colo-
que as forminhas de papel dento 
das forminhas para empadas e 
leve para assar. Após estar as-
sada faça uma calda de açúcar 
com canela e despeje sobre 
cada uma. Desenforme fria.
Bom apetite!!!!

Foram eleitos o Rei e Rainha 
da Alegria 2019, da Cidade de 
Maria, na noite da última quin-
ta-feira (30), o dr. Leonardo Al-
meida (representante do AME) 
e Verônica Moschiar (que repre-
sentou o Minerva Foods).

Eles e outros quatro candi-
datos participaram do concurso 
transmitido pelas rádios O Diário 
Independente FM e Rede Vida 
FM, no qual receberam prestí-
gios  a partir de R$ 5,00 por meio 
de ligações telefônicas.

Os seis candidatos, três 
homens e três mulheres, 
somaram juntos o valor de 
R$ 458.440,00 superando 
a soma de 2018 que foi de 
R$ 382.215,14 que já tinha 
superado o valor de 2017, o 
montante de R$ 375.996,00.

“Agradeço a todos que 
apoiaram a causa, que deram 
o dinheiro dos cinco reais, dos 
dez, dos cinquenta, dos mil, 
sete mil, todos tiveram a mes-
ma importância”, comentou 
Leonardo Almeida, o eleito 
Rei da Alegria 2019, que tam-
bém agradeceu a equipe que o 
auxiliou na arrecadação.

A Rainha da Alegria 2019 
manifestou sua gratidão à 
equipe do Minerva Foods, 
amigos e familiares. “Foi tudo 
muito bonito, um trabalho em 
equipe. Eu não tenho palavras 
para agradecer. Sinceramen-
te... Apenas gratidão”, agra-
deceu Verônica Moschiar, 
que pretende inovar no arraial 
dando uma volta pelo espaço 
também montada no jumento, 
assim como tradicionalmente 
acontece com o rei.

O padre Costante Gualdi, 
reitor do Santuário Diocesano 
Nossa Senhora do Rosário, 
que representou dom Milton 
Kenan Júnior, disse não ter 
palavras para agradecer em 
nome do bispo. 

“Eu me surpreendi da ge-
nerosidade e da simplicidade 
das pessoas. Nós temos aqui 
pessoas que se doam, de graça, 
fazendo acontecer as coisas. 
Realmente é coisa de Deus. 
Então, eu tenho que agradecer 
em nome do bispo e agradecer, 
com certeza, dizendo que Deus 
vai abençoar a cada um. E não 

Dr. Leonardo Almeida e Verônica Moschiar 
foram os vencedores do concurso

Bom-bocado de mandioca com coco

Prestígios recebidos pelos candidatos a 
rei e rainha da alegria da Cidade de Maria 

2019 atinge quase meio milhão de reais

somente vocês que foram os 
cabeças, mas também todos 
aqueles que por trás de vocês 
trabalharam”, disse o sacerdote.

A Comissão Organizadora 
do 33º Arraial da Alegria, bem 
como os religiosos e religiosas 
da Cidade Maria, agradeceram 
aos seis candidatos que colo-
caram seus nomes à disposição 

do concurso, realizado há 31 
anos em favor do Centro de 
Formação e Espiritualidade da 
Diocese de Barretos, bem como 
todas as pessoas que generosa-
mente deram seus prestígios.

A coroação dos vencedores 
acontece neste sábado, durante a 
segunda noite do 33º Arraial da 
Alegria. (Foto: Leandro Falcão)
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Lute. Acredite. Conquiste. Perca. Deseje. 
Espere. Alcance. Invada. Caia. Seja tudo o quiser ser,

mas acima de tudo, seja você sempre.

North Shopping 
realiza mais 

uma sessão de 
cinema exclusiva 

para solteiros
O “Cine Solteiros” deu muito o 

que falar em 2018 e volta a acon-
tecer na próxima quinta-feira, dia 
6, às 20 horas, com uma sessão 
de cinema especialmente voltada 
a pessoas que estão solteiras, mas 
não querem permanecer assim por 
muito tempo ainda. A iniciativa é 
do North Shopping Barretos, em 
parceria com o Centerplex Cine-
mas. O filme escolhido, a exemplo 
da primeira edição, permanece 
em segredo e, para participar da 
brincadeira e ganhar um ingresso 
para a sessão em que o objetivo 
é conhecer outras pessoas que 
também estejam solteiras e gostem 
de cinema, basta fazer a inscrição 
pelo WhatsApp do Shopping, no 
número (17) 99668.3224 e fazer 
um rápido cadastro, enviando uma 
foto com  as seguintes  informa-
ções: Nome Completo / Data de 
Nascimento / Sexo / Opção Sexual 
(heterossexual  ou homossexual) / 
Grau de escolaridade / Profissão / 
Estilo musical que curte / Cidade 
que mora; perguntas comuns em  
sites e aplicativos de relaciona-
mento. As inscrições encerram na 
próxima segunda-feira, dia 3, e as 
vagas são limitadas, sendo que 
as informações fornecidas serão 
mantidas em sigilo, utilizadas uni-
camente para realizar surpresas 
de compatibilidade entre a plateia. 
A ideia é criar o clima. O resto é 
com os solteiros presentes na noite.

EDITAL PARA CONHECIMENTO GERAL 
PROCESSO Nº 1008083-57.2018.8.26.0066

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Barretos, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio 
Bárbaro Vita, na forma da Lei.

FAZ SABER a(o) quem possa interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do Regime de Bens 
movida por Anderson Rodrigo Schenten e Micheli Bruna dos Santos Schenten, por meio da qual os requerentes 
indicados intentam alterar o regime de bens do casamento. O presente edital é expedido nos termos do artigo 734, 
§ 1º do CPC, para divulgação da pretendida alteração do regime de bens. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barretos, aos 28 de janeiro de 2019.

A secretaria municipal de 
Educação proporcionou aos 
alunos da Escola Municipal 
“Olga Abi Rachid Moraes” uma 
aula diferente durante visita ao 
Parque do Peãozinho. 

O passeio teve como objeti-
vo o aprimoramento dos conte-
údos da apostila Anglo sobre os 
temas dinossauros e “O Sítio” 
de Monteiro Lobato.

Em meio a oito réplicas de 
dinossauros em tamanho natural 
do parque e acompanhando a 
rotina da fazendinha, que conta 
com mais de 40 espécies de 
animais, as crianças tiveram a 
oportunidade do contato com a 
natureza, com brincadeiras lúdi-
cas e atividades que trabalharam 
o conhecimento adquirido duran-
te nas salas de aulas.

“É uma experiência enrique-
cedora, na qual os nossos alunos 

Um protótipo baseado no 
movimento da CNC de Maslow 
(uma máquina computado-
rizada de cortar madeira na 
vertical), o “Wall Ball”, especial-
mente modificado para a me-
lhora da coordenação motora 
de pessoas acima dos 70 anos, 
idealizado pelo gestor do Espa-
ço Maker – FEB 360º do Unifeb, 

André Vanzolin, está entre os cinco ganhadores do concurso internacional 
“RogLab Open: Active Aging”. A entrega do prêmio acontece na cidade 
de Ljubljana, na Eslovênia, em junho. O concurso desafia participantes 
de todo o mundo a construírem soluções, socialmente conscientes, 
para a vida das pessoas, esse ano o tema foi para a chamada ''melhor 
idade''. André Vanzolin é gestor do Espaço Maker do Unifeb desde sua 
inauguração, no ano passado, e diz que além da oportunidade de realizar 
o protótipo durante o evento internacional, ganhou 112 horas de mentoria 
na área de criação e métodos do processo de produção, além de colocar 
o FEB360º mais perto de se tornar um FabLab. André Vanzolin vai estar 
na Eslovênia de 22 a 29 de junho. Vale registro!!!

A programação iniciada na última 
quinta-feira no Centerplex North 
Shopping Barretos, traz as estreias 
de John Wick 3 – Parabellum, com 
Keanu Reeves, Halle Berry e Lauren-
ce Fishburne; e de Godzilla II – Rei 
dos Monstros, em que o protagonista 
marca uma presença mais ativa na 
tela. Os consagrados Vingadores 
– Ultimato, Kardec e Alladin foram 
mantidos por mais tempo, a pedido 
dos fãs. Alguns já passaram pelas 
salas de exibição mais de uma vez em uma única semana. Para a crian-
çada menor, o Pokemon e seu adorável Pikachu no papel de detetive é 
a cereja de um bolo bem recheado de emoções, grandes produções e 
momentos vibrantes com a qualidade das salas Centerplex.

A artista barretense Conceição 
Borges chegou a fazer cursos so-
bre a técnica de aquarela até em 
Veneza, na Itália, além de cursos 
em São Paulo, para agregar co-
nhecimento teórico a seu talento 
pessoal para as cores e formas. 
Já participou de exposições em 
diversos estados brasileiros, além 
de mostras na Argentina e em 
Portugal. Imortal da Academia 
Barretense de Cultura, ela traz 
para o espaço Arte no Shopping, 
do North Shopping Barretos, um 
pouco do seu trabalho numa 
exposição durante todo o mês 
de junho. Querida pelo público 
e pela imprensa da região, Con-
ceição Borges explora paisagens 
bucólicas, faz retratos e também 
natureza morta, em pinceladas 
suaves, com seu traço marcante, 
sempre brincando com as cores.

A APCD (Associação Pau-
lista dos Cirurgiões Dentista), 
regional de Barretos, realizou 
na última quarta-feira (29), 
mais um evento voltado para 
os profissionais administrado-
res de clínicas e consultórios 
odontológicos. Coordenada pelo 
presidente da regional de Barre-
tos, dr. Lúcio Antônio Pereira, 
a entidade realizou a “Confe-
rência Negociare”. “Durante o 
evento, apresentamos, com a 
presença de especialistas, dados, 
detalhes e caminhos, de como 
o profissional pode manter a 
adimplência nas clínicas e con-
sultórios odontológicos de forma 
simples e confiável, para que este 
profissional possa exercer, com 
tranquilidade, seus trabalhos no 
atendimento a clientes e à popu-
lação”, explicou Lúcio Pereira.

Uma história de coragem e 
persistência que culminou na 
realização de um sonho e em um 
marco para a história da Festa do 
Peão de Barretos. 

A jovem Bárbara Gabriele, 
de 17 anos, será a primeira garo-
ta a participar do Rodeio Júnior 
da Festa do Peão de Barretos. 
As provas acontecerão de 22 a 
25 de agosto dentro da progra-
mação da 64ª edição do maior 
rodeio da América Latina.

Criada em 1987, com a inten-
ção de revelar novos talentos para 
o rodeio profissional, a disputa 
só recebeu competidores do sexo 
masculino até o ano de 2018. Mas, 
em 2019, a mineira, natural de 
Uberaba, conquistou sua vaga e 
será a única mulher na competição.

Bárbara Gabriele cresceu na 
fazenda vendo seu avô montar 
em touros e a paixão pelo rodeio 
nasceu em seu coração quando 
ela tinha 11 anos. 

"Eu esperava meus avós 
irem pra cidade, colocava os 
bezerros no curral e fazia o meu 
próprio rodeio", conta. Mas aos 

O talento de 
Conceição 

Borges no Arte no 
Shopping de junho

A programação completa até 5 de junho fica assim:
Sala 01 - KARDEC - NACIONAL
DRAMA - 12 Anos - Duração: 110minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 19h15
Sala 01 - ALADDIN DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 129minutos
Sábado, Domingo: 13h
Sala 01 - VINGADORES ULTIMATO - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 15h40
Sala 01 - GODZILLA II REI DOS MONSTROS - LEGENDADO
AVENTURA - 12 Anos - Duração: 132minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h35
Sala 02 - JOHN WICK CAPITULO 3 - DUBLADO
AÇÃO - Dublado - 16 Anos - Duração: 132minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h45
Sala 02 - GODZILLA II REI DOS MONSTROS - DUBLADO
AVENTURA  - 12 Anos - Duração: 132minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h15 - 19h
Sala 02 - POKEMON DETETIVE PIKACHU - DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 105minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h
Sala 03 - ALADDIN 3D - DUBLADO 
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 15h20 - 18h - 20h40

Centerplex traz duas estréias e 
mantém sucessos na 

programação do North Shopping

Protótipo desenvolvido no FEB 
360º ganha concurso internacional

alunos da educação infantil 
visitam o Parque do Peãozinho

puderam vivenciar como era a vida 
relatada na história da apostila, 
além de aprenderem um pouco 
mais sobre os cuidados que deve-
mos ter com a natureza”, ressaltou 
a diretora da escola, Fabiana Vigo.

De acordo com a secretária 
municipal de Educação, Valéria 
Recco, quando se trabalha com as 
crianças, é necessário dinamismo 
para explicar os conteúdos e desta 

forma não torna a atividade desin-
teressante aos pequenos. 

“A atividade despertou ainda 
mais o interesse dos pequenos 
pelas histórias. Pretendemos 
realizar mais dinâmicas pareci-
das, pois eles aprendem muito 
mais quando se divertem. Outras 
escolas também realizarão a 
mesma atividade no Peãozinho”, 
adiantou a secretária.

Mineira de Uberaba é a primeira garota a competir 
no rodeio Júnior da Festa do Peão de Barretos

aPCD EM aÇÃo

14 anos, ela decidiu que iria ser 
uma verdadeira competidora.

Nesta idade ela já montava em 
garrotes que eram levados para a 
fazenda por amigos da família. 
"Era todo final de semana, porque 
eu queria me preparar para um dia 
chegar na Festa de Barretos. Muita 
gente foi contra, tentou me fazer 
desistir, disse que eu não ia conse-
guir, mas eu estava determinada a 
seguir em frente", declarou.

A oportunidade veio através 
do curso classificatório para o 
Rodeio Júnior, que aconteceu 
em Alberto Moreira, distrito de 
Barretos, em janeiro.

COMO PARTICIPAR 
DO RODEIO JúNIOR 

EM BARRETOS
Competidores de 16 ou 17 

anos de idade que buscam uma 
vaga no Rodeio Junior da Festa 
do Peão de Barretos devem 
participar dos cursos classifica-
tórios. Quatro já foram realiza-
dos, nos estados de São Paulo, 
Paraná e Minas Gerais.

O próximo acontecerá em 
Barretos, em uma propriedade 

rural localizada no distrito de 
Alberto Moreira, nos dias 21, 22 
e 23 de junho. São 50 vagas para 
o curso e os oito melhores se clas-
sificam para o rodeio. Outro curso 
acontecerá no mês de julho, com 
data ainda a ser definida, e classi-
ficará mais quatro competidores.

Para fazer inscrição a família 
do competidor deve entrar em 
contato pelo telefone ou what-
sapp (17) 99781-2886.
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Regulamentado em fe-
vereiro deste ano por meio 
de decreto municipal, o SIM 
(Serviço de Inspeção Munici-
pal) está realizando a fase de 
conscientização junto a pe-
quenos produtores e empresas 
que comercializam produtos 
de origem animal. 

Serviço de Inspeção Municipal realiza 268 visitas técnicas em menos de três meses de existência
O serviço é o responsável 

pela fiscalização junto a esses 
fabricantes e, nesse início de tra-
balho, está visitando todos e fa-
zendo, além da conscientização 
sobre as condições sanitárias 
ideais de produção, um levan-
tamento de todos os produtores. 

De março, quando começou 

a atuar na prática, a maio, já fo-
ram registradas, com relatórios 
individuais, 268 visitas técnicas.

O médico veterinário res-
ponsável pelo SIM, Lúcio 
Mauro Orlandini, explica que 
os principais objetivos são a 
fomentação do desenvolvi-
mento industrial de Barretos. 

“Focamos sempre a qua-
lidade do alimento produzido 
trazendo avanços econômicos 
para a cidade e proporcionando 
uma alimentação de qualidade 
para os munícipes. Não esta-
mos visitando os fabricantes 
para multar nesse momento, 
pois o serviço é novo e acredi-

tamos que o melhor caminho 
para conquistar os objetivos é 
iniciar educando”, ressalta.

O serviço realiza o registro 
sanitário dos estabelecimen-
tos fabricantes de produtos 
de origem animal e o cadastro 
de seus produtos, buscando 
o combate à clandestinidade, 
dando suporte à Vigilância 

Sanitária e coibindo a venda 
desses produtos sem proce-
dência no comércio varejista.
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Na manhã da última quarta-feira 
(29), dom Milton Kenan Júnior, 
bispo diocesano de Barretos, teve 
um breve encontro com o Papa 
Francisco, na Praça de São Pedro, 
no Vaticano, Itália, durante a Au-
diência Geral, que ocorre sempre 
às quartas-feiras. Na audiência, o 
Pontífice fez uma saudação espe-
cial e deu uma benção à Diocese de 
Barretos e ao prelado. “Com grande 
afeto, saúdo os peregrinos de lín-
gua portuguesa, em particular os 
grupos das dioceses de Barretos, 
Piracicaba, Jundiaí, desejando a 
todas vós a paciência de esperar 
os tempos fixados pelo Pai Celeste 
e permanecei doces, orando pelo 
Espírito Santo e cultivando a arte 
da comunhão eclesial. Venha sobre 
vosso caminho a Virgem Maria e 
vos ajude a ser sinal de confiança 
e instrumento de caridade no meio 
de vossos irmãos. Sobre vós e vos-
sas famílias desça a benção de Deus", disse o Papa Francisco. Na catequese, o Santo Padre disse 
que “a salvação não se compra, é um dom gratuito e sua reflexão foi em trono do primeiro capítulo 
do Livro dos Atos dos Apóstolos, versículos dois e três quem que se lê: Mostrou-se a eles vivo e 
ordenou-lhes de esperar o cumprimento da promessa do Pai”. A imagem e o áudio da mensagem 
do Papa, com a bênção, foram enviados pelo padre Emerson Silva, sacerdote do clero da Diocese 
de Barretos, que reside atualmente em Roma por conta de seus estudos.

Dom milton se encontra com PaPa Francisco em auDiência geral 

no muro Da uPa De barretos uma mensagem
uma arma não torna ninguém “mais homem”?



Jornal o PoVo

Segundo Caderno
Barretos, 1º de junho de 2019 

O Projeto de Lei 1512, de 
2015, do deputado estadual 
Alexandre Pereira, do Solida-
riedade, para a regulamentação 
da prática esportiva eletrônica 
está pronto para ser votado. A 
matéria já foi analisada e apro-
vada por todas as comissões.

Para tratar do assunto, o 
deputado recebeu no gabinete 
Daniel Cossi, que é presidente 
da Confederação Brasileira e 
da Confederação Pan-Ameri-
cana de Desporto Eletrônico, 
para conversarem sobre o 
projeto de Lei. A reunião teve 
a participação do Coronel 
Coimbra, da Rota de São 

Paulo, que também faz parte 
da Confederação Brasileira de 
Desporto Eletrônico.

Foi dessa parceria que surgiu a 
ideia do projeto que, se aprovado, 
irá regulamentar a prática espor-
tiva eletrônica no Estado de São 
Paulo. Com isso, os praticantes de 
esportes eletrônicos passam a ser 
considerados atletas.

“O esporte virtual é um 
mecanismo de socialização, 
diversão e de aprendizagem, 
inclusive, colaborando na for-
mação como cidadão”, explica 
Alexandre Pereira.

Daniel Cossi, que está en-
volvido diretamente com o 

esporte eletrônico, ressaltou 
que é importante a aprovação 
do projeto, porque, a partir 
daí, a modalidade passa a ser 
reconhecida como esporte re-
gular, sendo listada no sistema 
estadual do Desporto. 

“Sou grato ao Alexandre 
por nos dar atenção desde o 
início. Com o projeto de lei, o 
praticante sendo reconhecido 
como atleta passa a ter acesso 
aos benefícios estaduais (bolsas 
de estudo e de incentivo) e tem 
direito ao passaporte de atleta, 
entre outros”, comentou Cossi.

A expectativa é que o pro-
jeto seja votado ainda este ano.

Projeto do deputado estadual alexandre Pereira sobre 
prática esportiva eletrônica está pronto para ser votado
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Família linda!!!  
dr. Rodrigo Rossini e dra. Jackeline Josiane 

celebram os sete meses da caçulinha alice, além 
do carinho da primogênita Júlia. Parabéns!!

Close na beleza da pequena Helena, cheia de charme!! a 
princesa é filha do casal Cláudio Muroni e Juliana Sarri!!

a barretense Jane negri brindou mais um ano 
de vida no último dia 30, ao lado de amigos e familiares; 

em especial, do esposo alessandro. Parabéns!!!

No último dia 29. a empresária barretense, 
andrea Rezende, celebrou mais uma primavera ao lado 
de sua bela família, as filhas Bia,Bela e More. O carinho 

especial ficou por conta do marido, André Peroni. Parabéns!!

Quem completa idade nova no dia 5 de junho é o dr. Fauzi 
Hamuche, médico, empresário e empreendedor do North 

Shopping Barretos. A data será comemorada com a esposa 
Eni, filhos, genro, familiares e colaboradores.

Sim, ela vai 
descobrindo 
o mundo. a 
empresária 
confeiteira 
Roberta 
Trevisan, após 
tornar a dona 
Baunilha em 
franquia, agora 
embarca no 
próximo mês 
para nova York. 
Seu sucesso e 
profissionalismo 
está alcançando 
todos os 
cantos do país. 
Parabéns!!

Hoje é dia de festa para as gêmeas larissa marcondes 
e letícia, que bridam mais um ano de vida recebendo 

carinho de amigos e familiares. Parabéns!!

Hoje é dia de festa para larissa almeida, que brinda mais um ano de 
vida. O carinho especial fica por conta do maridão Diego. Parabéns!!

O chef super top, 
barretense Beto, 

brindou no último 
dia 30 idade nova, 

recebendo o 
carinho de amigos e 

familiares. Parabéns!!

Os doutores Fernando Heimbeck e Daniela Monteiro de Barros 
encerram neste ´sabado (1º) participação no "X Congresso 

Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa", em Brasília, onde 
participaram de cursos, palestras e atividades de aperfeiçoamento 

de técnicas, além de terem a oportunidade de aprender e se 
especializar, ainda mais, juntamente com outros especialistas em 
oftalmologia de todo o Brasil. O casal está sempre em busca de 

técnicas atuais para atender (e bem) seus pacientes!!!
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Fone (17) 3043-6606

Nesta segunda-feira (03), os flashes estarão voltados para 
esse palmeirense, Augusto Marques, que completa os seus 10 

anos, com paparicos da mamãe Lanna. Parabéns Gu!

ZOOOMMM... Para a linda e competente 
Personal Trainer, Pamela Roberti, que festeja nesta 

segunda-feira (03), mais um ano na folhinha, ao lado 
dos amigos e de toda a família. Felicidades, Pam!!!

Cinema

Godzilla II: Rei dos Monstros
Nesta continuação que se 
passa cinco anos após God-
zilla (2014), os integrantes 
da agência Monarch preci-
sam lidar com a súbita apa-
rição de vários monstros, 
incluindo Mothra, Rodan 
e Ghidorah. Enquanto bus-

cam uma aliança com o próprio Godzilla a fim de garantir 
o equilíbrio da Terra, os humanos acabam fazendo parte 
de uma grande disputa por poder protagonizada por titãs.

Hoje o dia será de muita festa para Matildes Modenes Felthes, 
que passa o dia recebendo muitos cumprimentos por mais um 

aniversário. Em especial, do marido Eduardo. Parabéns!

Flashes e mais flashes para as gêmeas mais top do Barretão... 
Larissa e Letícia Marcondes festejam mais uma primavera, 
com muitos paparicos de todos os familiares. Felicidades!

Ontem os holofotes estavam voltados para a 
charmosa Regina Miranda, que comemorou mais um 

aniversário ao lado do maridão Antônio Alvaro. Parabéns!!

Amanhã (02), os flashes estarão para o charmoso Fabrício Ramos 
de Souza, que comemora mais um aniversário. Felicidades!!
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A equipe de malhas da secretaria municipal de Esportes e Lazer enfrenta o Mogiana de Ribeirão Preto, neste 
domingo, 2 de junho, às 9 horas, na cancha do Conjunto Poliesportivo Municipal Rochão. O jogo vale pela Liga 
Regional. Barretos está em quarto lugar na classificação geral. A liderança é de Sertãozinho. O Mogiana está em 
segundo lugar e o Vila Virgínia (Ribeirão Preto) em terceiro. No último domingo (26) a equipe venceu Jaboticabal 
por 4 x 0 (parciais de 80 x 28, 66 x 52, 58 x 08 e 74 x 50). Haroldo Pereira de Oliveira é o técnico barretense.

O veterano Antônio Do-
nizete Pelegrini, da equipe de 
Barretos, conquistou o primeiro 
lugar na categoria Sub 60 na 
quarta etapa da Liga de Ciclis-
mo, disputada em Luiz Antô-
nio, no último domingo (26). 
Na categoria Sub 50, Cleber 
Pietro levou o terceiro lugar.

Além dos dois que subiram 
no pódio, Flávio de Paula Ca-
loche ficou com o quarto lugar 
na Sub 45, Bruno Garcia, ter-
ceiro colocado na Sub 40, que 
teve ainda Rodrigo Toneloto 
em sétimo nesta categoria.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Esportes e Lazer, en-
tregou nesta sexta-feira (31), 
na sede da Liga Barretense de 
Futebol, materiais esportivos 
para equipes varzeanas. 

São 12 times na Primeira 
Divisão, competição que co-
meça neste domingo (2) e 20 na 
Segunda Divisão, que terá início 
no próximo domingo, dia 9. 

A entrega foi feita pelo 
secretário municipal de Es-
portes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico junto 

com o presidente da LBF, 
Osmir Duarte Peixoto, Titão. 

Cada equipe recebeu jogo 
de camisa, calções e meias 
para 23 atletas; bolas, redes e 
bolsa de massagem. Além do 
material esportivo, a prefeitura 
custeia também as taxas de 
arbitragem dos campeonatos. 

Primeira rodada 
da Primeira divisão
domingo, 2 de junho, 9h15

No Parque dos Flamboyan, no 
Bairro Industrial do Frigorífico: 
Nova BarreTos x adPm
No Estádio Paulinho Francisco 

dos Reis, sede da ADPM: UNi-
dos do BarreTos dois 
x BarreTos dois
No Campo do Poliesportivo Mu-
nicipal “João Batista da Rocha” 
– Rochão: viLa NoGUeira 
x BaNdeiraNTe
No Cavalgando para o Futuro 
“Professor Valter Matos” – Piola: 
imProviso x  PaYssaNdU
Na Unidade Esportiva “José Pe-
reira Neves”, campo local: são 
BeNTo x iNTer JoQUeY
No Campo do CSU (Centro 
Social Urbano): JosÉ Fa-
Leiros x PrediNHos

Equipe de malhas enfrenta Mogiana neste domingo

Veteranos conquistam primeiro e terceiro 
lugar em etapa da liga de Ciclismo

Os ciclistas tiveram apoio 
da prefeitura de Barretos, por 

meio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer.

A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer confirmou 
na tarde da última quinta-
feira, 30 de maio, o número 
de pessoas que aderiram ao 
Dia do Desafio: foram 69 mil 
pessoas, correspondente a 58% 
da população barretense. 

Tuxpan (México) foi a cidade 
adversária de Barretos. O contin-
gente de pessoas da concorrente 
foi aguardado com expectativa 
para homologação da vencedora.

A mobilização em Barretos 
começou as 6 horas no Tiro de 
Guerra. Depois as atividades 
aconteceram na Escola Giu-
seppe Carnímeo, no CEMEPE 
“Tenente Câmara”, na Escola 
“Fábio Junqueira Franco”, no 
Senac e empresa Plastripel, 

Barretos mobiliza 69 mil pessoas no Dia do Desafio

A equipe da secretaria muni-
cipal de Esportes e Lazer de Bar-
retos - Team Luzitano conquistou 
18 medalhas (sete de ouro, cinco 
de prata e seis de bronze) na 
primeira etapa Open de Jiu-Jitsu, 
disputada no último domingo 
(26), em Monte Alto (SP). A 
próxima etapa será em Barretos, 
na próxima quinta-feira, 6 de 
junho. A equipe barretense é 
dirigida por Ítalo Luzitano. Os 
treinamentos acontecem no gi-
násio do Conjunto Poliesportivo 
Municipal Rochão. Os interessa-
dos em iniciação na modalidade 
devem entrar em contato pelos 
telefones (17) 3324 2223 ou 
(17) 99741 6305. Veja o desem-
penho individual dos atletas na 
etapa de Monte Alto:

Barretenses conquistam 18 medalhas 
em Campeonato no open Jiu-Jitsu

Prefeitura entrega materiais 
esportivos para equipes varzeanas

fechando a programação do 
período da manhã.

À tarde aconteceu a retoma-
da na Escola Aymoré do Brasil, 
no Senac; na Escola Giuseppe 
Carnímeo; no CEU (Centro de 
Esportes Unificados) “Eunice 

Spíndola” e o encerramento das 
atividades no Senac. 

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico, elogiou 
o barretense pela efetiva parti-
cipação no Dia do Desafio.

OURO: Lucas Barros – sete 
anos, Infantil (todas as faixas 
até 30 quilos); Roberto José 
– sete anos, Mirim (todas as 
faixas - até 28 quilos); Dilo 
Antônio – 11 anos, Infanto Ju-
venil (todas as faixas - até 38 
quilos); Carlos Henrique – 16 
anos, Juvenil (faixa branca - até 
65 quilos); Carlos Arantes – 31 
anos, Máster (faixa roxa - até 
85 quilos); Vinícius Mathias – 32 
anos, Master (faixa marrom - até 
75 quilos) e Matheus Scamarto 
– 35 anos, Master (faixa Branca - até 75 quilos). 
PRATA: Sophia Martins – sete anos, Mirim (todas as faixas - até 25 quilos); Ana Beatriz Paixão – 11 
anos, Infantil  (livre – todas as faixas); Augusto de Castro – 12 anos, Infanto – Juvenil B (todas as 
faixas - até 60 quilos); Juliano Paixão – 34 anos 
Master (faixa roxa - acima de 90 quilos) e Renan Liender – 22 anos, Adulto (faixa azul - até 65 quilos). 
BRONZE: Hugo Martins – oito anos, Infantil  (todas as faixas - até 50 quilos); Karina Arantes – oito 
anos, Infantil (todas as faixas - até 34 quilos); Tarik Alves – 11 anos, Infanto Juvenil (todas as faixas 
- até 35 quilos); Erick Silvestre – 33 anos, Master (faixa azul - até 90 quilos); Guilherme Bortolo – 
20 anos, Adulto (faixa azul - até 75 quilos) e Antônio Guaitulini, Master (faixa preta - até 90 quilos).


