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FESTA DO PEÃO 2020

Integrar a lista de eleito-
res barretenses que apoiam a 
criação do partido idealizado 
pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro, o Aliança pelo 
Brasil, pode custar R$ 6,90. 
Ou sair de forma gratuita.

Foi o que constatou um 
repórter do jornal O POVO no 
final da tarde da última quinta-
feira, dia 23, ao ser atendido 
por um dos “voluntários” e 
idealizadores da captação de 
nomes para integrar a lista na-
cional de eleitores que apoiam 
a criação do partido.

A reportagem foi atendida 
em uma tenda montada na rua 
18, Praça Francisco Barreto, 
ao lado da Catedral. O título 
de eleitor, e-mail (se tiver), 
número de CPF e um número 
de celular, fora endereço de re-
sidência, foram exigidos para 
o cadastro do repórter. 

Os dados foram inseridos em 
uma espécie de “ficha” no com-
putador. Em seguida, essa “ficha” 
foi impressa em uma folha de 
papel sulfite, para que o apoiador 
voluntário, no caso o repórter, 
assinasse o “documento”.

Em seguida, a voluntária/

atendente solicitou que o re-
pórter fizesse o popular “reco-
nhecimento de firma” em um 
cartório próximo do local. Ela 
anunciou o valor a ser pago no 
cartório, de R$ 6,90.

A voluntária/atendente logo 
observou que o órgão já havia 
encerrado o expediente, passa-
va de 17 horas, porém, apontou 
que o repórter podia deixar o 
valor da taxa, já que ela provi-
denciaria o “reconhecimento 
de firma” no dia seguinte, sem 
a presença do repórter, neste 
caso, um simples apoiador para 
a criação do partido. 

Informada pelo repórter 
de que não tinha dinheiro su-
ficiente para o procedimento 
no cartório, a voluntária/aten-
dente informou que, mesmo 
assim, a folha assinada pelo 
repórter ficaria sob seus cui-
dados, pois o “reconhecimento 
de firma” no cartório seria 
providenciado de outra forma, 
em outro momento. 

O CARTÓRIO
Nesta sexta-feira (24), o re-

pórter se dirigiu ao Cartório 2º 
Tabelião de Notas, localizado 
na rua 18, duas quadras abai-

xo do local onde foi atendido 
pelos voluntários do partido. 
No cartório, a informação 
foi a de que o “verdadeiro 
reconhecimento de firma” só 
seria possível com a presença 
do autor da assinatura com os 
devidos documentos. O custo 
seria de R$ 6,55. 

Também poderia ser feito 
o reconhecimento sem a pre-
sença do autor da assinatura, 
porém com a apresentação 
dos documentos. Porém, a 
informação também foi de 
que o “reconhecimento de fir-
ma” poderia ser feito por um 
atendente do cartório somente 
com a apresentação da folha 
de papel assinada, mas sem 
receber o selo e a assinatura 
do escrevente responsável, e 
que não seria possível saber se 
o “documento” teria validade 
para a Justiça Eleitoral como 
documento de apoio à criação 
do partido político.

A reportagem não conse-
guiu contato com nenhum dos 
responsáveis pelo plano de co-
leta de assinaturas de apoio à 
criação do Aliança pelo Brasil 
em Barretos.

Neste sábado, 25, na quadra do CEMEP da E.M. São Francisco, às 
8h30, acontece o jogo de futebol de salão entre as equipes Pró Família 
e Olé. O evento marca a estreia do uniforme completo da equipe do Pró 
Família, que recebeu a doação de empresários barretenses em dezembro 
passado. Segundo o presidente da entidade, Daniel Santos, os jovens 
estão ansiosos com a partida e na expectativa para o uso do conjunto 
composto por camisetas, shorts, meião e chuteiras. “Por ser o primeiro 
jogo com o uniforme completo, a equipe está muito empolgada. Nossa 
eterna gratidão a todos os envolvidos na doação”, declarou Santos.

#ElasNoEstádio

FPF e clubes do Paulistão lançam 
movimento para incentivar 
mulheres a irem aos jogos

PÁGINA 08

Estamos a menos de um 
mês de uma das festas mais 
populares e culturais do mun-
do: o Carnaval. Resgatando 
a tradição das marchinhas e 
o samba neste evento tão im-
portante, o Espalha Samba foi 
criado em 2016 e pelo quinto 
ano consecutivo vai comandar 
a folia em três bairros (Celina, 
Bela Vista e Primavera) em 
Barretos. Neste ano serão dois 
dias: sábado, 22 de feverei-
ro, com roda de samba com 
o Quinteto Espalha Samba, 
corso carnavalesco com a 
Charanga Espalha Samba e 
apresentação da Bateria Ca-
marões & Cacique do Morro.

Cordão Espalha 
Samba anuncia 

dois dias 
de Carnaval 

em 2020

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo concedeu habeas 
corpus para a liberação de 
um dos presos por suspeita 
de tráfico de drogas, durante 
a operação Quebrando Loja 
(foto), deflagrada em Colina  
no último dia 16.

A liberação foi confirmada 
pelo advogado Merhej Najm 
Neto, de Barretos, autor do 
pedido de liberação. "Uma das 
nossas manifestações pedindo 
a liberação, foi que entende-
mos ser equivocada o pedido 
e a prisão do nosso cliente", 
resumiu o advogado dr. Neto.

A operação foi decorrente 

Desde a última quarta-feira, 
dia 22, o passaporte Parque/
Rodeio/Show válido para os 
11 dias da 65ª Festa do Peão de 
Barretos começou a ser vendido 
com exclusividade na loja de Os 
Independentes, na avenida 43, 
esquina com a rua 38. O valor 
do primeiro lote limitado é de 
R$ 350,00 e pode ser parcelado 
em até 10 vezes no cartão de cré-
dito neste mês de janeiro. Outra 
opção de pagamento parcelado, 
disponível somente até o dia 20 de 
março, é através do carnê da loja, 
com uma entrada e mais 4 parce-
las sem juros. De acordo com o 
presidente de Os Independentes, 
Jerônimo Muzetti, a venda ante-
cipada é mais uma vantagem para 
o barretense aproveitar a festa 
em sua totalidade. “Começamos 
no início do ano porque assim o 
barretense tem mais tempo para 
se programar”, explicou. Além 
do passaporte Parque/Rodeio/
Show, também começou a venda 
do passaporte para Área Vip. 
O valor é de R$ 1.000,00 e as 
condições de parcelamento são 
as mesmas do passaporte. A 65º 
Festa do  Peão de Barretos acon-
tece de 20 a 30 de agosto.

Apoio para criar Aliança pelo Brasil 
teria custo de R$ 6,90 em Barretos

O novo partido político foi idealizado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e recebeu apoio de diversos barretenses

Segundo Caderno - PÁGINA 01

O barretense Luiz Tegami 
(foto), 42 anos, confirmou que 
é pré-candidato a prefeito de 
Barretos pelo PV (Partido Ver-
de). Segundo Tegami, o convite 
para participar da eleição foi 
feito pelo presidente estadual 
do partido, Marcos Belisário. 
Tegami trabalha em São Paulo, 

como Procurador Legislativo na 
Câmara Municipal da capital.

Em contato com o pré-can-
didato, a reportagem solicitou 
dele três posicionamentos 
como advogado, procurador, 
cidadão e possível candidato 
a prefeito de Barretos.

Luiz Tegami, pré-candidato 
a prefeito pelo PV, comenta 

posicionamento sobre política 
e administração pública

Jogo marca estreia de uniforme 
completo da equipe Pró Família

Segundo Caderno - PÁGINA 04 

Independentes 
vendem  

passaportes 
da Festa do 
Peão para 

o barretense

Justiça manda soltar um dos presos da 
operação Quebrando Loja em Colina

de investigações do tráfico de 
drogas em Colina, inclusive 
com interceptação telefônica 
judicialmente autorizada, 
culminando na decretação 
de 14 mandados de prisão 
temporária e seis mandados 
de busca residencial.

Na oportunidade, em bus-
cas domiciliares, com au-
xílio da Equipe do Canil de 
Barretos, foram apreendidos 
mais de 100 porções de ma-
conha, totalizando peso de 
385 gramas, quase 500 pinos 
com cocaína, com peso bruto 
de 269 gramas e quase 80 
porções de crack, pesando 

15 gramas, além da quantia 
de R$ 3.504,00 em dinheiro, 
diversos aparelhos celulares, 
balança de precisão e apetre-
chos para embalar drogas.

Segundo o doutor Neto, o 
habeas corpus pode ser estendi-
do para os demais envolvidos, 
porém, somente após a impe-
tração do recurso por parte de 
seus advogados de defesa.

Defensoria e secretaria recebem documentos para devolução 
de valores pagos a mais no conjunto Leda Amêndola

Neste sábado, dia 25, às 14 
horas, no Centro Comunitário 
do Conjunto Habitacional 
Leda Amêndola, os moradores 
irão entregar os documentos 
para o Defensor Público, Fábio 
Esposto, que estará no local 
acompanhado de uma equipe.

Os trabalhos serão coorde-
nados pelo defensor público e 
pela Secretária Municipal da 
Habitação, Rose Araújo. 

Os documentos a serem re-
colhidos darão continuidade ao 
processo que foi ganho pela de-
fensoria em favor dos moradores 
do conjunto habitacional, para 
diminuir os valores das presta-
ções das residências do bairro. 

“A entrega desses docu-
mentos é muito importante 
para se fazer os cálculos. Isso 
porque os moradores ganha-
ram na justiça esse direito e 
o banco tem que devolver o 
dinheiro que cobrou a mais 
nas prestações ou abater nas 
prestações futuras”, explicou 
Rose Araújo.

A secretária também esclare-
ceu que os beneficiados com as 
residências que estiverem com 
prestações atrasadas, não mais 
serão cobrados e ficam livres do 
atraso, já que o banco deve aba-
ter os valores pagos a mais do 
suposto débito do beneficiado 
com a decisão da Justiça.
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Miguel torres
Presidente da Força Sindical

Saúde BucalSaúde Bucal

Se buscarmos o conceito do 
surgimento epidemiológicos des-
sas vertentes, sabemos que estes 
termos advêm da Revolução 
Francesa (1789-1815), oriundos 
da Idade Contemporânea, onde 
se iniciam os debates de temas 
como política e ideologia, e sua 
influência no mundo ocidental 
a partir do posicionamento con-
servador, liberal, progressista ou 
revolucionário, que os membros 
adotavam no período.

A polarização já era notó-
ria, existiam duas vertentes. Os 
girondinos, considerados mais 
moderados e conciliadores, 
que ocupavam o lado direito 
da Assembleia Nacional Cons-
tituinte, enquanto os jacobinos 
mais radicais e exaltados, ocu-
pavam o lado esquerdo. 

Eis que se institui popu-
larmente o termo DIREITA/
ESQUERDA.

A partir dai a comunidade 
cientifica, acadêmica, filosófi-
ca e intelectual começam a se 
declarar politicamente, entre 
os nomes mais notórios da 
direita estão Donoso Cortez e 
Charles Maurras e na esquerda 
Karl Marx e Bakunin.

Em síntese, ambas verten-
tes buscavam transformar o 
mundo, de acordo com suas 
convicções. A esquerda bus-
cava implementar e instaurar a 
“justiça social”, e que o estado 
deveria administrar os meios 
de produção e a geração de ri-
quezas (o capital), e distribuir 
isso de maneira igualitária. 

Já a direita adotava uma 
postura mais conservadora, 
de liberalismo econômico, 
onde a meritocracia dava o 

O Brasil é um país sui ge-
neris. Um país com altíssimas 
taxas de desemprego, mas que 
os trabalhadores preferem ter 
direitos trabalhistas ao próprio 
emprego porque, afinal, cada 
vez menos empreendedores 
conseguem gerar empregos 
com tantos encargos.

O Brasil também é um 
país sui generis porque aqui 
relegamos o ensino básico ao 
sucateamento, mas investimos 
dinheiro público para formar 
graduados superiores em fa-
culdades estatais. 

Sui generis porque a Corte 
Suprema se vê obrigada a legis-
lar e o parlamento, mesmo num 
país presidencialista, governa. 

Sui generis porque as estra-
das, os carros e o combustível 
são piores que nos EUA, mas 
custam bem mais caro devido 
aos tributos. 

Sui generis porque aqui não 
permitimos que um empresá-
rio, que sequer tenha contrato 
com o poder público, possa 
apoiar financeiramente uma 
campanha eleitoral, mas que o 
erário (dinheiro do povo) ban-
que 3 bilhões de reais para os 
chefes de partidos distribuírem 
ao seu bel-prazer, criando as 
estatais partidárias. 

Transformamos os par-
tidos em empresas e, pior... 
públicas!

Agora, no Brasil, os partidos 
políticos são empresas públicas 
com seus “CEOs” políticos 
gerindo polpudos orçamentos 
e investindo em fábricas de 
laranjas e sabe-se lá em que 
outras frutas e hortifrútis. 

Nada impede que um par-
tido invista sua “receita” na 

É falacioso o artigo inti-
tulado “Muito Prazer, somos 
a Fiesp”, de autoria de Paulo 
Skaf, presidente da Fiesp, pu-
blicado hoje (23 de janeiro) no 
jornal Folha de S. Paulo.

As afirmações do presiden-
te da entidade patronal causam 
estranheza. É difícil entender o 
porque da Fiesp avalizar uma 
política econômica que destrói 
a indústria instalada no Brasil. 
Ano após ano a indústria tem 
perdido espaço no PIB nacio-
nal, com a transferência para 
o estrangeiro da produção e 
dos empregos de qualidade 
oferecidos pela indústria.

O país tem retornado à 
condição de exportador de 
matérias primas, a chamada 
reprimarização da economia, 
colaborando sobremaneira 
com a assustadora taxa de 
desemprego que contabiliza 
cerca de 13 milhões de desem-

Um 2020 com sorriso bri-
lhante é o que nossa redação 
mais deseja para você e por 
isso seguem 7 promessas para 
arrasar neste novo ano:

- Escolher uma escova den-
tal de boa qualidade. Ela deve 
ter cabo reto, cabeça pequena, 
cerdas macias e arredondadas.

- Trocar a escova a cada dois 
ou, no máximo, três meses. 

- Lembrar-se de limpar a 

a aberração do financiamento 
público de campanhas eleitorais

bolsa de valores, por exemplo. 
Ainda terão dividendos. 

Quando o Congresso assim 
legislou, estava legislando 
pelos caciques políticos, não 
pelos políticos dos rincões, dos 
distritos, das áreas urbanas das 
pequenas cidades, legítimos 
representantes-raiz do cidadão 
na ponta da necessidade real. 

Candidatos a prefeito e 
vereador de cidades médias e 
pequenas agora percebem que 
não haverá irrigação até os 
fundamentos das raízes destas 
grandes árvores partidárias, 
e eles serão presas fáceis de 
financiadores interessados em 
tirar vantagem do erário. 

Tenho dito nas minhas 
palestras para os políticos 
do interior que não cedam e 
pensem mais em sua carreira 
política do que na próxima 
eleição, porque é como está 
no meu 2º livro: “Há políticos 
que têm um comportamento de 
página, não de livro”.

Trabalho com comunica-
ção de prefeituras e campanhas 
eleitorais no interior há mais 
de 30 anos, pasmem, desde 
quando o caixa 2 das empre-
sas, jogados nas campanhas, 
não tinha qualquer correlação 
com obras públicas. 

Empresários ajudavam 
para serem bajulados pelos 
poderosos de turno e se con-
tentavam com convites para 
jantares e eventos oficiais, co-
mendas, zumbaias e babaréus. 

Depois, vieram os tem-
pos da institucionalização do 
“financiamento interessado” 
e todos os políticos se enla-
mearam.

Com o PT, tudo foi ficando 

mais organizado (no modo 
sindical) e começou a escan-
dalizar muitos entre os comu-
nicólogos da velha guarda. 

Tenho amigos que, como 
eu, se afastaram da nossa no-
bre profissão de consultoria 
política, atividade reconheci-
da mundialmente, tamanho o 
banho de promiscuidade que 
se entornou sobre a política 
brasileira. 

Não há dúvida de que algo 
precisava ter mudado. Mas 
fazer lei sob a fervura de es-
cândalos nunca foi prudente. 
A solução encontrada para a 
farra das empreiteiras e dos 
políticos foi tão radical que 
piorou o processo. 

De há muito advogo que 
bastaria manter o financiamen-
to das empresas em campa-
nhas, “desde que essa empresa 
não pudesse ser contratada por 
qualquer entidade pública ou 
de economia mista”. Simples! 
Muito simples! 

Mas, não nos esqueçamos, 
o Brasil é um país sui generis 
demais para ser simples e, então, 
agora, todos teremos de conviver 
com a aberração dos 3 bilhões de 
verba pública que sequer chegam 
aos candidatos na ponta. 

E, vejam, aqui não se trata 
de uma jaboticaba (fruto que, 
diz-se, tem origem no Brasil). 
Trata-se, verdadeiramente, de 
um tatu no alto de um poste. E, 
sim, alguém botou esse tatu lá! 

Lamentável! Já estamos 
começando muito mal as elei-
ções de 2020.

João Miras
Publicitário e estrategista 

de marketing político eleitoral 
de governos e partidos

7 promessas para seu sorriso brilhar em 2020

língua para prevenir a halitose. 
Usar limpadores linguais, que 
não machucam a língua e não 
provocam ânsia e náuseas.

- Usar antisséptico apenas 
se o dentista recomendar.

- Esperar pelo menos meia 
hora depois de comer para es-
covar os dentes. Nesse tempo a 
saliva diminui a acidez da boca. 

- Manter uma alimentação 
saudável, evitando o fumo e 

bebidas alcoólicas.
- Visitar o dentista pelo 

menos de seis em seis meses.

Paulo Skaf na Folha de 
S. Paulo de hoje: falácias

pregados e com o aumento da 
precarização do trabalho e da 
queda da massa salarial inter-
na, travas que inibem os inves-
timentos no setor produtivo, 
impedem a geração de novos 
postos de trabalho, penaliza 
milhões de famílias brasileiras 
pois diminui sua capacidade 
de consumo e seu bem-estar 
e compromete o crescimento 
econômico do país.

Parece evidente que o pre-
sidente da Fiesp tem colocado 
suas ambições político-parti-
dárias à frente dos interesses 
do setor econômico que bus-
ca representar e da maioria 
do povo e do eleitorado que 
anseia por uma nova política 
orientada ao crescimento da 
economia, à geração de em-
pregos, à reindustrialização do 
país, à defesa de sua soberania.

Vale também ressaltar da 
questão ambiental,  que o atual 

governo virou as costas, se cur-
vando aos interesses de grupos 
que visam apenas explorar 
nossas riquezas e destruir nos-
sas florestas. Skaf esquece, 
infelizmente, que precisamos 
de crescimento econômico e 
empregos para todos.

Você sabe a diferença entre ser de direita 
ou esquerda para se definir politicamente?

rodrigo Lico
Colunista editorial; comentarista 
e analista político e econômico; 

estrategista em comunicação, mídia e 
marketing nos meios de comunicação

norte e aqueles que obtivessem 
mais destaque se sobressaiam 
perante os demais, ocupando 
posições hierarquia mais pri-
vilegiadas, retendo o controle 
dos meios de produção.

Brasil
No Brasil, na última dé-

cada, com a expansão tecno-
lógica, essas definições são 
utilizadas com frequência, e 
propagadas nas redes sociais 
e nos meios de comunicação, 
nos debates das casas legis-
lativas como conceito de “eu 
estou certo e você errado”. 

Ou seja, está nociva, poden-
do se comparar a uma partida 
de futebol, uma final clássica do 
Palmeiras contra o Corinthians 
disputando o título do “Brasilei-
rão”, onde as duas torcidas não 
podem ocupar o mesmo estádio.

Diálogo e respeito nesse 
campo não existem, o que in-
viabiliza o processo democráti-
co pluralista e impõe à premissa 
opressora da disseminação do 
ódio, onde quem pensa dife-
rente de você nesse campo se 
torna inimigo mortal. 

Um bom termômetro são 
as redes sócias. Quantas ami-
zades foram desfeitas, até 
mesmo na própria família? 
Quantos processos jurídicos 
tiveram início a partir das 
agressões em redes sociais, 
quando se debate política?

Muitos brasileiros se es-
quecem de que dos mais de 30 
partidos políticos existentes e 
outras dezenas em processo de 
criação, a minoria se classifica 
como de estrema direita ou 
estrema esquerda. 

Este é o caminho a meu ver: o 

diálogo, pois a maioria dos parti-
dos é de centro, centro-esquerda 
ou centro-direita. Embora não 
exista uma pesquisa que identifi-
que o eleitorado brasileiro a esse 
respeito, justamente por entender 
que muitos não conseguem dis-
tinguir adequadamente os termos 
esquerda e direita.

O Brasil possui cerca de 
210 milhões de habitantes, 
destes uma média de 150 
milhões são eleitores aptos a 
votarem. Mas, quantos se con-
sideram de direita ou esquerda 
sem saber o real significado? 

Na última eleição para pre-
sidente da República, o PSL 
(Partido Social Liberal) antes 
conhecido como “nanico”, por 
não ter representatividade ex-
pressiva e classificado como de 
direita conservadora, conseguiu 
eleger a segunda maior bancada 
no Congresso Nacional.

Dai destaco algumas per-
guntas sem resposta, onde a 
análise é individual.

O eleitor vota no partido ou 
no candidato?

O eleitor vota no que ele 
entende como sendo de direi-
ta ou esquerda, ou busca um 
conhecimento mais amplo a 
respeito sobre os termos?

Nenhum desses fatores in-
fluencia a decisão e o eleitor vota 
por “osmose”, o “tanto faz” e só 
comparece no colégio eleitoral 
por que é obrigatório o voto, e 
dos que ali estão 1 a cada 3 eleito-
res (1/3) votam branco ou nulo?
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Para garantir a segurança 
de crianças e jovens, o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) rea-
liza, a cada semestre, a vistoria 
dos veículos utilizados para o 
transporte escolar. 

Em Barretos, o serviço 
começa na próxima quarta-
feira, 29 de janeiro. Os pro-
prietários podem dar entrada 
na documentação até o dia 7 
de fevereiro. As vistorias serão 
realizadas em dois sábados do 
mês de fevereiro, 15 e 22, de 
acordo com o final da placa 
do veículo.

Os responsáveis por ve-
ículos de transporte escolar 
devem procurar o posto do 
Detran.SP Barretos, localizado 
no North Shopping Barretos 
(dentro do Poupatempo) para 
entregar a documentação. 

O horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas, e aos sábados, das 
8 às 12 horas. Já a vistoria será 
realizada no posto localizado na 
Rua Atair do Nascimento, nº 500. 

A taxa de vistoria semestral 
de veículos de transporte esco-
lar (recolhida pelo CPF/CNPJ 
do proprietário do veículo) tem 
o valor de R$ 151,86 e pode 
ser paga no banco ou caixas 
eletrônicos. 

O veículo tem de estar 
registrado no Detran.SP na 
categoria “aluguel” e, no mu-
nicípio como “destinado ao 
transporte escolar”. As auto-
rizações serão revalidadas no 
momento da vistoria, se os 
veículos estiverem em ordem.

O Detran.SP ressalta que 
a prefeitura é quem fornece o 
alvará (licença) que permite 
ao veículo atuar no ramo de 
transporte escolar. Por isso, 
os motoristas devem se aten-
tar às exigências municipais 
para o exercício da atividade 

A secretaria municipal de 
Educação iniciou na última se-
gunda-feira (20) os atendimen-
tos nos pólos de atendimento 
dos CEMEIS, com funciona-
mento no período das 7 às 17 
horas,  até 31 de janeiro.

O atendimento está sendo 
feito em oito unidades educa-
cionais: Cemei “Abdalla Mehde 
Rezek”, Cemei “Maria Fernan-
des Rodrigues”, Cemei “Robson 
Rosalino”, Cemei “Fernanda 
Teixeira de Almeida”, Cemei 
“Lúcia Scavacini”, Cemei “Lú-
zia Costa Fernandes”, Cemei 
“Professora Rosa de Santis” e 
Cemei “Mãe Comerciária Pro-
fessora Célia Regina Aielo”.

Pensando nas famílias que 
não contam com nenhum lu-
gar onde possam deixar seus 
filhos enquanto trabalham no 
período de férias escolares, 
o prefeito Guilherme Ávila, 
juntamente  com a secretária  
Valéria  Recco optaram por 
abrir novamente os Cemeis 

No final de semana dos 
dias 21, 22 e 23 de fevereiro 
(sexta, sábado e domingo), a 
prefeitura de Barretos realiza 
uma edição especial do Carna-
val da Comunidade no Recinto 
Paulo de Lima Correa (foto). 
A entrada será gratuita.

A programação de shows, 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Cultura, traz 
apresentações das escolas de 
samba e grupos de pagode da 
cidade, no palco montado na 
Pista Coberta do Recinto.

Os shows acontecem de 
sexta a domingo, sempre a 
partir das 19h30. No domingo 
também haverá uma edição es-
pecial à tarde, numa matinê no 
estilo Carnaval de Marchinhas, 
a partir das 16 horas. 

Já estão confirmadas na 

As pequenas empresas 
abriram 891 novas vagas de 
empregos enquanto as médias 
e grandes foram responsáveis 
por 353 novos postos de traba-
lho de janeiro a novembro em 
2019, em Barretos.

O saldo de vagas das MPEs 
em 2019 é 29,1% maior que o 
registrado no mesmo período do 
ano anterior, segundo análise do 
Sebrae-SP, a partir dos dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged).

Carnaval da Comunidade será gratuito 
no recinto Paulo de lima Correa

programação de shows as 
escolas de samba Aruanda 
Brasil, Camarões, Imperadores 
do Samba, Esperança, Liber-
dade, Mocidade de Vila Rios 
e Unidos da Vila Marília. 

Segundo o secretário muni-

cipal de Cultura, João Batista 
Chicalé, “queremos propor-
cionar uma festa culturalmente 
atrativa e gratuita, pensando 
principalmente nas famílias 
barretenses que gostam dessa 
festa popular”.

Pólos de CEMEIs iniciam atendimento
para atender as deman-
das neste período. 

“Neste período serão 
atendidas mais de 700 
crianças, que foram pre-
viamente cadastradas no 
final de 2019 e que, agora, 
contarão com uma rotina 
diferenciada de atividades 
lúdicas e alimentação”, 
explicou Valéria Recco.

Detran inicia vistoria semestral 
do transporte escolar de Barretos

Inspeções serão realizadas de acordo com o final da placa; 
procedimento é necessário para verificar a segurança dos veículos

comercial.
RegRas

Além dos equipamentos de 
segurança, o veículo destinado 
ao transporte escolar deve ter 
a pintura de faixa horizontal 
com a inscrição "ESCOLAR" 
e um cronotacógrafo (equipa-
mento que mede velocidade e 
tempo de percurso).

O transporte escolar tam-
bém deve ter lanternas de 
luz branca, fosca ou amarela 
dispostas nas extremidades da 
parte superior dianteira, e de 
luz vermelha nas extremidades 
da parte superior traseira.

O extintor de incêndio deve 
ser com carga de pó químico 
seco ou de gás carbônico de 
quatro quilos, fixado na parte 
dianteira do compartimento des-
tinado a passageiros. Em caso 
de acidentes, o veículo deve 
ter dispositivos próprios para a 
quebra ou remoção de vidros.

Documentação 
necessáRia

Para realizar a vistoria 
é necessário apresentar os 
documentos listados abaixo 
(original e cópia):

- Documento de identifi-
cação pessoal do proprietário 
do veículo

- Cadastro de Pessoas Fí-
sicas (CPF) do proprietário 
do veículo

- CNH na categoria D, com 
a observação de condutor de 

transporte de escolares
- Comprovante de endereço 

do proprietário do veículo
- Certificado de Registro e Li-

cenciamento do Veículo (CRLV)
- Laudo da revistoria se-

mestral de veículos de trans-
porte escolar - original – ad-
quirido na unidade.

- Requerimento para uso de 
veículo em transporte escolar - 
original, preenchido e assinado 
- adquirido no site do Detran.

- Pagamento: Vistoria se-
mestral de veículos de transporte 
escolar (taxa GARE, recolhida 
pelo CPF/CNPJ do proprietário 
do veículo): R$ 151,86.

A vistoria será realizada 
na sede do Departamento de 
Trânsito de Barretos, localiza-
do na Rua Atair do Nascimen-
to, nº 500 (paralela à rodovia 
Brigadeiro Faria Lima).

No dia 15 de fevereiro a 
vistoria será feita nos veículos 
de placas final 1 a 5, respeitan-
do a seguinte ordem:  placa 
final 1: 8 horas; placa final 2: 
9 horas; placa final 3: 10 horas; 
placa final 4: 11 horas; e placa 
final 5: 12 horas.

No dia 22 de fevereiro 
serão vistoriados os veículos 
com placas final de 6 a 0, 
respeitando a seguinte ordem: 
placa final 6: 8 horas; placa fi-
nal 7: 9 horas; placa final 8: 10 
horas; placa final 9: 11 horas; e 
placa final 0: 12 horas.

Pequenas empresas abriram 
891 novas vagas em Barretos

Número faz parte de análise do Sebrae-SP feita com dados de janeiro a novembro de 2019 do Caged

 “Quem vai gerar os empre-
gos que o país precisa não serão 
os gigantes, serão as pequenas 
e micros, que contratam ou que 
transformam desempregados 
em empreendedores. E os 
números mostram a força dos 
pequenos negócios”, destaca 
o diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Wilson Poit.

O destaque foi o setor de ser-
viços (foto), que abriu 709 novos 
postos de trabalho, seguido do 
comércio com 171 e construção 

civil com 42.  O saldo de vagas 
é resultado da diferença entre o 
número de contratações e desli-
gamentos nas empresas.
estaDo De são Paulo

As pequenas empresas fo-
ram responsáveis por 80,8% 
das vagas de empregos criadas 
entre janeiro e novembro de 
2019 no Estado de São Paulo 
enquanto as médias e grandes 
responderam por 19,2%. 

Enquanto isso, as micro e 
pequenas empresas abriram 
227.344 postos de trabalho, 
as médias e grandes foram 
responsáveis por 54.006 novas 
vagas no período. 

Na divisão por setores, as 
pequenas empresas de serviços 
foram responsáveis pela maior 
geração de vagas: 131.584, 
seguida do comércio com 
35.055, construção civil com 
26.194 e indústria de transfor-
mação com 18.555.
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A placa Mercosul será im-
plantada no Estado de São Paulo 
a partir de 1º de fevereiro, um 
dia após o prazo de 31 de janei-
ro estabelecido pelo Denatran 
(Departamento Nacional de 
Trânsito) para adoção do novo 
padrão de identificação veicular 
em todo o território brasileiro. A 
informação é do Detran-SP (De-
partamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo).

Com a mudança, a autar-
quia paulista vai abandonar o 
modelo de licitação, adotado 
há muitos anos para contratar 
as empresas fabricantes das 
placas no Estado.

O Detran-SP passará a ado-
tar a modalidade de credencia-
mento, atendendo o que deter-
mina a resolução 780/2019 do 
Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito). A mudança consta da 

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) deve 
analisar neste ano projeto de 
lei que acaba com a obriga-
toriedade de aulas teóricas e 
práticas para prestar os exames 
da carteira de motorista.

O PL 6.485/2019,  da 
senadora Kátia Abreu (PDT-
TO), ainda aguarda relatório 
na comissão.

A proposta afetaria apenas 
as categorias A e B da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH), correspondentes e 
motos e carros de passeio.

Com o fim das aulas obri-
gatórias, a senadora espera 
tornar a CNH mais acessível, 
especialmente para a popula-
ção mais pobre.

"Na maioria dos estados, 
o valor total para obtenção da 
CNH pode chegar a R$ 3 mil. 
Na composição de custos, o 
principal fator é a obrigato-
riedade de se frequentar aulas 
em autoescolas, que equivale a 
cerca de 80% do dispêndio to-
tal", escreveu Kátia Abreu em 
sua justificativa para o projeto.

Outra medida do projeto 
para facilitar o acesso à cartei-
ra é o uso de parte do dinheiro 
arrecadado com multas de 
trânsito para financiar a obten-
ção da habilitação.

Cidadãos em busca da pri-
meira CNH nas categorias A e 

B ou pleiteando uma mudança 
de categoria com objetivos 
profissionais poderiam ser 
beneficiados.

As provas teóricas e prá-
ticas continuariam sendo exi-
gências. Se o projeto vingar, 
a preparação para elas poderá 
ser feita individualmente ou 
com a ajuda de instrutores 
independentes, uma atividade 
que passaria a ser autorizada.

Esses instrutores precisa-
riam se credenciar junto ao 
Detran do seu estado, ser maio-
res de 25 anos e possuir pelo 
menos três anos de habilitação 
na categoria que ensinam.

O projeto também deter-
mina que os Departamentos 
de Trânsito (Detran) estaduais 
criem normas para tornar os 
exames mais rigorosos.

"Não podemos desconsi-
derar a realidade que a exper-
tise de direção veicular pode 
ser adquirida empiricamente 
pela prática e pela observa-
ção, muitas vezes obtidas 
no próprio núcleo familiar", 
destaca Kátia Abreu.

Se o projeto for aprovado 
pela CCJ, ele poderá seguir 
diretamente para a Câmara dos 
Deputados. Ele só será analisa-
do pelo Plenário do Senado se 
houver requerimento para que 
isso aconteça, assinado por 
pelo menos nove senadores.

O Indicador de Atividade 
do Comércio da Serasa Expe-
rian apresentou aumento de 
2,0% no acumulado de janeiro 
a dezembro de 2019, na com-
paração com o mesmo período 
do ano anterior.

Seguindo a tendência do 
ano, o crescimento foi impul-
sionado pelo setor de veículos, 
motos e peças, que teve alta 
de 8,4% e pelo segmento de 
material de construção, este 
com acréscimo de 4,6%. Na 
variação mensal (dezembro x 
novembro 2019), o indicador 
apresentou queda de 0,1%.

Segundo o economista Luiz 
Rabi, “as menores taxas de 
juros influenciam no acesso ao 
crédito, o que potencializa o 
comércio. Além disso, com o 
13° salário e os saques do Fundo 

de Garantia por Tempo de Ser-
viço, há um aumento pontual da 
renda da população, que acabou 
gerando um bom desempenho 
para os setores”, avalia.

O aumento dos rendimen-
tos se refletiu na variação po-
sitiva de 3,9% em dezembro, 
comparado com o mesmo mês 
do ano anterior. Isso se deve 
ao melhor desempenho do 
setor de Tecidos, Vestuário, 
Calçados e Acessórios (6,8%), 
que não costuma estar ligado 
ao crédito como Veículos ou 
Materiais de Construção, se-
gundo Rabi. 

Apenas Combustíveis e 
Lubrificantes apresentaram 
queda (-7,2%) em dezem-
bro, mantendo os resultados 
negativos apresentados ao 
longo do ano.

Vendas no Varejo 
físico crescem 

4,1% no natal
Dados do Indicador de Ativida-

de do Comércio – Natal mostram 
que as vendas na semana da data co-
memorativa (18 a 24 de dezembro) 
em 2019 registraram alta de 4,1%, 
comparado com o ano anterior. 

Este é o segundo maior au-
mento desde 2014, quando co-
meçaram as quedas consecutivas 
das vendas, ficando atrás apenas 
de 2017, ano em que houve maior 
liberação de recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço.

No fim de semana (21 a 23 
de dezembro), o aumento foi 
de 4,7% em todo o país. Já na 
cidade de São Paulo, entre 18 
e 24, a variação foi de 4,7%, 
enquanto o fim de semana re-
gistrou 3,6% de crescimento.

Os pedidos de seguro-de-
semprego de trabalhadores 
demitidos em todo o país con-
tinuarão sendo considerados 
irregulares pelo sistema do 
governo que administra esses 
pagamentos.

Em dezembro, após quei-
xas de trabalhadores, o go-
verno descobriu que o saque 
imediato do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço) estava atrasando a 
liberação do benefício em pelo 
menos 30 dias. Agora, porém, 
o atraso no pagamento será 
menor, de apenas alguns dias.

Na última quinta-feira (23), 
o governo reprocessou 14.593 
pedidos realizados desde a terça 
(21). Segundo a Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, o 
procedimento de reanálise das 
solicitações será feito semanal-
mente, sempre às quintas-feiras.

O que mudou, na prática, 
é que ao invés de o trabalha-

atividade do comércio 
encerra 2019 com alta de 2,0%

Senado pode 
aprovar fim das aulas 

obrigatórias para a 
carteira de motorista

Placa Mercosul será implantada no Estado 
de São Paulo a partir de 1º de fevereiro

Ficará mais cara? Como será definido o preço da Placa Mercosul em São Paulo
portaria 11/2020 do órgão esta-
dual, publicada em 9 de janeiro 
no Diário Oficial.

Na prática, isso significa 
que o Detran-SP vai liberar, 
como na grande maioria dos 
demais Estados, a livre con-
corrência. Nesse formato, as 
empresas credenciadas podem 
não só produzir as placas 
como também vendê-las ao 
consumidor final sem qualquer 
controle de preços. 

Portanto, caberá aos pro-
prietários de veículos buscar 
o valor mais em conta na hora 
de adquirir o item.

A placa Mercosul será obri-
gatória para veículos novos. 
Também terá de ser adquirida 
em caso de mudança de ca-
tegoria do veículo ou furto, 
extravio, roubo ou dano da 
placa. Ou quando o registro 

do veículo for transferido de 
município ou Estado.

Hoje, o par de placas no 
padrão cinza é tabelado em R$ 
138,24 no território paulista 
para o primeiro emplacamento 
de automóveis. O valor sobe a 
R$ 213,31 para concessioná-
rias de veículos.

Conforme o Denatran, a 
data-limite para implantação 
da placa Mercosul nos demais 

Estados está mantida e não há 
previsão de novo adiamento. 

Hoje já migraram para 
o novo formato Amazonas, 
Bahia, Espírito Santo, Paraíba, 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rondô-
nia e Rio Grande do Sul.

Segundo o departamento, 
atualmente, mais de 4,8 mi-
lhões de veículos já circulam 
com a nova placa no país.

Seguro-desemprego será liberado uma vez 
por semana para escapar de falha em sistema
Saque extra do FGTS atrasava o benefício a trabalhadores demitidos em ao menos 30 dias

dor apresentar um recurso 
administrativo para liberar 
o seguro, o próprio governo 
fará esse trabalho, liberando 
o saque na sequência.

Os pedidos feitos até a 
semana passada foram repro-
cessados nesta semana e serão 
pagos a partir do dia 28. Foram 

67.523 pedidos de seguro-de-
semprego afetados pelo erro.

A Secretaria de Previdência 
e Trabalho afirma que o recur-
so administrativo é analisado, 
em média, no prazo de 30 dias, 
mas que nenhum trabalhador 
precisa fazer esse pedido mais.

É possível consultar o anda-

mento da solicitação do seguro-
desemprego no site www.gov.
br ou no aplicativo da Carteira 
de Trabalho Digital.  
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anuncie

Os Quitutes da dulce

A secretaria municipal de 
Cultura está com inscrições 
abertas para as aulas de Canto 
Coral, iniciativa do CEMART 
(Centro Municipal de Artes) 
“Bezerra de Menezes”, que 
serão ministradas pelo profes-
sor Tiago Lucas Garcia Prado.

Também estão abertas as 
inscrições para o projeto “Es-
tação das Cordas”, que vai 
oferecer aulas gratuitas de 
contrabaixo acústico, viola 
clássica, violino e violoncelo, 
ministradas pelo músico e pro-
fessor Diogo Anésio da Silva.  

As aulas serão ministradas 
na Cinemateca Municipal. As 
inscrições  devem ser feitas na 
secretaria municipal de Cultura 
de Barretos, na avenida 15 entre 
as ruas 18  e 20, antigo Fórum. 

Para o curso de canto coral 
podem participar crianças, jovens, 
adultos e idosos com idades a 
partir de 12 anos. Para o Estação 
das Cordas, a partir de 10 anos.

O projeto Canto Coral é 
dividido em aulas práticas e 
teóricas, sempre no período 
noturno, por grupos de dife-
rentes naipes. Ao todo cada 
um terá duas aulas semanais: 
uma aula com por turma e um 
encontro geral, com todas.

O projeto “Estação das 

IngredIentes
1,2 kg de cação em postas
Sal e molho de pimenta vermelha a gosto
Suco de 1 limão
2 cebolas fatiadas
1 pimentão amarelo em fatias
1 pimentão verde em fatias
4 tomates maduros em fatias
1 cubo de caldo de peixe
½ xícara (chá) de água fervente
3 colheres (sopa) de azeite para regar
3 colheres (sopa) de salsa picada para polvilhar
Arroz branco e farinha de mandioca para acompanhar
PreParo
Tempere o peixe com sal e o limão. Inter-
cale em uma panela de barro camadas de 
peixe, de cebola, de pimentões e de tomate 
até finalizar. Tempere com o caldo de peixe 
dissolvido na água e com pimenta e regue o 
peixe com o azeite. Leve ao fogo médio e 
cozinhe por 20 minutos tampado. Polvilhe 
com a salsa e sirva acompanhado de arroz 
branco e farinha de mandioca.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Bom apetite!

CAÇÃO DE PANELA

abertas as inscrições para 
cursos na Cinemateca Municipal

Cordas” consiste na musica-
lização e ensino de técnicas 
para instrumentos de cordas 
friccionadas, sendo estes: 
violino, viola clássica, violon-
celo e contrabaixo acústico, 
suficientes para a formação e 
uma camerata de cordas. 

Os horários das aulas são os 
seguintes: contrabaixo Acús-
tico, violino e violoncelo na 
segunda e quarta feira, das 8h 
às 11h e das 14h às 18h e Viola 
Caipira e Violão, na terça-feira, 
das 8h às 11h e das 14h às 18h.

Através da musicaliza-
ção, o aluno deverá aprender 
noções de teoria musical, 
ritmos, harmonias, melodias, 
percepção musical, além da 
história da música e dos gran-
des autores.

Para as inscrições dos dois 
cursos é preciso levar docu-
mentos originais e cópias: 
comprovante de endereço, 
certidão de nascimento, RG e 
CPF do aluno e responsável.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem; na 
adversidade, nós é que conhecemos nossos amigos. (Churton Collins)

As aulas na rede escolar 
do Serviço Social da Indústria 
(SESI-SP) iniciam na próxima 
segunda-feira, 27 de janeiro. 

Em 2020, a rede escolar com-
posta por 144 escolas localizadas 
em 112 municípios do Estado de 
São Paulo, incluindo a escola de 
Barretos, vai receber cerca de 95 
mil estudantes, entre veteranos e 
novos alunos. Já em seu quadro 
docente, o SESI-SP contará com 
cerca de 4 mil professores.

AulAs de ProgrA-
mAção e robóticA

A inclusão de aulas de 
programação e robótica para 
todos os estudantes é uma das 
apostas da rede para 2020. 
Isso porquê, alinhada a Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC), a instituição quer 
intensificar o ensino por meio 
de práticas inovadoras, equita-
tivas e tecnológicas.

Distribuídas em diferentes 
séries, também vão compor o 
currículo Práticas Filosóficas, 
a fim de estimular o diálogo, 
o debate, o autoconhecimento 
e a interação; Práticas Sociais 

Bashar Frzly, 27 anos, es-
trangeiro, sírio, refugiado da 
guerra civil da Síria, se formou 
na 50ª Turma da Engenharia 
Civil do Unifeb. A formatura 
de Bashar aconteceu na se-
mana passada, no teatro do 
Centro Universitário, com a 
realização de dois sonhos: o 
diploma e o reencontro com os 
pais, que não via há seis anos.

Toda luta desde a saída da 
Síria e as dificuldades por ficar 
longe da família, dos amigos, 
aprender um novo idioma, traba-
lhar e estudar ao mesmo tempo, 
foi comemorada no momento de 
sua colação de grau. Ele foi esco-
lhido para ser o orador da turma.

“Desde pequeno gostava 
muito de matemática e física, já 
dei aulas voluntárias em cam-
pos de refugiados. Fiz faculda-
de de Economia na Síria , mas 
não conclui, faltou apenas um 
ano. A engenharia civil era tam-
bém a minha paixão, e lembro 
que nas primeiras vezes que fiz 
a prova de vestibular no Unifeb 
foram três tentativas, e por não 
dominar muito bem o idioma 
português, não consegui fazer 
a redação”, explicou Bashar.

Ainda de acordo com 
Bashar, fazer a faculdade de 
Engenharia era importante para 
o seu futuro. "Tenho muito amor 
pela área e mesmo com pouco 
tempo para aprender o idioma 
português, iniciei a faculdade 
em abril de 2015. No terceiro 
ano já tinha acostumado com 
tudo, com os estudos, com a 
língua. Além disso, trabalhava a 
noite em restaurantes da cidade 
como barman e garçom, o que 
me ajudou bastante”, afirmou.

Com o esforço, Bashar con-
seguiu bolsa de 50% no segundo 
ano de faculdade, o que contribuiu 
para continuidade dos estudos e, 
no quarto ano, começou o estágio 
no escritório de engenharia do 
professor da instituição, Caio 
Nunes. Já no quinto ano, o sírio 
começou a trabalhar como fun-
cionário na mesma empresa.

“Trabalhar como enge-
nheiro é gratificante, ainda 
mais quando eu olho para trás 
e vejo tudo que passei. Hoje 
sou engenheiro e tenho muito 
orgulho”, afirmou.

O discurso de Bashar Fr-
zly na formatura no Unifeb 
fez os amigos, familiares e 
público presente se emocio-
nar muito. Segundo ele, mes-

A ACIB e o Sincomércio promoveram a entrega dos prêmios da promoção de Natal. Foram entregues uma 
moto zero quilômetro e 10 vales-compras de R$ 1 mil cada, na presença de convidados, diretores da associa-
ção e representantes de lojas. No sorteio, a consumidora Taynara Helena que comprou na Relojoaria Orient, 
foi premiada com uma moto Honda Start 160. Outras 10 pessoas foram contempladas com vales compras que 
poderão ser utilizados nas lojas participantes da promoção. De acordo com Paulo Sergio Soprano, a luta para 
promover a campanha foi grande. "Todos os diretores se empenharam para garantirmos a parceria com a pre-
feitura e proporcionar a decoração natalina. Os prêmios também foram uma atração a parte". Ganhadores dos 
vales-compras: Stefânia F. Mariano (Chavitta Modas), Cleonia Sousa dos Santos (Chavitta Modas), Janaina 
Sagioratto (Perfumaria Emy), Priscila Mota Cavenagli de Souza (Perfumaria Emy), Raquel G. Ferreira (Tecidos 
Jóia), Enzo Gabriel (Tecidos Jóia), Talita Borges (Silvia Presentes), Wellington Cordeiro Rossini (Botânica - Casa 
do E.P.I), João Batista Machado (Barretense Supermercados), Soraya Silva Araujo (Barretense Supermercados), 
Alfredo Kobayashi (Supermercado Passador) e Humberto Machado Borges (Puricampo Agropecuária).

Muita ação, aventura e comédia 
nos filmes que estão em cartaz nesta 
semana no Centerplex Cinemas do 
North Shopping Barretos. E uma das 
pedidas é a estreia de “Um Espião 
Animal”, a animação que conta a his-
tória do superespião Lance Sterling e 
do cientista Walter Beckett. Eles são 
completamente opostos e quando 
algo inusitado acontece, Walter e 
Lance precisam confiar um no outro, 
de um jeito completamente diferente. 
Confira a Programação: Sala 01 – 
Frozen 2 – Dublado - Animação - 
Livre - Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta, Quinta, Sexta: 14h, 18h30 e 20h45. Sala 01 – Um Espião Animal – Dublado - Animação - Livre 
- Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 16h15. Sala 02: 14h15. Sala 02 – Minha Mãe é 
Uma Peça 3 – Nacional - Comédia - 12 Anos - Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 
16h30 ,19h e 21h30. Sala 03 – Jumanji: Próxima Fase – 3D - Dublado - Aventura - 12 Anos - Quinta, Sexta, 
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 13h20, 16h, 18h40 e 21h15

Uma parceria entre os cursos de 
Odontologia do Unifeb e Medicina da Fa-
cisb (Faculdade de Ciências da Saúde de 
Barretos) deu origem a uma experiência 
muito especial aos alunos, a participação 
no projeto “Maloca”, que realizou atendi-
mentos de saúde à população indígena 
que vive no norte do estado de Minas Ge-
rais, divisa com a Bahia. O projeto Maloca 
foi idealizado pela Faculdade de Medicina 
de Barretos e, nesta edição, atendeu a tri-
bo indígena “Xakriabá”. Quatro alunos do 
curso de Odontologia, sob a supervisão 
da professora Janaína Cardoso, perma-
neceram por uma semana convivendo 
com a cultura indígena ainda preservada 
na comunidade atendida. “É a primeira 
vez que participamos de um projeto 
como este. O trabalho foi muito válido e 
enriquecedor para eles como profissionais 
da área, pois levar saúde à população 
carente, e que não tem  acesso algum a 
parte de odontologia, é gratificante”, ex-
plicou a professora. Ainda de acordo com 
ela, “realizamos atendimentos de atenção 
básica na odontologia, canais e algumas 
cirurgias”, afirmou. A equipe completa foi 
composta de 31 acadêmicos de Medicina, 
nove médicos, quatro acadêmicos de 
Odontologia, um dentista, um enfermeiro 
e um representante da Renovatio, ONG 
que atua no fornecimento gratuito de ócu-
los sob medida a populações sem acesso 
a tratamento oftalmológico.

ACIB entrega prêmios da promoção de Natal

Estreia da Animação “Um Espião Animal” 
no Centerplex North Shopping

Alunos da Odonto do Unifeb participaram 
de missão junto à População Indígena

aulas de Programação e robótica estão entre 
as novidades na escola do Sesi de Barretos

e Culturais, numa abordagem 
de aprendizagem baseada em 
projetos (Project-Based Lear-
ning - PBL); e Cultura Corporal 
Esportiva que, por meio dos 
esportes e de seus valores, visa 
ampliar e estimular as vivências 
corporais desses estudantes.

As competências socioemo-
cionais também serão incorpora-
das no currículo escolar e serão 
trabalhadas juntamente com as 
habilidades cognitivas e intelec-
tuais já previstas. Por exemplo, 
em Matemática, instigadas pela 

necessidade da resolução de pro-
blemas; em Filosofia, desafiando 
os alunos a desenvolverem a 
capacidade de argumentação; 
em Língua Portuguesa, a par-
tir de textos que possibilitem 
momentos de escuta, respeito 
e outros elementos capazes de 
auxiliá-los a entender questões 
como o bullying, preconceitos; 
e por meio de outras conexões 
que estimulem o aluno no de-
senvolvimento de competências 
como protagonismo, autonomia, 
responsabilidade e criatividade.

refugiado da Síria conclui 
Engenharia Civil pelo Unifeb

mo sem entender uma única 
palavra do que ele disse, os 
pais também se emocionaram 
e chegaram às lágrimas, ape-
sar de Bashar tendo optado 

em fazer o discurso em Por-
tuguês, pois estava represen-
tando a turma brasileira que 
o acolheu e o escolheu para 
a missão de orador.
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Na parte central do pátio 
de estacionamento e mano-
bras da antiga Fepasa, a pre-
feitura está realizando obras 
de reforma completa e re-
modelação do prédio antigo 
existente, para abrigar mais 
um Centro de Convivência 

A prefeitura iniciou, nesta 
semana, as obras de abertura 
das ruas 12 e 14, além de uma 
via paralela à avenida 3 entre 
as ruas 14 e 16, na área do an-
tigo pátio de estacionamento e 
manobras da gare da Fepasa, 
no bairro Fortaleza. Estão sen-
do feitos o estaqueamento e 
terraplenagem em toda a área.

“Estamos mudando a cara 
daquele local, que era total-
mente abandonado. Será uma 

transformação semelhante 
ao que fizemos no traçado 
da ferrovia, que deu lugar à 
Avenida Engenheiro Duca-
ti, trecho Oeste, que era um 
verdadeiro lixão. Estas novas 
aberturas serão ligadas com 
o trecho Sul da Avenida Inte-
gração”, explicou o prefeito 
Guilherme Ávila.

As obras serão concluídas 
e entregues até o mês de ju-
nho, com as vias dotadas de 

guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica em CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente. 

“Teremos uma urbani-
zação moderna proporcio-
nando melhor mobilidade, 
melhorando o sistema de 
tráfego para os bairros No-
gueira, Nova Barretos e City 
Barretos, para que cheguem 
com mais facilidade a região 
central”, observou o prefeito.

Novo CCI tem obras em andamento no bairro Fortaleza
do Idoso (CCI), que será 
destinado para pessoas que 
tenham uma condição de lo-
comoção melhor.

“No local serão reali-
zadas atividades diversas 
durante todo o dia, como 
dança, lúdicas, canto coral, 

jogos e esportes, acolhendo 
nossos idosos. É mais um 
grande benefício para o ci-
dadão barretense da terceira 
idade”, ressaltou o prefeito 
Guilherme Ávila.

O prefeito disse, ainda, 
que quando assumiu a gestão 

da prefeitura em 2013, existia 
apenas um CCI. “Já entrega-
mos o do Jardim Universi-
tário, fizemos uma parceria 
com o Instituto Esperança & 
Vida, onde foi instalada uma 
unidade; terminamos de cons-
truir com recursos próprios e 
vamos entregar em fevereiro  
mais um no bairro Marília, 
além deste no bairro Forta-
leza. Portanto, saímos de um 
para cinco CCIs em Barre-
tos”, enumerou o prefeito.

Iniciadas obras para abertura das ruas 
12 e 14 e via paralela a avenida 3
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IMAGENS DA SEMANA - SANTOS REIS

Companhia de Reis Estrela de Belém, visitou a Vila dos Pobres no sábado, 18 de janeiro, quando 
fez apresentação e entrega de alimentos que arrecadou durante suas incursões pela cidade de Barretos. 
Mestres José Carlos da Silva e Marcelo Vicentini agradeceram as pessoas que contribuíram e a irmã 
Elisa Tietz, por parte da entidade, agradeceu pela iniciativa da companhia e as doações recebidas.

Cordão Espalha Samba anuncia dois dias de Carnaval em 2020
Corso tradicional com marchinhas e sambas acontece no dia 22 (sábado), 

com atrações a partir das 14 horas, e na terça-feira tem roda de samba

O corso do Cordão Carna-
valesco Espalha Samba está 
confirmado para o dia 22 de 
fevereiro, sábado de Carnaval, 
com a concentração marcada à 
partir das 14 horas, na esquina 
da rua 10 com a avenida 37. Às 
15 horas tem início a roda de 
Samba com o quinteto Espalha 
Samba. Às 17h30 serão feitas 
homenagens a destaques da 
história do carnaval barretense.

O corso será animado pela 
Charanga Espalha Samba, 
comandada pelo maestro Biga 
Costa. O repertório terá as 
mais tradicionais marchinhas 
de carnaval e o percurso passa 
por três bairros: Celina, Bela 
Vista e Primavera. 

Na partida da rua 10, segue 
em direção a avenida 39, vira e 
segue até a Avenida Mato Gros-
so, vira e segue até a avenida 
35, vira e segue até a rua 14, 
vira e segue até a avenida 33, 
vira e segue até a rua 16, vira e 
passa em frente à Pracinha da 
Primavera, segue até a avenida 
37, vira e segue até a rua 10, re-
tornando à concentração onde 
acontece a Apoteose.

Após o retorno, na Apoteo-
se, acontece a apresentação da 
bateria Camarões & Cacique 
do Morro, comandada pelo 
mestre Ricardo Melquíades. 
Logo depois, a Charanga volta 
a se apresentar com as tradicio-
nais marchinhas de carnaval. 
Na concentração e no corso 

serão distribuídos confetes e 
serpentinas, gratuitamente.

MAIS UM DIA
Na terça-feira de carnaval, o 

Cordão Espalha Samba volta a 
animar foliões com a concentra-
ção, a partir das 14 horas, também 
na rua 10, imediações da avenida 
37. O Quinteto Espalha Samba, 
dirigido pelo cavaquinhista Zé 
Luiz, é quem comanda a folia.

“Ampliamos nossa progra-
mação neste ano com dois dias 
de muita diversão para os foliões. 
Trabalhamos ao longo do ano pas-
sado com nossas promoções para 
arrecadar os valores que custeiam 
nosso evento e contamos também 
com apoiadores, empresas e pes-
soas que sempre estão conosco, 
participando e oferecendo uma 
programação que é para toda fa-
mília. Por isto, agradecemos muito 
a todos que colaboram, proporcio-
nando assim toda essa alegria”, 
afirmou o diretor de Captação de 
Recursos, Ivo Duarte.

HOMENAGENS
No Carnaval de 2020 o Es-

palha Samba vai homenagear 
sete personalidades da história 
do carnaval de Barretos, com 
o Troféu Tributo Espalha Sam-
ba – Estrela que Brilha. Quatro 
homenagens serão em memória: 
José Pereira Neves, “Zé Preto”; 
João Paulino da Silva, “Cirilo”; 
Álvaro de Oliveira, “Alvinho” e 
Waldemar Nogueira. As outras 
três homenagens são para Re-
gina Aparecida Siqueira, Luiz 

Antônio da Cruz, “Euripinho”; 
e José Cláudio dos Santos, “Zé 
do Cláudio”.

“O Espalha Samba nasceu 
com a proposta de cultuar o tra-
dicional carnaval de marchinhas 
e samba. As homenagens são 
centradas sempre na história do 
carnaval, pessoas que contribuí-
ram, se esmeraram, se empenha-
ram para que esta maravilhosa 
e fantástica festa acontecesse 
e acontece. É um tributo hiper 
significativo, de valorização da 
cultura carnavalesca de Barre-
tos. Um grande merecimento”, 
ressaltou o jornalista Patrício Au-
gusto, coordenador e idealizador 
do Cordão Espalha Samba, que 
convida o barretense a participar.

“Queremos proporcionar 
mais uma vez e agora em dois 
dias, muita alegria e diversão 
para o barretense”, afirma Chris-
tiane Cardoso, diretora Social.

“O Carnaval do Espalha 
Samba é o estilo vem quem 
quer. Basta chegar e integrar. 
Seja a partir da concentração e 
onde passa. Nossa meta é sem-
pre o Carnaval Família, onde as 
crianças, jovens, adultos e ido-
sos se divertem com harmonia 
ganhando confete, serpentina e 
espalhando o samba”, completa 
o diretor de Bateria, Marcos José 
Ramos, “Marquinho Camarão”, 
destacando que a Bateria Cama-
rões & Cacique do Morro estará 
super afinada para o evento. 
(Imagens: Aquino José)
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O Sebrae-SP e a prefeitura de 
Barretos firmaram uma parceria 
para implantar o Programa de 
Desenvolvimento Local (PDL) 
com o objetivo de levar mais 
sustentabilidade, crescimento e 
competitividade ao município 
por meio de ações ligadas ao 
empreendedorismo envolvendo 
o setor público, setor produtivo 
e a sociedade civil.

O projeto será realizado entre 
fevereiro e dezembro e o próximo 
passo é a formação dos núcleos 
temáticos da governança para 
participação na Oficina de Pla-
nejamento Participativo (OPP). 

Os representantes do mu-
nicípio irão elaborar um diag-
nóstico para identificação das 
necessidades e vocação da ci-
dade. As informações servirão 
como base para definição das 
ações do programa.

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 

Qual a importância de o 
eleitor saber escolher seus can-
didatos a vereador e prefeito?

- Quando elegemos ve-
readores e prefeito estamos 
aprovando um projeto de go-
verno que será implantado 
no município nos próximos 4 
(quatro) anos e daremos um 
recado para os Governadores 
e para o Presidente de quais 
caminhos queremos seguir.

As políticas públicas dos 
candidatos serão implan-
tadas de acordo com suas 
propostas, temos que ficar 
atentos para não eleger can-
didatos com histórico de trai-
ção, de perseguição, de má 
gestão, que muda toda hora 
de lado e de pensamento. 

A população precisa bus-
car o histórico, conhecer o 
candidato, saber as propostas 
e entender quais caminhos 
serão seguidos pelo candida-
to depois de eleito. Não po-
demos nunca dar um “cheque 
em branco” para NENHUM 
candidato. 

A população acordou. Nin-

guém aguenta mais promessas 
e propostas sem fundamento e 
que não são possíveis de serem 
realizadas. A população quer 
candidatos que olhem nos 
olhos, assuma compromissos 
e tenha capacidade de efetuar 
a mudança necessária.

O eleitor está cada vez mais 
informado, possui acesso à 
informação com muita rapidez, 
não será mais enganado por 
propagandas ou promessas 
vazias. Acho que as mudanças 
que precisamos chegaram e 
chegaram para ficar. Eis que 
tudo será transformado.

Qual a importância da 
eleição municipal para o 
Estado e para o país?

- É nos municípios que as 
pessoas moram, trabalham, 
estudam e cuidam da saúde. 
Os problemas reais do dia a 
dia ocorrem nos municípios, 
por esse motivo as eleições 
municipais são as mais impor-
tantes do país inteiro. Serão os 
prefeitos eleitos em 2020 que 
irão lutar pela criação de em-
pregos, pela luta por recursos 

junto aos governos Estaduais 
e Federal, pela valorização 
do funcionário público, pelo 
melhor atendimento na saúde 
e na educação, e aqui inclui 
melhores salários, benefícios 
e prédios reformados e novos. 

Portanto, é fundamental 
escolher um prefeito que tenha 
um projeto sério, estruturado 
e com prazos de execução 
definidos.  Quando tudo será 
mudado???  Quando é que as 
empresas e as indústrias vão 
chegar??? Quando????

É melhor um bom político 
ou um bom administrador 
para uma cidade progredir?

- O ideal seria um técnico 
ou administrador, um profis-
sional que tenha experiência e 
conhecimento sobre Leis, Lici-
tações, Contratos, Empenhos, 
Gestão de Pessoas, Servidores 
Públicos, Instituto de Previ-
dência, Fundeb (Educação), 
Orçamento e, principalmente, 
Geração de Empregos. 

Minha opinião, os políti-
cos, com raras exceções, não 
possuem coragem de mudar 

tudo que precisa ser mudado, 
de enfrentar interesses de to-
dos os tipos, reduzir contratos 
e acabar com as indicações 
políticas desnecessárias.

Um técnico sabe a neces-
sidade de valorizar os servi-
dores públicos, de valorizar 
os prédios públicos, de fazer 
as reformas necessárias para 
que uma cidade possa crescer, 
gerar empregos e desenvolvi-
mento para todos.

Defendo a eleição de um 
técnico capacitado, que en-
tenda de orçamento público, 
que saiba estabelecer metas 
orçamentárias e que faça as 
escolhas administrativas cor-
retas através de estudos e do 
conhecimento.

A gestão pública nos dias 
atuais precisa ser pautada pela 
transparência e competência, 
por esse motivo entendo que o 
melhor para o desenvolvimen-
to de Barretos é a eleição de 
um político técnico, experiente 
e preparado, que nunca deixa-
ria ocorrer desvios e escânda-
los com o dinheiro do POVO.

Integrando a programação da 
18ª edição do Barretos Motorcy-
cles, o Encontro Nacional e In-
ternacional de Hayabusas reunirá 
apaixonados pela lendária marca 
de motocicletas da Suzuki.

O encontro será realizado 
de 30 de abril a 02 de maio, no 
Parque do Peão, em Barretos, 
com expectativa de receber 
motociclistas do Brasil e de ou-
tros países da América do Sul.

Para participar, os proprie-
tários de motos da marca de-
vem realizar cadastro por meio 
do WhatsApp (34) 99973-
0185 até o dia 20 de abril. 

A entrada de piloto e garupa 
de Hayabusas será gratuita, desde 
que o cadastro seja feito antecipa-
damente. Além de entrar gratuita-
mente no evento, os cadastrados 
terão acesso ao espaço exclusivo 
do Encontro no Parque do Peão.

No dia 02 de maio, sábado, 
acontecerá o enfileiramento das 
motos, a partir das 10 horas, 
com foto oficial agendada para 
15 horas. “Na data do enfileira-
mento de motos, os Hayabusers 
também participarão de um 
churrasco gratuitamente no 

espaço do Encontro”, explica 
Nivaldo Moraes, diretor da 
Irmandade Hayabusa.

De acordo com ele, cerca 
de 300 motos da marca são 
aguardadas no evento, incluin-
do participantes de outros paí-
ses como Argentina e Uruguai. 

Para o presidente de Os 
Independentes, Jerônimo Mu-
zetti, o encontro é mais uma 
grande atração do Barretos 
Motorcycles que chega em 
2020 à sua 18ª edição. 

“Estamos otimistas com a 
programação deste ano e o En-
contro Nacional e Internacio-
nal de Hayabusas é mais uma 
atração de peso que atende 
aos pedidos do nosso público, 
tanto dos proprietários quanto 
dos apreciadores destas má-
quinas”, afirma.

A programação completa 
do evento, incluindo shows 
musicais e apresentações de 
acrobacias, deve ser anun-
ciada nas próximas semanas. 
Outras informações pelo site 
www.independentes.com.br 
ou pelo telefone (17) 3321-
0000. (Foto: André Monteiro)

O barretense Luiz Tegami 
(foto), 42 anos, confirmou que é 
pré-candidato a prefeito de Bar-
retos pelo PV (Partido Verde).

Segundo Tegami, o con-
vite para participar da elei-
ção foi feito pelo presidente 
estadual do partido, Marcos 
Belisário.

Tegami trabalha em São 
Paulo, como Procurador Le-
gislativo na Câmara Muni-
cipal, e pretende, caso sua 
candidatura for confirmada, 

apresentar uma proposta nova 
à população barretense, bus-
cando um desenvolvimento 
sustentável do município, atra-
vés de um debate qualificado.

“Nossa meta é trabalhar por 
Barretos”, afirmou Luiz Tegami.

Leia a seguir, três posicio-
namentos sobre a escolha de 
um bom candidato a prefeito 
e vereador, a importância das 
eleições municipais e o que 
é melhor para um município 
progredir verdadeiramente.

luiz Tegami comenta a importância
das eleições municipais de 2020
O Procurador Legislativo é 

pré candidato a prefeito pelo PV

Barretos Motorcycles terá Encontro 
nacional e Internacional de Hayabusas

Programa de 
Desenvolvimento local será 

implantado em Barretos

a vocação regional e no fomento 
e desenvolvimento de negócios. 

Em Barretos, deverão ser 
trabalhadas ações voltadas para 
as empresas de tecnologia e 
startups, saúde, agronegócio, tu-
rismo e alimentação fora do lar.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, o programa 
foi criado para unir todos os 
setores e agentes para promo-
ver o desenvolvimento local 
por meio de ações de políticas 
públicas, educação empreen-
dedora e soluções setoriais. 

“Entendemos que o empre-
endedorismo atua como im-
pulsionador da economia e do 
desenvolvimento social”, destaca 
o gerente regional do Sebrae-SP.
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No dia 5 de março acontece a entrega do Troféu Mulher North Shopping 2020. Entre as homenageadas 
estão as empresárias Dra Jackeline Rossini (OdontoCompany) e Denise Bitelli (Glad). Sucesso! A barrentense Bia Caiel celebrou mais uma primavera no último dia 23, 

ao lado das filhas, netos e do esposo dr. Caiel. Parabéns !!!

A bela Mariana Novo comemorou no último dia 22, mais 
um ano de vida, ao lado do amado, Rafael Novo. Parabéns!!

Este domingo, dia 26, será de festa para Talita Vanzelli, 
que comemora mais um ano e celebra a data ao lado do 

esposo Rafael Matos e da filha Bia. Felicidades!!!

O casal de médicos dr. George Kalil e Dra. Erica Miranda 
curtem merecidas férias ao lado da filha Rafaela!!!

O advogado Daniel Alves comemorou no último dia 21, 
mais um ano de vida. O carinho especial ficou por 

conta da esposa Bruna Marcondes. Parabéns!!

Dr. Gustavo Orsi brindou mais um ano de vida
nesta sexta, dia 24, ao lado da esposa Michelli e 

dos filhos Francisco e Isabela. Felicidades!!
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A viúva de Gugu Libera-
to, Rose Miriam, vai receber 
uma pensão de R$ 100 mil 
por mês. De acordo com a 
Revista Quem, a decisão foi 
tomada nesta sexta-feira (24) 
pela 9ª Vara da Família e das 
Sucessões do Foro Central da 
Capital do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo.

Rose Miriam entrou na 
Justiça para o reconhecimento 
de sua união com o apresen-
tador, que durou 20 anos mas 
nunca foi oficializada com um 
casamento.

Segundo a coluna de Mô-
nica Bergamo, na Folha, o 
testamento de Gugu distribui a 
parte disponível de seus bens, 

ou 50% deles. Isso porque a 
outa metade vai obrigatoria-
mente para os filhos, citados 
no comunicado da família.

Do restante da sua fortuna, 
Gugu deixou 75% para os 
filhos e 24% para os cinco so-
brinhos. Se Rose vencer uma 
disputa judicial e se tornar her-
deira, a divisão será afetada.

Um homem de 33 anos caiu 
do oitavo andar de um prédio 
em construção na Rua Carva-
lho de Mendonça, no Marapé, 
nesta manhã em Santos, no 
Litoral de São Paulo.

De acordo com a apuração 
da reportagem no local, a queda 
foi amortecida por uma bandeja 
de proteção na altura do primeiro 
andar da construção. Vizinhos 
da obra perceberam o acidente e 
acionaram o Corpo de Bombei-
ros, que efetuou o resgate.

O trabalhador foi levado 

Um homem de 55 anos, 
natural de São Paulo, foi in-
diciado na última quinta-feira 
(23) pela Polícia Civil de Santa 
Catarina, sob suspeita de apo-
logia do nazismo.

O homem pendurou uma 
suástica na janela do seu apar-
tamento, na cidade catarinense 
de São José, na região metro-
politana de Florianópolis. A 
suástica estava estampada em 
uma camiseta vermelha, lem-
brando uma bandeira. 

O caso ocorreu no último 
domingo (19), dois dias depois 
que Roberto Alvim, então 
secretário da Cultura de Jair 
Bolsonaro, divulgou um vídeo 
copiando o discurso nazista de 
Joseph Goebbels, ministro de 

AgendA SociAl do Rio dAS PedRAS - FeveReiRo 2020

LEI Nº 13.541, DE 7 DE MAIO DE 2009 
Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco, na forma que especifica.

SOCIAL

QUARTA-FEIRA
QUARTA SHOW
Local: Espaço de Lazer – a partir das 20 horas
Sócios - Em dia c/ as mensalidades - Entrada Gratuita
Visitantes - R$ 15,00 (Masculino) - R$ 10,00 (Feminino)
05/02- IRMÃOS PATHEYS – Araraquara – SP
12/02- RENAN DE PAULA & BANDA – Uberlandia – MG
19/02- BANDA SWING BRASIL – Mirassol – SP
04/03- BANDA HERÓIS DO FORRÓ –  São José do Rio Preto – SP 

DOMINGO
DOMINGUEIRA
Local: PRAÇA DE EVENTOS – a partir das 15 horas
Sócios - Em dia c/ as mensalidades - Entrada Gratuita
Visitantes – PASSAPORTE: R$ 90,00 (Inteira) - R$ 45,00 (Meia) + R$ 10,00 
(pulseira)
02/02–BANDA FAMA – Votuporanga – SP 
09/02– NANDA BORGES & BANDA- São José do Rio Preto – SP
16/02 – JOSÉ & DIOGO- Severinia – SP
01/03 –FABO MODA & BANDA- São José do Rio Preto – SP

CARNAVAL RIO DAS PEDRAS 2020

- 2 Ambientes
- Dias 23 e 25 de Fevereiro
- Nanda Borges & Banda
- Matinê - Salão Nobre (não haverá concurso de fantasias) - 14 às 18 horas
Brinquedos e Personagens (Fofão, Chaves, Maskara e Goku)
Dia 23 - Grupo Nossa Imagem 
Dia 25 - Grupo Face Samba 
Praça de Eventos - 15 às 19 horas
Sócios entrada gratuita
Na Matinê do dia 25 haverá sorteio de 05 bicicletas entre as crianças presentes.
Agenda Sujeita a Alterações.

Viúva de Gugu liberato vai receber pensão de r$ 100 mil, diz revista

Homem cai do oitavo andar de prédio 
em Santos e é resgatado consciente

pela UTI móvel do Samu com 
politrauma grave para a Santa 
Casa de Santos, onde segue 
em atendimento. O estado de 
saúde dele não foi divulgado.

O operário trabalha na 
construção de um empreendi-
mento residencial. Ainda não 
há data prevista para a obra 
ser entregue. A reportagem 
tenta contato com o engenhei-
ro responsável pela obra para 
esclarecer as circunstâncias 
da queda. (com informações e 
imagem do UOL/Santos)

Homem é indiciado sob suspeita de apologia 
do nazismo após pendurar suástica em janela

Adolf Hitler.
Cerca de 25 mil jovens 

brasileiros enfrentaram as 
tropas de Adolf Hitler du-
rante a Segunda Guerra para 
ajudar a derrotar o nazismo.

O crime de apologia ao 
nazismo prevê reclusão de 
dois a cinco anos e multa 
por “fabricar, comerciali-
zar, distribuir ou veicular sím-
bolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que 
utilizem a cruz suástica ou ga-
mada, para fins de divulgação 
do nazismo”, de acordo com o 
artigo 20, parágrafo primeiro, 
da Lei 7716/89.

Vizinhos e pessoas que 
passaram pela avenida onde 
fica o prédio avistaram a suás-

tica na janela e comunicaram 
à Polícia Militar.  Quando os 
policiais chegaram ao local, 
foram xingados.

“Ele gritou com os policiais 
e disse que estava exercendo 
seu direito de expressão e que 
se declarava nazista”, disse 
à Folha o delegado Deonir 
Moreira Trindade. Os policiais 
deram voz de prisão e o leva-
ram à delegacia.

“Assegurei o direito de si-
lêncio, mas ele resolveu contar 
sua versão. Deu para perceber 
um ódio no discurso dele. 
Ele contou que era sócio de 
um estabelecimento em São 
Paulo, que teve prejuízo por 
causa do sócio, que seria judeu. 
Demonstrou ódio, mas não só 
contra judeus, como contra os 
policiais”, relatou Trindade.

O delegado lavrou o fla-
grante por apologia ao nazis-
mo e, após a audiência de cus-
tódia na última segunda-feira 
(20), a Justiça lhe concedeu 
liberdade provisória.  

Trindade cumpriu um man-
dato de busca e apreensão na 
casa do homem. Na residência 
havia livros sobre nazismo, 
incluindo o “Minha Luta”, 
escrito por Hitler e outra ca-
miseta com uma suástica. A 
Polícia Civil apreendeu pen-
drives, notebooks, máquinas 
fotográficas e chip de celular. 
(com informações da Folha. 
Imagem: Polícia Civil de 
Santa Catarina)
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Esportes

A TV Globo voltou atrás 
na sua decisão e transmitirá a 
final da Copinha, jogo Inter e 
Grêmio, para todo o Brasil em 
sistema aberto neste sábado 
(25). Certamente, pesou na 
decisão a reação do público, 
quando foi anunciado o con-
trário, de transmitir em rede 
aberta apenas para o RS. A 
decisão entre Internacional e 
Grêmio, em sistema aberto, 
iria ocorrer apenas para o es-
tado do Rio Grande do Sul. O 
SporTV, também, transmitirá o 
jogo para todo o Brasil.

TV CulTura
A TV Cultura anunciou que 

vai transmitir normalmente a 
decisão da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, entre Inter e 
Grêmio. "A grande final, que é 
tradicionalmente disputada no 
aniversário da cidade de São 
Paulo, será realizada no está-
dio do Pacaembu pela 12ª vez 
consecutiva, e terá transmissão 
ao vivo pela TV Cultura e 
emissoras afiliadas, a partir das 
10 horas, em todo o Brasil. A 
narração será de Gil Arruda e os 
comentários de Thais Picarte", 
informou a emissora.

FinalisTas
A final da Copa São Paulo 

de Futebol Júnior acontece no 
estádio do Pacaembu, neste sá-
bado de feriado de aniversário 
da capital paulista (466 anos).

Para chegar na decisão, o In-
ternacional bateu o Corinthians 
por 3 a 1 nas semifinais e tornou-
se o primeiro time finalista. O 
Grêmio derrotou o Oeste por 1 
a 0. Será um clássico gaúcho.

Apenas 14% do público que 
frequenta os estádios do Paulis-
tão é feminino, aponta o Datafo-
lha. Diante desse número, os 16 
clubes participantes do Paulis-
tão Sicredi 2020 e a Federação 
Paulista de Futebol decidiram 
se unir em um movimento para 
ampliar a presença de mulheres 
nos jogos de futebol em São 
Paulo: o #ElasNoEstádio.

O conceito do movimento 
será o único tema de impacto 
social na competição em 2020. 
A cada temporada haverá um 
mote específico. 

A ideia para este ano foi con-
cebida a partir de duas pesqui-
sas: quantitativa, do Datafolha, 
que apontou o baixo número 
de mulheres nos jogos; e outra, 
qualitativa, do Ibope/Repucom.

Encomendada a partir do de-
sejo da Comissão de Comunica-
ção e Marketing da FPF e clubes 
em ampliar a presença feminina 
no futebol, esta última pesquisa 
foi realizada em dezembro, ou-
vindo três perfis de mulheres: 
as que não frequentam estádio, 
as que vão eventualmente e as 
assíduas dos jogos.

A nova diretoria do Barretos 
EC convocou a torcida, empre-
sários e apoiadores para a apre-
sentação oficial do elenco que 
atuará nesta temporada 2020. A 
apresentação aconteceu na noi-
te da última quinta-feira (23), 
no North Shopping Barretos.

Na oportunidade, diretores 
do Touro do Vale falaram sobre 
os planos e metas a serem de-
senvolvidos nesta temporada, 
bem como apresentaram a nova 
camiseta do time, além de deta-
lhar o programa sócio torcedor.

A comissão técnica do BEC, 
liderada por  Luis Eduardo 
Cortillazzi, está alternando o tra-
balho com o elenco entre treina-
mentos físicos e movimentações 

#ElasNoEstádio
FPF e clubes do Paulistão lançam movimento para incentivar mulheres a irem aos jogos

Resultado do levantamento 
do Ibope/Repucom indicou que 
o conceito familiar ou social de 
que o estádio não é local ade-
quado para mulheres é um dos 
principais fatores para afastar 
o público feminino do futebol. 

E que, neste contexto, as 
mulheres entrevistadas relata-
vam que lhes faltava compa-
nhia ou incentivo de seu círculo 
social para frequentar os jogos.

Com este diagnóstico, FPF 
e clubes lançam o movimento 
#ElasNoEstádio, cujas primei-
ras iniciativas serão:

- Atendimento especial às 
mulheres nos estádios, para 
que possam relatar assédio, 
ofensas e violência. Nos jogos 
na capital, haverá, preferen-
cialmente, delegadas para 
atender o público feminino

- Abertura de canal de co-
municação exclusivo para 
mulheres darem sugestões, 
criticarem ou até mesmo de-
nunciarem crimes ou ofensas: 
elasnoestadio@fpf.org.br;

- Incentivo a coletivos e 
grupos femininos para que 
possam ir juntas aos estádios

Além destas ações iniciais, 
que visam oferecer respaldo 
às mulheres interessadas em 
frequentar os estádios, FPF e 
clubes mapearão mais iniciati-
vas que serão desdobradas ao 
longo do ano, a fim de atender 
os anseios do público feminino 
e proporcionar uma experiên-
cia mais atraente às torcedoras.
EnTrEVisTa sElETiVa

Se as mulheres sofrem com 
essa restrição social de não ter 
abertura nem incentivo para ir 
aos estádios, a entrevista coletiva 
para lançar o Movimento #Elas-
NoEstádio reproduziu com os 
jornalistas homens essa sensação.

Apenas jornalistas mulheres 
e cinegrafistas puderam acom-
panhar in loco a entrevista da 
diretora de futebol feminino da 
FPF e embaixadora do #Elas-
NoEstádio, Aline Pellegrino, e 
da coordenadora de Marketing 
do Botafogo-SP e representante 
dos clubes, Laura Louzada.

Os repórteres do sexo mascu-
lino assistiram pela TV à coleti-
va, em um ambiente separado. 
Só tiveram acesso às entrevis-
tadas após o término do evento.

BEC realiza apresentação 
oficial do elenco para torcedores

no gramado do Fortaleza. 
O BEC estreia na compe-

tição desta temporada neste 
sábado (25), diante do Osasco, 
no Estádio Municipal Prefeito 
José Liberatti, em Osasco, 
partir das 15 horas. 

ElEnCo do BEC
Goleiros: Júnior Oliveira e Zé 
Eduardo
laterais: Daniel, Flávio, Da-

nilo, Murilo Ceará e Udson
Zagueiros: Xandao, Maxi Tossi, 
Arthur Sanches e Luis Fernando 
Volantes: Guilherme Andra-
de, Elias, Fernando e Diego 
Macedo
Meias: Branquinho, Mirray e 
Rodriguinho
atacantes: João Henrique, 
Thiago Silvy, Magrão, Clebi-
nho, Eduardo, Patrick e Wesley

TV Globo 
volta atrás e 
transmitirá 

final da 
Copinha para 

São Paulo


