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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 03 DE MAIO

R$  3,938
Dólar Comercial Venda R$  3,939

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

CPI DOS HOLERITES

Nesta sexta-feira (3), a Diretoria 
de Pessoal da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo anunciou a 
abertura das inscrições para a re-
alização de concurso público, para 
o cargo de Soldado PM 2ª Classe. 
São 2.700 vagas para candidatos 
do sexo masculino e feminino. São 
requisitos para inscrição no concur-
so público: ser brasileiro, ter idade 
mínima de 17 (dezessete) anos e 
ter idade máxima de 30 (trinta) anos, 
ter estatura mínima de 1,60m (um 
metro e sessenta) para homens e 
de 1,55m (um metro e cinquenta 
e cinco) para mulheres. A taxa de 
inscrição deverá ser recolhida no 
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
conforme previsão no edital, e po-
derá ser paga em qualquer agência 
bancária. As inscrições deverão ser 
realizadas somente pela INTER-
NET, no site www.vunesp.com.br 
até o dia 13 de junho.

O juiz da 3ª Vara Cível de 
Barretos, Douglas Borges da 
Silva, negou pedido de liminar 
em mandado de segurança im-
petrado pelo prefeito Guilher-
me Ávila para interromper os 
trabalhos da CPI dos Contratos. 

Na solicitação, o prefeito 
argumentou  que a comissão 
é uma devassa política, está 
desvirtuada do foco e solicita 
informações classificadas por 
ele como “aberrações”. O 
pedido judicial sugeria a in-
terrupção dos trabalhos “antes 
que ocorressem outras diligên-
cias abusivas, conclusão dos 
trabalhos e desdobramentos”.

No entender do prefeito 
Guilherme Ávila, a CPI dos 
Contratos busca informações 
descabidas. “Apoiei as duas 
CPIs para que fossem implan-
tadas, uma segue normalmente, 
mas a outra se desvirtuou pelo 
caminho”, alega o prefeito. 

“Uma CPI não pode ser 
usada para fins políticos, ela 

foi desvirtuada e notadamente 
liderada pela vereadora Paula 
Lemos que é oposicionista e 
faz a política do caos, do quan-
to pior melhor”, argumenta 
o prefeito. Para o prefeito 
Guilherme Ávila, a relatora 
Paula Lemos visa às eleições 
municipais de 2020. 

RELATÓRIO
Os integrantes da CPI con-

firmaram que já foi encerrada 
a fase de oitivas e, na próxima 
segunda-feira (6), deverá apre-
sentar relatório.

O relatório que será apre-
sentado ainda passará por três 
etapas. Primeiro, precisa ser 
aprovado por todos os mem-
bros da comissão.

Em seguida, o texto deverá 
ser apresentado ao Plenário da 
Câmara para os demais vere-
adores. Por fim, o documento 
também poderá ser encaminado 
ao Ministério Público, Tribunal 
de Contas e outros orgãos.

Com a meta de vacinar 
90% do público alvo, estimado 
de 32.252 pessoas, Barretos, 
terá, neste sábado, dia 4, o Dia 
D de vacinação contra a gripe. 

A dose da vacina aplicada é a 
trivalente, que protege contra três 
tipos de Influenza: H3N2, H1N1 
e B. A campanha iniciou no dia 10 
de abril e vai até 31 de maio/19.

A secretaria municipal de 
Saúde promoverá a vacinação em 
todas as unidades de saúde da ci-
dade, incluindo das comunidades 
rurais Alberto Moreira e Ibitu, e 

também contará com 4 equipes 
volantes fazendo a vacinação de 
pacientes acamados, que foram 
previamente agendados.

O público prioritário que re-
ceberá a vacina é composto por 
crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos, indivíduos com 60 
anos ou mais, gestantes, puér-
peras até 45 dias do parto, traba-
lhadores da saúde, professores 
de escolas públicas e privadas, 
pessoas com doenças crônicas 
e outras condições clínicas es-
peciais, policiais e bombeiros.

O 17º Barretos Motorcy-
cles começou nesta sexta-feira 
(3) e segue até domingo (5), 
com uma extensa programa-
ção dedicada aos apaixonados 
pelas duas rodas e pelo rock. 

Neste sábado, dia 4, o tradi-
cional Passeio de Motocicletas 
(foto) sairá do Parque do Peão 
às 10 horas, seguindo pela Via 
das Comitivas até a região cen-
tral da cidade, onde é celebra-
da a Missa dos Motociclistas 
(Catedral do Divino Espírito 
Santo, às 11 horas). 

As apresentações na Pista 
de Acrobacias serão a partir 
das 15 horas. A programação 
do Palco Motobar começa às 
13h30, incluindo shows e o 

concurso Garota e Musa Mo-
torcycles. No palco principal 
tem O Épicco, Ventania, CPM 
22 e Dom 12-12, a partir das 
20h30. No domingo, dia 5, 
tem Renan Acústico no Palco 
Motobar a partir das 10h45 e 
manobras a partir das 15 horas.

Os ingressos para pedestres, 
público que deixará o veículo 
no estacionamento, são ven-
didos na bilheteria do Parque, 
com funcionamento 24 horas.

FEsTA ITALIAnA
“A expectativa é receber 

6 mil pessoas junto à igreja”, 
para mais uma edição da tradi-
cional Festa Italiana. O evento 
é organizado pela comunidade 
da Igreja Nossa Senhora do 

Rosário (localizada na avenida 
1 entre as ruas 20 e 22).

Aproximadamente 350 vo-
luntários atuam na produção de 
2100 lasanhas, 2195 nhoques e 
180 kg de macarrão. No cardápio 
ainda tem frango com polenta, 
pizzas (foto) e focaccia, com por-
ções bem servidas e preços que 
variam de R$ 8,00 a R$ 12,00 

O palco receberá 25 atra-
ções entre danças e shows 
musicais e também contará 
com a presença do grupo de 
ballet da escola Guta Bampa. 
Quem quiser comer em casa 
também pode comprar os itens 
do cardápio e levar.

A edição online da Folha 
de Barretos, jornal oficial do 
município, publicou em sua 
edição  deste dia 3 de maio, a 
exoneração de 22 servidores 
municipais. A exoneração já 
havia sido antecipada pelo pre-
feitto Guilherme Ávila durante 
sua participação em entrevista 
pela manhã. No meio da tarde, 
a assessoria de Comunicação 
confirmou o número de servi-
dores atingidos pela exoneração. 
Também foi anunciado que todos 
os exonerados têm o direito 
de recorrer dentro do processo 
administrativo.  Após participar 
da reunião da CPI dos Holerites, 
na Câmara Municipal, no dia 24 
de abril, o prefeito declarou que 
a maioria dos 113 servidores en-
volvidos na denúncia de fraudes 
deverá ser exonerada. “Quem 
não comprovar que realmente 
teve direito às quantias recebidas, 
provavelmente será exonerado. 
Acredito que a maioria será 
exonerada, exceto cerca de 10 
servidores, que teriam direito 
a algum benefício”, afirmou o 
prefeito em entrevista. Naquela 
oportunidade, o prefeito Guilher-
me Ávila também afirmou que 
alguns servidores envolvidos na 
denúncia haviam se adiantado e 
devolvido cerca de R$ 400 mil 
aos cofres públicos.

PÁGINA 03

O Sebrae-SP e a Credicitrus assinaram na última quinta-feira, dia 2, a parceria para a realização do 
Projeto Mil Cooperados, durante a Agrishow, em Ribeirão Preto. O Projeto Mil Cooperados Empreende-
dores vai envolver 40 turmas com 25 cooperados cada para receber capacitação em gestão por meio 
de cursos e palestras sobre gestão financeira, gestão de vendas, planejamento estratégico, controle de 
estoque, qualidade no atendimento, entre outros temas, além da realização de um encontro de negócios. 
A parceria começou com o Escritório Regional Barretos, em 2017. “Começamos com dois projetos, testa-
mos, mensuramos os indicadores e percebemos que esse era o caminho a ser seguido”, destaca Rafael 
Matos do Carmo, gerente do Escritório Regional do Sebrae Barretos. 

O advogado da Câmara 
Municipal de Barretos, dr. 
Clóvis Ferreira Júnior, se 
manifestou a respeito dos 
trabalhos finais das CPIs que 
tramitam na casa.

Após ser acionado pelo pre-
sidente João Roberto dos San-
tos, o advogado se manifestou 
nesta sexta-feira (3), opinando 
(não em caráter vinculante) que  
cada comissão deve apresentar 
apenas 1(um) relatório final, 
devidamente aprovado por to-
dos os seus membros, evitando 
o requerimento de qualquer 

tipo de sanção ou instauração 
de procedimento.

O dr. Clóvis Ferreira Júnior 
argumentou, também, que não 
há necessidade de aprovação 
do relatório final pelo Plená-
rio da Casa, uma vez que isso 
violaria o artigo 58, parágrafo 
3º da Constituição Federal, 
que dispõe sobre a minoria de 
investigação.

No parecer, o advogado da 
Câmara diz ainda que  o relató-
rio final deve ser encaminhado 
às autoridades que a comissão 
achar pertinente e que por não ter 

natureza de proposição e, conse-
quentemente, não ser votado em 
Plenário, não há possibilidade de 
emenda ou pedido de vista do 
relatório final da comissão por 
qualquer parlamentar.

De início, o dr. Clóvis 
Ferreira Júnior frisa em seu 
parecer que a CPI não é um 
órgão julgador e, sim investi-
gativo. “Sua função primordial 
é dar elementos às autoridades 
destinatárias para que estas, 
dentro das respectivas compe-
tências, possam promover as 
devidas responsabilizações”.

Jurídico da Câmara retira dos vereadores 
a apreciação de relatório final da CPI

(F
ot

o:
 J

or
na

l d
e 

B
ar

re
to

s)

Prefeitura 
anuncia 

exoneração de 
22 servidores

Para prefeito, CPI dos 
Contratos tem fins políticos

(com informações do site odiarioonline)

17º Barretos Motorcycles e 23ª Festa Italiana 
movimentam barretenses e turistas no final de semana

(Fotos: Fábio Carvalho - Motorcy-
cles e Aquino José - Festa Italiana)

Sebrae-SP e Credicitrus assinam parceria 
para Projeto Mil Cooperados Empreendedores

Dia D de vacinação contra a 
gripe acontece neste sábado

PM abre 2.700 
vagas para soldado



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 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

Dr. caio alves Junqueira Franco
CRM-SP 170848 - RQE 66824

Medicina pela Universidade de 
Uberaba Pediatria pela Faculdade 

de Medicina de São José do Rio 
Preto Pneumologia Pediátrica pela 
USP Ribeirão Preto Membro titular 

da Sociedade Brasileira de Pediatria

ESPAÇO
INFANTIL

Olá pessoal. Hoje quem es-
creveu a coluna com a minha 
supervisão foram os alunos 
do quinto ano de Medicina, 
Lucas Furlan Braga, Júlia 
Moura Faleiros Lima e Van-
der Alonso (da esquerda para 
a direita na ordem da foto).

A dengue é uma arboviro-
se, o que significa que é uma 
doença transmitida por um 
mosquito (o famoso aedes 
aegypti). Essa doença tem se 
tornado uma preocupação cada 
vez maior em nosso meio, já 
que a sua incidência é cada vez 
maior, até fevereiro de 2019 
houve um aumento de 149% 
em relação ao mesmo período 
de 2018. O número de casos é 
maior durante o verão quando 
há mais chuva e é mais quente.

Você deVe ficar 
atento aos 

principais sinto-
mas da dengue, 
quais são eles?
- Febre (geralmente alta); 

dor no corpo, nas articulações 
e atrás dos olhos; manchinhas 
vermelhas espalhadas pelo cor-
po associadas a coceira. Tam-
bém pode ter perda de apetite, 
náuseas e vômitos e diarreia.

mas não tenho a 
maior parte desses 
sintomas ainda as-
sim tenho dengue?

- Pode ser que sim, já que a 

As comemorações do Dia 
Mundial da Liberdade de Im-
prensa (3 de maio) a nós bra-
sileiros soam em tons e cores 
mais acentuados, pois, neste 
momento, começamos ouvir 
e ver algumas decisões no 
campo judiciário que afetaram 
a circulação da notícia, fato 
este que por demais afronta a 
essência do que é um direito 
da sociedade.

Acesso à informação, o 
descortinar das verdades ou 
mentiras, é sim direito funda-
mental da sociedade e, tudo 
que se opõe a essa liberdade 
que se concretiza por meio da 
imprensa, age em dissonância 
às conquistas sociais. Ressalta 
a importância dos lastros éticos 
e das pautas criteriosas a se 
conduzir na imprensa nacional.

Não há espaço mais para 
aviltar a consistência da so-
ciedade que, por meio dos 
seus organismos, se traduz 
em construção plena da de-
mocracia. Ora, mais do que o 
proclamar o Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa, apro-
vado pela Assembleia Geral 
da ONU, em 1993, hoje há 
necessidade de preservarmos 
esse direito que, em melhor 
detalhe, é pertencente à essên-
cia da vida.

Observe-se em exemplos 
transnacionais o comporta-

A sensibilidade nos dentes 
- também conhecida como 
hipersensibilidade dentinária - 
afeta os dentes por causa de su-
perfícies da dentinna expostas. 
Isso ocorre quando o esmalte 
que protege os dentes se des-
gasta, ou quando uma restau-
ração é removida, expondo a 
dentina. A sensibilidade dental 
afeta 57% da população.

sinais e sintomas
Se respirar ar frio pela boca 

ou ingerir alimentos e bebidas 
quentes, frios, doces ou muito 
ácidos deixa seus dentes sensí-
veis ou doloridos, você pode ter 
sensibilidade nos dentes, que se 
desenvolve ao longo dos anos.

causas
Existem muitas causas 

associadas a essa condição 
bucal, incluindo: Esmalte des-
gastado devido ao uso de esco-
vas duras ou escovação muito 
forte; Erosão dentária devido a 
alimentos e bebidas altamente 
ácidos; Erosão dentária devido 

Dia Mundial da liberdade de Imprensa

samuel andré 
de oliveira neto

Especialista em Direito 
Constitucional, professor 

no curso de Direito da 
Fundação Santo André

mento do “poder” afrontando a 
liberdade de imprensa que por 
seu ofício esclarece e informa. 
Sim, os interesses pessoais 
ou até mesmo corporativistas 
se expõem em fragilidades 
quando o jornalismo atuante 
escreve em pautas suas impor-
tantes ponderações.

A imprensa compõe uma 
ferramenta importante para 
a sociedade subsistir, pois o 
fundamento não se esgota 
somente na democracia, mas 
sim na existência harmoniosa 
da sociedade. Porque a infor-
mação é derivativa da natureza 
humana e sem isso regressarí-
amos ao tempo das cavernas.

 Nessa linha, o Estado 
brasileiro deve zelar pela pre-
servação da liberdade de expor 
notícias por meio da imprensa, 
ajustando-a em todos os níveis 
dos poderes constituídos. 

A nós brasileiros o alerta 
está sendo soado. Não pode-
mos mais regredir no tempo 
e viver nos lastros atados aos 
nossos tornozelos por falta de 
acesso às informações, seja 
por ordem de quem for.

 Assertivo é que hoje há um 
processo de refino nos atos de 
imprensa a reluzir o grau de 
credibilidade das informações 
e é exponencial que isso não 
exime os erros. 

Contudo, o que experimen-

tamos dias atrás no ato deci-
sório do STF (investigação 
do próprio órgão retira revista 
digital “Crusoé” e o site “O 
Antagonista” do ar, suprimin-
do os noticiários), nos leva a 
refletir a ordem máxima mun-
dial: liberdade de imprensa se 
opõe à censura.

O deslize foi reconhecido 
e o fato corrigido face ao 
posicionamento da sociedade, 
consolidado pelos protago-
nistas da notícia – a imprensa. 
Portanto, aqui se acentua mais 
uma vez a felicidade de todos 
nós ao comemorarmos esta 
data tão importante.

 A comunicação, a informa-
ção, o detalhamento de fatos, 
os indicadores comportamen-
tais no mundo, todo esse co-
nhecimento faz parte da nossa 
natureza. Logo, a imprensa 
tem papel fundamental que se 
inaugura na democracia, mas 
vai muito além, gera melhoria 
continua da sociedade.

 Assim, cabe a nós desejar 
“o” parabéns! Siga a imprensa 
em frente em seu papel funda-
mental de promover as notícias 
e trazer vida.

Sensibilidade nos dentes: 
sinais, causas e tratamento

à bulimia ou doença do refluxo 
gastroesofágico (DRGE); Re-
tração da gengiva que deixa a 
superfície de sua raiz exposta.

diagnóstico
Uma higiene bucal adequa-

da é a chave para impedir que a 
gengiva sofra retração e cause 
dor nos dentes. Se você escova 
os dentes de maneira incorreta 
ou muito forte, você pode 
causar danos à sua gengiva e 
sofrer com a sensibilidade den-
tal . Em caso de dúvidas sobre 
a sua rotina de higiene bucal, 
converse com seu dentista.

preVenção
Escovar os dentes de modo 

adequado 3 vezes ao dia du-
rante dois minutos com uma 
creme dental que não contém 
altos níveis de abrasividade, 
além de usar fio dental uma vez 
ao dia, pode ajudar a reduzir as 
chances de ter sensibilidade nos 
dentes. Uma dieta com poucos 
alimentos e bebidas ácidas 
também ajuda a prevenir a 

sensibilidade dentária.
tratamento

Além de recomendar cre-
me dental sem altos níveis de 
abrasivos, seu dentista poderá 
prescrever um creme dental 
específico para sensibilidade 
formulado para combater essa 
condiução e ainda fornecer 
proteção extra contra a cárie. 
Outros tratamentos, como ver-
nizes fluoretados, por exem-
plo, podem ser aplicados nos 
dentes a fim de fornecer uma 
proteção extra.

o que é a dengue? 
o que fazer?

doença pode vir sem sintomas 
ou apenas alguns destes.

ao que mais deVo 
ficar atento?

Aos sinais de alarme. 
Caso ocorra qualquer um 
destes sintomas você buscar 
a unidade básica de saúde ou 
o pronto atendimento de sua 
cidade. Eles incluem:  dor 
abdominal intensa; vômi-
tos persistente, acúmulo de 
líquidos; pressão baixa ou 
desmaios; sangramento de 
mucosas; confusão mental.

e como proceder 
quando Você 

sentir alguns 
desses sintomas?
- Para diagnosticar e explo-

rar os sintomas da Dengue, é 
necessário um exame de san-
gue. Por isso deve-se procurar 
uma Unidade Básica de Saúde 
ou procurar o serviço de ur-
gência caso haja sangramentos 
ou sinais de alarme. É sempre 
muito importante investigar 
os sintomas, principalmente 
para que em caso positivo de 
Dengue, a mesma seja noti-
ficada. A base do tratamento 
é feita com medicações sin-
tomáticas como Dipirona ou 
Paracetamol, além de muita 
hidratação, mas é muito im-
portante que nenhuma pessoa 
se automedique e procure um 
atendimento  especializado, já 

que certos medicamento são 
contraindicados.
como posso me pro-

teger da dengue?
- Através da prevenção. 

O uso de repelentes aplicado 
sobre a pele é um dos cuidados 
contra a dengue; mulheres 
grávidas podem usar repe-
lente mas lembre-se que as 
recomendações que estão no 
rótulo de cada produto devem 
ser seguida à risca. Crianças 
menores de 2 anos não podem 
usar repelente a base de DEET 
e entre 2 a 12 anos, a concen-
tração máxima do produto 
deve ser de 10% e pode passar 
no máximo 3 vezes ao dia. 

Além de repelentes é ne-
cessário combater a dengue 
evitando água parada em qual-
quer local que ela possa acu-
mular, o período do verão é o 
mais propício para a prolife-
ração do mosquito e com isso 
ocorre mais infecções. 

Atenção aos os ralos e 
caixa de água que devem 
estar tampados, pratinhos 
de água devem se encher de 
areia, reservatórios de água e 
bebedouro de animais devem 
ser lavados semanalmente 
com água e sabão; cuidado 
com água que se acumula em 
sacos de lixos afinal mesmo a 
água acumulada em tampinha 
de garrafa pode virar criadou-
ro do mosquito.

saiba Como evitar
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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

A prefeitura de Barretos in-
formou que 2.738 contribuin-
tes requereram os descontos 
em 2018 para o pagamento do 
IPTU/2019. A chefe do depar-
tamento de Receita, Jaqueline 
Ladário, informou que no ano de 
2018, 370 contribuintes reque-
reram o desconto de até 20% no 
IPTU, 2.319 requereram o des-
conto de 50% e 49 contribuintes 
requereram o desconto de 80%.

Os números constam de 
resposta a requerimento do 
vereador Paulo Correa (PR), 
solicitando informações sobre 
a quantidade de contribuintes 
beneficiados no ano de 2019 
com os descontos,

O vereador destacou a baixa 
procura dos contribuintes pelos 
descontos. “Foram distribuídos 
56.009 carnês de IPTU no ano 
de 2019. Somente 2.738 contri-
buintes requereram os descon-
tos em 2018. A procura pelos 
descontos caiu, se comparado 
aos anos anteriores e a popu-
lação perde em não requerer 
os descontos que chegam até 
80%”, disse o Paulo Correa.

Em 2016: 3.054 contribuin-
tes requereram o desconto de 
até 20% no IPTU, 2.038 reque-
reram o desconto de 50% e 110 
contribuintes requereram o des-
conto de 80%. Em 2017: 4.259 
contribuintes requereram o 
desconto de até 20% no IPTU, 
2.233 requereram o desconto 
de 50% e 113 contribuintes 
requereram o desconto de 80%. 
Em 2018: 5.232 contribuintes 
requereram o desconto de até 
20% no IPTU, 1.982 requere-
ram o desconto de 50% e 170 
contribuintes requereram o 
desconto de 80%.

O prazo para o contribuinte 
barretense solicitar o pedido de 
desconto para o ano de 2020 
termina dia 31 de outubro. Apo-

Os eleitores que não votaram 
nas últimas três eleições têm 
até a próxima segunda-feira (6) 
para regularizar a situação. Cada 
turno representa uma eleição. 

Se a situação estiver irregu-
lar, o eleitor precisa ir ao cartó-
rio eleitoral com um documento 
oficial com foto, comprovante 
de residência e título de eleitor, 
caso ainda o tenha.

O início do processo pode 
ser feito pela internet, por meio 

da página do Tribunal Superior 
Eleitoral. Após o preenchimen-
to das informações pessoais, o 
eleitor terá que imprimir a Guia 
de Recolhimento da União para 
quitar a multa de R$ 3,51. Ao 
concluir esse processo, o elei-
tor só precisará ir uma vez ao 
cartório eleitoral. 

O eleitor que não regularizar a 
situação pode ter o título cancela-
do, não podendo obter passaporte 
ou carteira de identidade, nem 

receber salário ou proventos de 
empresas e instituições públicas.

Também estará proibido 
de participar de concorrências 
públicas, obter empréstimos 
de bancos federais e estaduais 
e inscrever-se em concursos. 
A lista completa de restrições 
está na página do TSE. 

O nome de quem tiver o 
título cancelado só será di-
vulgado em 24 de maio pela 
justiça eleitoral.

Geninho Zuliani é eleito vice-presidente esta-
dual do DEM - O deputado federal Geninho 

Zuliani foi eleito no último domingo, durante Con-
venção Estadual do Democratas, vice-presidente do 
partido no Estado de São Paulo. Ao lado do vice-go-
vernador, Rodrigo Garcia, eleito presidente estadual 
do partido, ele será responsável por conduzir temas 
relacionados à área de Assuntos Sociais.

Nova direção - O servidor público 
municipal, Nilton Vieira, assumiu no 

dia de abril, a direção do Instituto de Pre-
vidência do Município de Barretos. Vieira 
assumiu o cargo, após publicação oficial 
assinada pelo prefeito Guilherme Ávila.

O Sebrae-SP e a Credicitrus 
assinaram na última quinta-
feira, dia 2, a parceria para a 
realização do Projeto Mil Co-
operados, durante a Agrishow, 
em Ribeirão Preto. 

O objetivo do projeto é 
oferecer a chance de elevar 
a maturidade em gestão das 
empresas, aumentar o fatura-
mento e reduzir os custos dos 
negócios, atributos que favo-
recem a competitividade e o 
desenvolvimento local.

O Projeto Mil Cooperados 
Empreendedores vai envolver 
40 turmas com 25 cooperados 
cada para receber capacitação 
em gestão por meio de cur-
sos e palestras sobre gestão 
financeira, gestão de vendas, 
planejamento estratégico, con-
trole de estoque, qualidade 
no atendimento, entre outros 
temas, além da realização de 
um encontro de negócios.

De acordo com o CEO da 
Credicitrus, Walmir Segatto, o 
modelo cooperativista trata a 
sociedade, o cooperado como 

Ministra Damares Alves estaria sen-
do ameaçada de morte - A ministra 

da Mulher, da Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, negou nesta sexta (3) 
que tenha pedido para deixar o governo do 
presidente Jair Bolsonaro. “Informo que não 
pretendo sair do governo”, disse em nota. 
Em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Ale-
gre, Damares afirmou que ficará no cargo 
“até o onde o presidente aceitar e até onde a 
minha saúde suportar”. As declarações são 
uma resposta da ministra a uma reportagem 
veiculada na revista Veja, informando que 
Damares teria pedido a Bolsonaro para dei-

xar o governo. Segundo a revista, a ministra estaria recebendo ameaças de morte, que a fizeram 
abandonar a residência onde morava, em Brasília, para viver em um hotel na capital federal. 
“Por recomendação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), 
Damares também não costuma antecipar a agenda, circula pela cidade escoltada e um segurança 
fica postado na entrada de sua sala durante todo o expediente”, afirmou a publicação.

Procura por descontos 
no IPTU/2019 tem baixa adesão
Apenas 2.738 contribuintes requereram os descontos em 2018

sentados, portadores de neces-
sidades especiais e imóveis que 
apresentarem os requisitos para 
obtenção do desconto comple-
mentar de até 20%, 50% e 80% 
poderão requerer os descontos 
no Poupatempo.

Eleitores que não votaram nas últimas três eleições 
devem regularizar situação até a próxima segunda-feira

Sebrae-SP e Credicitrus assinam parceria para 
Projeto Mil Cooperados Empreendedores

associado, e devolve a ele os re-
sultados financeiros e ao mesmo 
tempo separa uma parcela para 
ações sociais e educacionais. 

“Iniciar e expandir esse 
projeto vai exatamente de en-
contro com essa proximidade 
com a sociedade que temos 
que atender”, disse Segatto. 
“Não existe solução isolada. 
Vamos trabalhar em parceria 
com o objetivo de incentivar e 
apoiar o empreendedorismo”, 
destacou o diretor técnico do 
Sebrae-SP, Ivan Hussni.

A parceria começou com o 

Escritório Regional Barretos, 
em 2017. Nessa primeira fase, 
250 empresas receberam a ca-
pacitação. Com a expansão do 
projeto para todo o Estado, as 
ações com os mil cooperados 
serão realizadas até 2020 e vai 
envolver dez escritórios regio-
nais do Sebrae-SP inicialmente.

“Começamos com dois pro-
jetos, testamos, mensuramos os 
indicadores e percebemos que 
esse era o caminho a ser segui-
do”, destaca Rafael Matos do 
Carmo (foto), gerente do Escritó-
rio Regional do Sebrae Barretos.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (06/05) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

APLICADOR DE SILKSCRENN
ELETRICISTA

MARCENEIRO

MECÂNICO DE AUTOMOVEL
MOTORISTA CAMINHÃO
MOTORISTA CARRETEIRO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North Sho-
pping 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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1006816-84.2017.8.26.0066
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Barre-

tos, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Borges da Silva, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) PAULA MACARENCO DO NASCI-
MENTO, Brasileiro, Autônoma, CPF: 325.733.658-67, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Maurício Barcellos de Oliveira, alegando em síntese:"Ape-
sar de ter sido acordado entre Paula Macarenco do Nascimento e 
Maurício Barcellos de Oliveira que haveria uma edição da revista 
cultura com matéria voltada à área da saúde, com texto e conte-
údo a ser previamente aprovado por Maurício Barcellos de Oli-
veira,e,segundo combinado,seria matéria de capa da revista na 
edição de janeiro de 2017, recebendo especial destaque, tendo o mesmo, 
para tanto, entregue à Paula Macarenco do Nascimento 10 (dez) cheques 
no valor de R$ 5.000,00 cada. Contudo, apesar do combinado, nunca 
houve a edição da revista, mas, mesmo assim, duas cártulas de crédito 
foram apresentadas indevidamente ao banco, acarretando a devolução, 
cadastro interno e inserção do nome do Requerente nos órgãos de 
proteção ao crédito.Por inúmeras vezes buscouse a citação da Reque-
rida para apresentar sua defesa, porém, sem êxito, o que motivou a 
determinação de expedição do presente edital".

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Barretos, 
aos 10 de abril de 2019.

As Lesões por Esforços Re-
petitivos (LER) e os Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados 
ao Trabalho (DORT) são as 
doenças que mais afetam os 
trabalhadores brasileiros. A cons-
tatação é do estudo Saúde Brasil 
2018, do Ministério da Saúde. 

Utilizando dados do Siste-
ma de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan), o le-
vantamento aponta que, entre 
os anos de 2007 e 2016, 67.599 
casos de LER/Dort foram noti-
ficados à pasta. Neste período, 
o total de registros cresceu 
184%, passando de 3.212 ca-
sos, em 2007, para 9.122 em 
2016. Tanto o volume quanto o 
aumento nos casos nesse perío-
do sinalizam alerta em relação à 
saúde dos trabalhadores.

Os dados, que constam no 
capítulo “Panorama de Doen-
ças Crônicas Relacionadas ao 
Trabalho no Brasil”, indicam 
aumento na exposição de 
trabalhadores a fatores de 
risco, que podem ocasionar 
incapacidade funcional. O 
estudo apontou, também, que 
esses problemas foram mais 
recorrentes em trabalhadores 
do sexo feminino (51,7%), 
entre 40 e 49 anos (33,6%), 
e em indivíduos com ensino 
médio completo (32,7%). 

A região que registrou o 

Segundo dados da secretaria 
da Segurança Pública do Esta-
do de São Paulo, atualmente 
cerca de 30% dos crimes de 
roubo e furto no estado têm 
como alvo o aparelho de celu-
lar. O especialista em segurança 
do GRUPO GR, Rogério Ro-
drigues, selecionou algumas 
dicas de prevenção. Confira.
- Atender o celular na rua deixa 
o usuário distraído e, ao mes-
mo tempo, vulnerável.
- Não use celular na cintura e/
ou em bolsos, pois permite que 
os assaltantes possam furtá-lo 
com facilidade.
- Para evitar chamar atenção, 
coloque seu aparelho no modo 
vibratório ou silencioso.

A Câmara Municipal de Bar-
retos aprovou, por unanimidade, 
o projeto de lei que permite 
“doulas” em hospitais durante 
o parto. A proposta foi aprovada 
na sessão ordinária de 8 de abril 
e foi sancionada pelo prefeito 
Guilherme Ávila (PSDB). 

Doulas são assistentes que 
prestam auxílio físico e emocio-
nal às mulheres na hora do parto.

A proposta do projeto de lei 
foi escrita pelo jornalista Igor 
Sorente, com a participação 
dos advogados José Bernardi-
no da Silva e Ricardo Xavier. 
Depois, foi entregue ao verea-
dor Raphael Dutra (PSDB) no 
dia 17 de janeiro. 

Seu veículo tem placa ter-
minada em 2? Se a resposta 
for sim, você tem até o dia 
31 de maio para regularizar o 
licenciamento, alerta o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP). 

O calendário anual obriga-
tório começou em abril e vai 
até dezembro, de acordo com o 
final de placa. O valor da taxa 
é de R$ 90,20 e por mais R$ 
11 o motorista pode receber o 
documento em casa. 

O Detran.SP ressalta que 
não basta apenas pagar a taxa; 
é preciso que haja a emissão do 
documento. Por isso, não é acon-
selhável deixar para a última hora. 

Os mais esquecidos podem 
contar com a ajuda do Detran.
SP e receber gratuitamente um 
alerta 30 dias antes do venci-
mento via SMS e pushno celu-
lar. Para isso, é só cadastrar o 
celular no portal detran.sp.gov.
br e autorizar o recebimento.

Hoje, o Estado de São 
Paulo tem mais de 30 milhões 
de veículos registrados. Para 
circular, todo veículo precisa 
estar com o licenciamento em 
dia, independentemente do ano 
de fabricação.

Proposta das “doulas” apresentada por 
cidadãos é aprovada por vereadores

"Ficamos bastante tocados 
com o alto número de violên-
cia obstétrica nos hospitais 
brasileiros após exibição do 
jornalístico Profissão Repórter 
(TV Globo) no final de dezem-
bro", justifica Sorente. 

O Brasil tem uma das mais 
altas proporções de cesarianas 
do mundo: 55% dos nascimen-
tos são por via cirúrgica. Na 
rede particular, esse número 
salta para 83%. 

"As doulas são referências 
em partos humanizados e 
ajudam no relaxamento entre 
as contrações do trabalho de 
parto", explica Bernardino. 
“Elas são o suporte emocional 

para as grávidas antes, durante 
e após o parto”, complementa. 

Independente da forma que 
o bebê nasça, a doula faz a 
vontade da mulher ser respei-
tada. A doula não pode fazer 
intervenção médica, mas está 
presente na hora do parto moti-
vando e encorajando a mulher.

O vereador Dutra com-
plementou que o projeto de 
lei representa uma luta pela 
humanização do parto e a di-
minuição dos procedimentos 
cirúrgicos que são feitos nas 
mulheres. "E também trazer 
mais dignidade para este mo-
mento importante, que é o 
nascimento”, afirmou.

Detran.SP informa: chegou 
a vez de licenciar veículos 
com placa terminada em 2

Taxa custa R$ 90,20 e por mais R$ 11 o motorista recebe o documento 
em casa; passo a passo está disponível em detran.sp.gov.br

lEr e DorT são as doenças que mais 
acometem os trabalhadores, aponta estudo

maior número de casos foi a 
Sudeste, com 58,4% do total 
de notificações do país no 
período. Em 2016, os estados 
que apresentaram os maiores 
coeficientes de incidência fo-
ram Mato Grosso do Sul, São 
Paulo e Amazonas.

Já quando falamos nos seto-
res ocupacionais, a ocorrência 
de LER e DORT foi maior nos 
profissionais que atuam nos 
setores da indústria, comércio, 
alimentação, transporte e servi-
ços domésticos/limpeza. 

Nas profissões; os faxinei-
ros, operadores de máquinas fi-
xas, os alimentadores de linhas 
de produção e os cozinheiros 
foram os mais atingidos com 
algum desses problemas de 
saúde no trabalho.

A LER e o DORT são 
danos decorrentes da utiliza-
ção excessiva do sistema que 
movimenta o esqueleto hu-
mano e da falta de tempo para 
recuperação. Caracterizam-se 
pela ocorrência de vários sin-
tomas, de aparecimento quase 
sempre em estágio avançado, 
que ocorrem geralmente nos 
membros superiores, tais como 
dor, sensação de peso e fadiga. 

Algumas das principais, que 
acometem os trabalhadores, são 
as lesões no ombro e as infla-
mações em articulações e nos 

tecidos que cobrem os tendões.
AÇÕES DE PREVENÇÃO

Para prevenir agravos 
como esses, o Ministério da 
Saúde recomenda aos em-
pregadores atenção à Norma 
Regulamentadora 17, que esta-
belece parâmetros que permi-
tam a adaptação das condições 
de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalha-
dores, de modo a proporcionar 
um máximo de conforto, segu-
rança e desempenho eficiente. 
Também, é importante que 
os empregadores promovam 
ações de educação em saúde 
aos trabalhadores.

Os empregados, também, 
possuem participação essencial 
nesse fluxo. A realização de ginás-
tica laboral no local de trabalho, 
a criação de hábitos de pausas 
regulares durante o período de 
trabalho, a realização regular dos 
movimentos corporais, evitar 
horas extras e sobrecarga mental 
e a utilização de mobiliários ergo-
nômicos são medidas que podem 
contribuir para o não surgimento 
destas e outras doenças.

Por fim, a qualquer sinal de 
dores, o trabalhador deve pro-
curar um médico especialista. 
É fundamental agir também nas 
causas, com base nos limites 
físicos e psicossociais do tra-
balhador. (Foto:Carla Cleto)

Celulares são alvo em 30% dos roubos 
e furtos no estado de São Paulo

- Nunca deixe o celular à mostra.
- Nunca caminhe com o apa-
relho nas mãos.
- Se estiver andando na rua, 
procure um estabelecimento 
comercial ou um local mais 
seguro para usar seu aparelho.
- Apesar de ser proibido por 
lei, ainda é comum ver as pes-
soas falando ao volante. Neste 
momento, o usuário, por estar 
distraído, é um alvo fácil para 
os meliantes, além de poder 
causar acidentes.
- Não deixe seu celular sobre 
mesas, balcões e cadeiras de 
restaurantes ou lojas, pois os 
meliantes aproveitam qualquer 
descuido para furtá-los.
- Evite atender ligações ou usar 

o celular enquanto está em taxis, 
principalmente parados no trânsi-
to. Hoje os assaltantes estão cada 
vez mais ousados e mesmo com 
vidros fechados, utilizam armas 
de fogo para abordar as pessoas.
- Grandes centros comerciais, 
avenidas, parques, rodoviárias 
e aeroportos são locais de 
maior ocorrência de roubos e 
furtos de celulares.
- Os assaltantes acompanham a 
vítima e, ao menor sinal de de-
satenção do usuário, o assaltante 
age. Fique sempre alerta.
- Fique atento a movimentação 
de pessoas estranhas. Se sentir 
que alguém está te seguindo, 
procure permanecer em um lo-
cal com bastante movimento de 
pessoas ou procure um policial 
ou segurança no local.
- Além de tomar precauções, 
também é possível fazer um se-
guro, o que costuma ser viável 
para máquinas novas e de alto 
valor. Deve-se, porém, atentar 
para a cobertura do seguro, pois 
muitos contratos não cobrem 
furtos simples, somente roubos 
e furtos qualificados.
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anuncie

Os Quitutes da dulce

IngredIentes
3 xícaras (de chá) de farinha de trigo
2 xícaras (de chá) de leite
1 xícaras (de chá) de óleo
1 colher (de sopa) de sal
1 colher (de chá) açúcar
300 gramas de presunto fatiadas
300 gramas de mozarela
1 lata de milho escorrido a água
1 xícara (de chá) de cheiro verde
½ cabeça de cebola 
1 pitada de pimenta a gosto
1 colher (de sopa) de fermento em pó Royal
100 gramas de queijo curado ralado
PreParo
Em um liquidificador, bata os ingredien-
tes, ovos, leite, cebola, cheiro verde, óleo, 
açúcar e o sal, milho verde sem a água. 
Bata tudo até formar um creme. Junte a 
farinha de trigo com o fermento aos pou-
cos para não forçar o seu liquidificador. 
O restante de farinha misture com uma 
espátula para não forçar o liquidificador.
MontageM
Unte uma forma média com margarina e 
enfarinhada. Coloque uma camada de massa e cubra com presunto e mozarela, outra camada 
de massa e salpique queijo parmesão ralado e  orégano a gosto. Leve ao forno para assar com 
forno preaquecido por 35 minutos. 

Ter uma vida saudável, re-
grada e com uma alimentação 
de qualidade, não é uma tarefa 
fácil. Mas aos poucos a adesão 
por qualidade de vida tem 
aumentado não só no Brasil 
como no mundo. E um dos 
alimentos que tem marcado 
presença cada vez mais nas 
mesas é o peixe, principalmen-
te, a tilápia.

A espécie encabeça a lista 
dos peixes de água doce mais 
produzidos no Brasil, atingin-
do 400.280 toneladas em 2018, 
11,9% a mais que em 2017, de 
acordo com dados divulgados 
em 2019 pelo anuário Peixe 
BR da Piscicultura. 

Atualmente, de acordo com 
o Censo Agropecuário 2017, 
do IBGE, há mais de 455 mil 
unidades de criação de orga-
nismos aquáticos em todo o 
país. O Sul segue na liderança 
com 273.015 estabelecimen-
tos, responsável por 60%; 
Sudeste (57.074), Nordeste 
(48,881), Norte (48.286) e 
Centro-Oeste (28,285). 

Os cinco estados líderes em 
produção de tilápias são Pa-
raná (123 mil toneladas), São 
Paulo (69.500 t.), Santa Cata-
rina (33.800 t.), Minas Gerais 
(31.500 t.) e Bahia (24.600 t.), 
que juntos produzem cerca de 
70% de toda tilápia nacional.

O país é o quarto maior 
produtor de tilápias do mundo, 
atrás da China (1,86 milhão 
de toneladas), Indonésia (1,25 
milhão t.), Egito (860 mil t.) e 
à frente de Filipinas (330 mil 
t.) e Tailândia (250 mil t.). 

De acordo com a FAO (Or-
ganização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimenta-
ção), o mundo produziu 84 
milhões de toneladas de peixes 
de cultivo em 2018 e o objetivo 
é superar 100 milhões de to-
neladas em 2025. A tilápia foi 
responsável por 6 milhões de 
toneladas em 2018 e o Brasil 
contribuiu com aproximada-
mente 400 mil toneladas, repre-
sentando 6,67% do total global. 

As perspectivas para 2019 
são otimistas. Conforme dados 
da FAO, a China deve produzir 
em torno de 1,93 milhão de 
toneladas este ano, Indonésia 
1,35 milhão de t., Egito 900 

Tortas rápidas de liquidificador

Produção de tilápia cresce 11,9% e Brasil se 
consolida como 4º maior produtor mundial

mil t., Brasil 450 mil e Fili-
pinas 350 mil, e a demanda 

global por proteínas deve 
aumentar 16% até 2025. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - As pessoas criticam, porque 
criticar é muito mais fácil do que fazer melhor.

O Mercadão Municipal, de-
nominado de “Henrique Arutim 
- Toninho da Casa do Algodão”, co-
memora seis décadas de história 
neste mês de maio e a prefeitura, 
por meio da secretarias de Indús-
tria e Comércio, e da Cultura, rea-
liza shows no local, até o próximo 
domingo (5), com entrada gratuita.

Inaugurado em 6 de maio de 
1959, o local tornou-se referência 
de comércio popular na cidade. 

Para marcar a comemoração de 
seus 60 anos, a programação com-
pleta segue a seguinte: sábado (4 
de maio): 14 horas(Viola e Saudade, 
com as duplas Fernando Henrique 
&Gabrielly, Elias & Decinho e Decão 
da Viola &Itamir) e domingo (5 de 
maio):10 horas (Coral Raízes, de 
Guaíra); 11horas (Regis & Robson), 
12h20 (Catira Espora de Prata), 
13h30 (Batista Faria, cover do can-
tor José Rico) e 13h45 (Clube da 
Viola Coral e Catira).

O Museu Histórico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes recebe, a 
partir deste sábado (4), a exposição “Memórias afetivas e cultura do café 
na região Nordeste paulista”. São 12 painéis que contam, por meio de 
fotos e textos, o impacto do cultivo cafeeiro na formação do patrimônio 
cultural material e imaterial da região, em especial nos séculos XIX e 
XX. A entrada é gratuita e a exposição segue até o dia 30 de maio. A 
cultura do café nas principais cidades da região; os tipos de café; pro-
dução, colheita, armazenagem e torrefação; o impacto do café para a 
economia regional; arquitetura de fazendas e vilarejos cafeeiros; além 
de curiosidades e memórias afetivas são temas que compõem a mostra. 
Para o secretário municipal de Cultura, João Batista Chicalé, a exposição 
em Barretos contribui para o fomento da cultura, por meio de trabalhos 
no Museu Ruy Menezes e ao mesmo tempo resgata nossas raízes.

Uma parceria firmada entre o North Shopping Barretos e a Cervejaria 
Petrópolis, permitiu que a programação para o final de semana do 17º 
Barretos Motorcycles, que acontece no Parque do Peão, apresente 
shows de peso no palco especial na Praça de Alimentação do shopping, 
o Itaipava Rock Show, além de algumas surpresas programadas pelas 
marcas da companhia,  Itaipava e TNT, até neste domingo, 5 de maio. A 
programação do Palco Itaipava Rock Show traz neste sábado, dia 4, das 
14 às 15 horas, Daniel SYN em apresentação solo. Das 15 às 18 horas, 
a Banda Plano Beatles apresenta todos os sucessos da banda inglesa 
mais famosa de todos os tempos, no estilo Beatles Cover. O domingo 
(5), das 15 às 18 horas, será animado por Daniel SYN & Convidados, 
com o melhor do pop rock e MPB. Todos os shows são gratuitos ao 
público. Durante todo o final de semana o estacionamento do shopping 
oferece um espaço exclusivo para os motociclistas estacionarem suas 
motos, próximo ao acesso B, com toda a segurança e conforto neces-
sários para desfrutar uma experiência agradável no centro de compras. 

Um shopping center é um 
local para compras, lazer, cul-
tura, gastronomia, praticidade, 
conforto, mas, acima de tudo, 
é um lugar feito de pessoas. É 
com essa filosofia que o North 
Shopping Barretos abre no 
mês de maio a exposição “Fa-
ces do Seu Shopping”, no mall 
próximo a porta de acesso A. 

A mostra traz as fotos, em 
plano americano, de colabora-
dores do shopping, em todos os 
departamentos, sendo adminis-
tração, estacionamento, manu-
tenção, segurança e zeladoria. 
Os funcionários estão com seus 
rostos expostos, literalmente 
“mostrando a cara” do shopping 
barretense, até o dia 31 de maio.

Na próxima quarta-feira, 8 de 
maio, às 20 horas, a Câmara Mu-
nicipal realiza a sessão solene para 
entrega dos Diplomas de Aventureiro 
e Desbravador do ano de 2019. As 
homenagens foram instituídas em 
Barretos por meio de uma lei unicipal, 
de autoria do vereador Euripinho e 
da vereadora Paula Lemos.

O Diploma de Desbravador 
será entregue a Leonardo Gangi 
de Santis (Clube Desbravadores 
Berberê), Felipe Duarte Euzébio 
(Clube de Desbravadores Águia 
do Vale) e Hemylly Lauren Calácio 
Rodrigues da Cunha (Clube dos 
Desbravadores Comitiva). 

Recebe o Diploma de Aven-
tureiro, Juliana da Silva Canto 
(Clube de Aventureiros Águia do 
Vale Júnior) e Arthur Renan Otto 
Amorim (Clube dos Aventureiros 
Patrulha da Natureza).

A indicação dos homenage-
ados foi feita pelos respectivos 
clubes, que analisam os critérios 
de participação, dedicação e 
destaque nas atividades.

A comunidade da Igreja 
Nossa Senhora do Rosário (lo-
calizada na avenida 1 entre as 
ruas 20 e 22) coloca literalmen-
te “a mão na massa” para que 
a tradicional Festa Italiana se 
torne realidade todos os anos. 

Segundo os organizadores, 
aproximadamente 350 voluntá-
rios atuam na produção dos ali-
mentos, entre massas, recheios 
e molhos, tudo feito artesanal-
mente, com zero por cento de 
produtos comprados prontos.

São os voluntários que, 
também, buscam por patroci-
nadores. Cerca de 120 crianças 
e adolescentes já estão com 
todas as atividades artísticas 
ensaiadas, para alegrar o pú-
blico com as apresentações tí-
picas que homenageiam Brasil 

No dia 11 de maio, próximo sábado, o Rio das Pedras 
Country Clube traz para os amantes de uma boa música 
sertaneja, o show “Encontro de Gerações Sertanejas”. O 
evento apresentará a dupla João Pedro & Cristiano com seus 
grandes sucessos, o cantor Kadu Velasco e o Dj Giuliano 
Capucho tocando os melhores Hits. Associados do clube, em 
dia com as mensalidades, têm entrada gratuita e o visitante 
pode adquirir o ingresso antecipado no valor de R$ 50,00. 

As mesas estão sendo vendidas a R$ 90,00 com direito a 1 porção de frios. Os ingressos 
não estão inclusos. TORNEIO DE PESCA - A diretoria do clube agendou para o dia 19 de 
maio, mais um Torneio de Pesca. O evento esportivo será no Pesque & Pague da sede de 
campo e as inscrições estão abertas para associados e visitantes na sede central do clube.

Grande expectativa para o show 
Encontro de Gerações Sertanejas

Câmara Municipal faz homenagem a crianças e jovens de Barretos

Palco Itaipava Rock Show no North 
Shopping Barretos já começou

Mercadão 
comemora 60 

anos com shows 
diversificados

Mostra revela importância do 
café para o nordeste paulista

23ª Festa Italiana segue 
até domingo na Igreja do rosário

Expectativa é receber 6 mil pessoas junto à Igreja Nossa Senhora do Rosário

e Itália, entre outras atividades. 
Para esta que é a 23ª edição 

do evento, que acontece neste fi-
nal de semana, foram produzidas 
2100 lasanhas, 2195 nhoques e 
180 kg de macarrão. No cardápio 
ainda tem frango com polenta, 
pizzas e focaccia, com porções 
bem servidas e preços que va-
riam de R$ 8,00 a R$ 12,00.

O palco receberá 25 atra-
ções entre danças e shows mu-

sicais e também contará com a 
presença do grupo de ballet da 
escola Guta Bampa. Todos os 
dias haverá celebração da mis-
sa, às 19 horas, sendo seguida 
das atividades de festa. Quem 
quiser comer em casa também 
pode comprar os itens do car-
dápio e levar. (Na foto, Dança 
da polenta na Festa Italiana 
do Rosário - foto Aquino José 
- blog barretosnafoto)

Exposição “Faces do Seu Shopping” 
apresenta equipe north Shopping

Fotos dos colaboradores do centro de compras participam de mostra

 “Queremos deixar claro 
com esta exposição inédita que 
há pessoas de verdade por trás 
do sucesso do nosso empreen-
dimento. O North Shopping 
Barretos está há quase nove 
anos na cidade e a região já 
o reconhece como referência 
em compras, cultura, lazer, 
gastronomia e serviços”, ex-

plica o gerente geral do North 
Shopping, Ricardo Martins 
Marques, que também tem sua 
foto na exposição.

“Chegou a hora dos visi-
tantes conhecerem de perto, de 
uma maneira criativa, o sorriso 
de quem faz com que tudo 
isso seja possível”, ressaltou 
Ricardo Marques. 
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A 1ª Vara Federal de Bar-
retos determinou, em ação de 
reintegração de posse movida 
pela Caixa Econômica Fede-
ral, o prazo de 15 quinze dias 
para a desocupação voluntária 
do Bloco 4 do Condomínio 
Residencial Turin, no Conjun-
to Habitacional Luis Spina..

A Caixa, autora da ação, 
alega a necessidade de realizar 
reparos nas estruturas dos edi-
fícios. As 20 unidades do bloco 
4 estão interditadas pela Defesa 
Civil do município desde feve-
reiro de 2016, devido à ocorrên-
cia de vários incêndios no local. 

O prefeito Guilherme 
Ávila recebeu nesta semana, 
em seu gabinete, um grupo 
de mães de crianças autistas, 
alunos da rede municipal de 
ensino. Na oportunidade, as 
mães apresentaram pedido em 
prol da ampliação de verba da 
prefeitura, para a AMA (Asso-
ciação Amigos dos Autistas). 

O prefeito anunciou um 
novo convênio, com mais 
verba, a partir de agosto, 
dando condições para a con-
tratação de mais profissio-
nais e aumento do atendi-
mento da demanda.

A AMA recebe atualmen-
te R$ 8,9 mil e terá a partir de 
agosto mais R$ 12,6 mil. Se-
rão contratados mais três pe-
dagogos, um fonoaudiólogo, 
um terapeuta educacional, 
um fisioterapeuta, um psicó-
logo e um cuidador, além de 
ser aumentada a carga horá-
ria do psiquiatra.

Atualmente, a AMA aten-
de a 50 pessoas, sendo que 
23 fazem terapia e estudam 
na unidade e outras 27 fazem 
terapia na sede da entidade e 
estudam na rede regular de 

ensino, através do projeto de 
Educação Inclusiva, de acor-
do com a presidente, Lilian 
Calixto Queiróz, que acom-
panhou as mães na reunião 
com Guilherme Ávila.

Vivian Cristine dos San-
tos Araújo, mãe presente 
na reunião, morava em São 
Paulo e, desde 2015, está em 
Barretos, por ter recebido in-
formações da qualidade do 
atendimento no município.

“Minha filha faz terapia 
na AMA e estuda na Escola 
Olga Abi Rachid Moraes. Eu 
tinha muita dificuldade na 
capital, tanto na questão do 
transporte, como no serviço 
prestado”, contou.

“Vejo Barretos muito a 
frente em qualidade de aten-
dimento e desenvolvimen-
to dos autistas, inclusive de 
grandes centros, como São 
Paulo”, ressaltou. 

Tanto ela como as demais 
mães presentes na reunião, 
agradeceram ao prefeito pelo 
atendimento ao pedido da 
melhoria de verba, frisando 
que será muito importante 
para seus filhos.

Na última terça-feira (30), 
uma equipe da ONG Instituto Es-
perança e Vida, acompanhada de 
seu presidente Rosemir Rezen-
de Nagib, recebeu das mãos do 
prefeito de Barretos, Guilherme 
Ávila, mais de 40 mil peças de 
matéria prima para a confecção 
de fraldas infantis e geriátricas.

O ato faz parte da parceria 
estabelecida com o objetivo 
de atender famílias em situa-
ção de risco social, registradas 
pelo Fundo Social de Solida-
riedade, e idosos que partici-
pam de projetos da instituição.

A entrega foi feita na sede 
do FSS, que investiu na compra 
da matéria prima. Só de mate-
rial absorvente para fraldas fo-
ram mais de 30 mil unidades. 
A coordenação da entrega foi 
feita pelo servidor público mu-
nicipal, Wesley Lima.

O presidente do Institu-
to Esperança e Vida falou de 
mais essa parceria com a pre-
feitura barretense, salientando 
que “temos uma máquina para 
a fabricação de fraldas com 
alta capacidade de produção”.

“Nossa intenção é que esta 
parceria seja permanente e pos-
samos fornecer até 4,5 mil fral-
das mensalmente para que, tanto 
o Fundo Social quanto a Secre-
taria de Saúde, possam atender 
as famílias cadastradas”, disse 
Rosemir Rezende Nagib.

O prefeito Guilherme Ávi-
la elogiou o trabalho que vem 
sendo feito pela ONG na cidade. 
“Valorizar as instituições que tra-
balham de maneira séria, estabe-
lecendo parcerias, é uma forma 
eficiente de atender a população 
com qualidade, gerando econo-
mia para os cofres públicos”, in-
formou o prefeito.

Parceria entre Instituto Esperança e Vida 
e prefeitura garante fabricação de fraldas

Justiça Federal em Barretos determina 
desocupação voluntária de apartamentos 

invadidos do conjunto luis Spina
Foi autorizada, ainda, o uso de força policial, caso 

decorrido o prazo, não seja constatada a desocupação
De acordo com um bole-

tim de ocorrência lavrado em 
19 de setembro de 2018, foi 
constatada a ocupação ilegal 
por parte de invasores ou ocu-
pantes não identificados.

 Em sua decisão, o juiz fede-
ral, Alexandre Carneiro Lima, 
determina que a citação seja fei-
ta pessoalmente aos ocupantes 
que forem encontrados no local 
e por edital para os demais. 

“Resta evidente o risco de 
vida sob o qual se encontram 
os ocupantes da edificação, o 
que demanda medida urgente. 
O auto da interdição já faz refe-

rência à possibilidade de novos 
incêndios”, afirmou o despacho. 

O magistrado autorizou, 
ainda, o uso de força policial, 
caso decorrido o prazo, não seja 
constatada a desocupação total 
do Bloco 4 do condomínio.  

Mães de alunos autistas 
têm encontro com prefeito e 

conquistam novas verbas
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acidente na 
via das comitivas

Na terça-feira (30), por volta 
das 19 horas, o Corpo de Bombei-
ros foi acionado para atender um 
acidente na rotatória de acesso a 
Via das Comitivas e Avenida Rio 
Dalva. Segundo informações, o 
automóvel Fiorino colidiu contra 
a estrutura de um antigo posto 
de combustível e motorista e 
passageiro foram retirados das 
ferragens e levados para a UPA.

arborização municipal
A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizou nesta semana, 

o plantio de 90 árvores, sendo 45 da espécie Ipê e 45 Resedás, que são de pequeno porte. O 
plantio foi realizado na Avenida Dr. Guilherme Sperafico, bairro Distrito Industrial 2.

acorda motorista na faria lima
A Concessionária de Rodovias TEBE continua com a campanha “Acorda Motorista”, orien-

tando os motoristas sobre os riscos de acidentes que o sono pode causar. A ação foi promovida 
em parceria com a Polícia Militar Rodoviária e contou com o apoio da ARTESP (Agência 
Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo). A campanha, que tem o intuito de reduzir 
acidente nas rodovias, foi realizada no dia 24 de abril, das 3h30 às 6 horas, na rodovia Brigadeiro 
Faria Lima, Km 412, sentido norte e terá continuidade durante o ano de 2019. Os motoristas que 
passaram pelo local receberam orientações sobre os riscos de dirigir com sono, que pode causar 
graves acidentes, colocando em risco a vida do caminhoneiro e de usuários das rodovias. Foi 
distribuído um kit com material educativo sobre segurança viária, sobre os cuidados ao avistar 
animais na pista e com dicas de preservação ambiental, além de ser servido um delicioso café 
da manhã disponibilizado pela concessionária.
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No ato unificado de cele-
bração do Dia do Trabalho, na 
última quarta-feira, 1º de maio, 
as principais centrais sindicais 
aprovaram uma greve geral, 
marcada para o dia 14 de junho, 
às vésperas da data prevista para 
votação da reforma da Previdên-
cia no Congresso Nacional.

Em São Paulo, no Vale do 
Anhangabaú, participaram do 
ato a Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), Força Sindical, 
Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB), 
União Geral de Trabalhadores 
(UGT), Intersindical, Central dos 
Sindicatos Brasileiros (CSB), 
Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil (CGTB), Nova Central, 
Central Sindical e Popular (CSP-
Conlutas), Frente Brasil Popular 
e Frente Povo sem Medo.

Representantes das centrais 
estimaram em 200.000 o núme-
ro de pessoas no Anhangabaú.

“Está aprovado. O Brasil 
irá parar em defesa do direito 
à aposentadoria dos brasileiros 
e das brasileiras. A única forma 
de barrar essa reforma é fazer o 
enfrentamento nas ruas. É greve 
geral”, afirmou Vagner Freitas, 

A Secretaria Municipal 
de Planejamento e Desenvol-
vimento Físico e Territorial 
confirmou que está em anda-
mento na secretaria um projeto 
de ampla reforma do Terminal 
Rodoviário de Barretos, con-
templando troca do telhado, 
instalação de forro em todo o 
prédio, pintura interna e exter-
na, polimento do piso, troca de 
mobiliário e iluminação.

Segundo a secretaria, o pro-
jeto em montagem prevê, tam-
bém, a construção de um bolsão 
de estacionamento e melhorias 

As unidades públicas e priva-
das de ensino terão que notificar 
aos conselhos tutelares a ocorrên-
cia confirmada ou suspeita envol-
vendo violência autoprovocada. 

As unidades de saúde, por 
sua vez, estão obrigadas a 
comunicar os episódios às 
autoridades sanitárias. As 
determinações estão na Lei 
13.819, que institui a Política 
Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio. 

Com esta Lei, os governos 
pretendem manter atualizado o 
sistema nacional de registros a 
fim de dimensionar a incidên-

cia de automutilação e suicídio 
em todo o país. 

O pacote de ações previsto 
na lei inclui ainda a criação de 
um canal telefônico para atender 
as pessoas que estejam passando 
por um quadro de sofrimento 
psíquico. Os interessados pode-
rão utilizar o serviço de forma 
gratuita e sigilosa. 

A execução das atividades 
será de responsabilidade do 
Grupo de Trabalho de Valo-
rização da Vida e Prevenção 
da Violência Autoprovocada, 
do Ministério da Família e 
dos Direitos Humanos, criado 

especificamente para esse fim. 
A finalidade é estruturar, 

em nível nacional, uma articu-
lação de prevenção ao suicídio 
e à automutilação de crianças, 
adolescentes e jovens.

Estatística
Entre 2007 e 2016, foram 

registradas no Brasil 106.374 
mortes por suicídio, de acordo 
com levantamento do Minis-
tério da Saúde, divulgado em 
setembro do ano passado. 

No período analisado, cons-
tatou-se um aumento de 16,8% 
no total de ocorrências. Entre ho-
mens, o aumento chegou a 28%. 

Motociclistas de todo o país 
se preparam já se aglomeram 
em Barretos, mais precisamente 
no Parque do Peão. O 17º Barre-
tos Motorcycles começou nesta 
sexta-feira (3) e segue até neste 
domingo (5), com uma extensa 
programação dedicada aos apai-
xonados pelas duas rodas. 

Programação
Neste sábado, dia 4, o Pas-

seio de Motocicletas sairá do 
Parque do Peão às 10 horas, 
seguindo pela Via das Co-
mitivas até a região central 
da cidade, onde é celebrada 

a Missa dos Motociclistas 
(Catedral do Divino Espírito 
Santo, às 11 horas). 

As apresentações na Pista 
de Acrobacias serão a partir 
das 15 horas. A programação 
do Palco Motobar começa às 
13h30 com as bandas Folkers, 
Nice Trip, Psicodella e Rock 
Now.O Motobar recebe tam-
bém, no sábado, o Concurso 
Garota e Musa Motorcycles, às 
20h30. No palco principal tem 
O Épicco, Ventania, CPM 22 e 
Dom 12-12, a partir das 20h30.

No domingo, dia 5, tem 

Renan Acústico no Palco Mo-
tobar a partir das 10h45 e 
manobras a partir das 15 horas.
VEnda dE ingrEssos

As vendas online foram 
encerradas e as compras de 
pacotes para motociclistas estão 
sendo feitas no setor de creden-
ciamento do Parque do Peão. 

Já os ingressos para pe-
destres, público que deixará 
o veículo no estacionamento, 
serão vendidos na bilheteria 
do Parque do Peão, que terá 
funcionamento de 24 horas. 
(Foto: André Monteiro)

Escolas terão que informar 
os casos de violência autoprovocada

17º Barretos Motorcycles reúne barretenses e turistas até domingo
Encontro considerado um dos principais do país 
reunirá manobras radicais e muito rock´n roll

Terminal rodoviário deve 
passar por reforma e revitalização

nas plataformas de embarque. 
O projeto está em desenvol-

vimento, para posterior dotação 
orçamentária e licitação que 
deve ocorrer dentro do primeiro 

semestre de 2019, segundo a se-
cretaria. A confirmação foi feita 
em documento enviado como 
resposta a questionamentos apre-
sentados na Câmara Municipal.

Em ato unificado de 1º de maio, CUT 
e Força Sindical aprovam greve geral

Para representantes do sindicalismo, “enfrentamento nas ruas” é a única 
forma de barrar a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro

presidente da CUT.
Segundo Freitas, a proposta 

de reforma da Previdência do 
governo Bolsonaro é “cruel com 
o povo”. “Se [Paulo] Guedes quer 
arrecadar 1 trilhão de reais, que 
vá tributar os ricos e milionários 
que têm jatinho, avião e jetski. 
Não venha querer tirar do povo 
trabalhador”, acrescentou.  Para o 
presidente nacional da CTB, Adil-
son Araújo, “ou essa reforma para 
de tramitar ou paramos o Brasil”.

Discurso semelhante adotou 
o presidente da Força Sindical, 
Miguel Torres. Ele destacou a 
“unidade” construída pelas cen-
trais sindicais contra a reforma 
da Previdência. “A unidade se faz 

na luta constante e estaremos 
juntos até o fim para barrar a 
reforma da Previdência”, disse.

Torres ressaltou, ainda, a 
inédita união das dez centrais 
sindicais no ato da quarta-feira. 
“Sempre foi um sonho nosso [o 
ato unificado]. Por mais divergên-
cia que a gente possa ter, a con-
juntura nacional nos levou a este 
momento histórico”, explicou o 
presidente da Força Sindical.

Paulinho da Força afirmou 
durante o ato, que os partidos 
que se reúnem no chamado 
Centrão, discutem o apoio a 
uma reforma da Previdência 
que não “garanta” a reeleição 
de Bolsonaro em 2022.
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O último dia 27 foi dia de festa para os irmãos Sofia e Felipe, 
que comemoraram a data em uma linda festa, preparada com muito carinho pela 
mamãe, dra Daniela Monteiro de Barros, e pelo papai dr. Fernando. Parabéns!!

Close na família do casal Aline Leite e Juninho, que 
aproveitou deliciosas férias em Maceió. Delícia é 

viver a vida, ao lado do filho João Lucas!!!

André Bitelli 
celebrou 
idade nova 
no último dia 
28 ao lado 
dos filhos 
Gabriel e 
Lucas, e 
da esposa 
Denise 
Bitelli. 
Parabéns!!!

A bancária barretense, querida por todos, 
Thais Tenan, brindou mais um ano de vida 

nesta sexta, 03, em grande estilo, ao lado da 
filha Lara e do amado Marcos. Parabéns!!!

A Secretária de Assistência Social, Kelly Brito, comemorou mais uma primavera ao 
lado de toda sua equipe e de seus familiares, no último dia 31. Parabéns!!!

Parabéns Léo Cabeça!!!

Nesta sexta, dia 03, Leonardo 
Cabeça Rodrigues celebrou 

seus 31 anos, ao lado de 
familiares e em grande estilo, 
com o tema do Santos Futebol 

Clube. O carinho especial 
ficou por conta da esposa Lilia 

Anastácio e das filhas Idaliana e 
Isadora. Parabéns!!
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Vingadores: Ultimato

Depois dos devastadores eventos 
de Vingadores: Guerra Infinita, 
o Universo está em ruínas por 
conta dos esforços do Titã Lou-
co, Thanos. Com a ajuda dos 
seus aliados restantes, os Vinga-
dores devem se reunir mais uma 
vez para desfazer as ações de 
Thanos e restaurar a ordem do 
universo de uma vez por todas, 
não importam as consequências 
que os esperam. Classificação 
indicativa 12 anos, contém vio-
lência e drogas lícitas.

Amanhã (05), o Cirurgião Dentista, Gustavo 
Spina da Rocha (o papai do ano), comemora 

mais um aniversário e recebe o carinho especial 
da esposa Gracila. Felicidades!!

DESTAQUE!!! Nesta quinta-feira (02), os holofotes estavam 
voltados para minha mamis poderosa rsrs, Elza Sanches Domarascki, 

que recebeu o carinho especial de toda a família ao celebrar mais 
uma primavera. Parabéns e Felicidades Sempre Mamis!

Sempre linda... A bela Renata Targas comemora 
amanhã (05), mais um ano na folhinha. Parabéns Rê!

Hoje é dia dessa linda modelo mirim, Beatriz Trivelato 
Simionato, que festeja mais um aniversário ao lado 

dos amigos e de toda a família. Parabéns!!

ZOOOMMM.... Para o DJ Wilson Thomazini, que já deu 
inicio com seu trabalho no Barretos Motorcycles 2019!!

O Locutor Paulinho 1001 e sua 
noiva Ana Flávia, estão no clima 
do Barretos Motorcycles 2019!! 
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Comandada por Fábio Beirigo, a equipe de caratê (categorias infantil e máster) da secretaria municipal de Esportes 
e Lazer, conquistou 12 medalhas (duas de ouro, quatro de prata e seis de bronze), na 5ª Copa Regional Sonho Vivo, 
disputada em Bebedouro, no último dia 27. Veja o desempenho dos atletas barretenses: OURO: Rafael e Roberto; 
PRATA: Miguel Felipe, Roberto, Dante e Luiz Felipe; BRONZE: Renan, Alicia, Hanna, Dante, Victor e Cícero.

José Sergio Prudente de 
Oliveira Filho, o “Cebola”, 
conquistou no último domingo 
(28), em Itatiba, o primeiro 
lugar da segunda etapa da 
Copa Interior de Triathlon – 
Categoria Máster.

A disputa teve a participa-
ção de mais de 400 atletas. O 
evento é promovido pela Fe-
deração Paulista de Triathlon.

O triatleta barretense, 
que participou com apoio da 
secretaria municipal de Es-
portes e Lazer, afirmou que 
as provas tiveram um maior 
grau de dificuldade, mas que 

Barretense leva primeiro lugar em etapa 
da Copa Interior de Triathlon em Itatiba

conseguiu se superar e vencer 
a sua categoria. 

A Copa Interior foi com-
posta por seis modalidades: 

Sprint Triathlon, Fitness Tria-
thlon, Sprint Duathlon, Fitness 
Duathlon, Sprint Aquathlon e 
Fitness Aquathlon.

Caratê de Barretos conquista seis 
medalhas no Campeonato regional

Um vídeo compartilhado em massa nos últimos dias nas redes sociais permitiu que um 
torcedor do Palmeiras realizasse o sonho de conhecer o técnico Luiz Felipe Scolari. 

Nesta sexta-feira (3), o treinador e os jogadores Fernando Prass, Weverton, Bruno Henrique, 
Edu Dracena, Deyverson, Raphael Veiga e Juninho, além do diretor de futebol, Alexandre 

Mattos,  fizeram uma visita ao Itaci (Instituto de Tratamento do Câncer Infantil), onde 
o palmeirense Henrique está internado. Henrique ainda ganhou das mãos de Felipão 

uma série de produtos do Palmeiras, incluindo uma camisa com seu nome, o número 10.

Garoto palmeirense com leucemia 
recebe visita de Felipão e de jogadores

rodada terá 'dérbi' por audiência entre 
TnT/Palmeiras x Corinthians/Globo

A batalha nos bastidores pe-
los contratos de transmissão do 
Campeonato Brasileiro terá neste 
sábado (4) um confronto direto 
entre Corinthians e Palmeiras 
e seus respectivos parceiros no 
acordo: Turner e Globo. 

Às 19 horas, no Allianz Par-
que, o clube alviverde recebe o 
Inter, em partida que será exi-
bida pela nova opção de canal 
para o futebol, o TNT, enquanto 
no mesmo horário, em Manaus, 
o Corinthians enfrenta o Vasco 
no Premiere, canal de pay-per-
view mantido pela Globo.

Será a segunda vez neste 
Brasileiro que o canal TNT terá 

uma partida com exclusivida-
de, já que na rodada da última 
quarta-feira o encontro entre 
Fortaleza e Athletico-PR, no 
Castelão, foi exibido também 
na TV aberta e pela internet. A 
estreia do TNT na competição 
na primeira rodada foi na gole-
ada do Palmeiras por 4 a 0 sobre 
o Fortaleza, no Allianz Parque.

A vitória alviverde teve a 
maior audiência registrada em 
canais fechados naquele dia. 
Segundo o Ibope, a marca che-
gou a 4,7 pontos em São Paulo, 
quase o dobro do registrado 
pelo SporTV, do Grupo Globo, 
que no mesmo horário mostrou 

a derrota do Fluminense para o 
Goiás, no Maracanã.

O segundo round da briga 
pela audiência será neste sába-
do, com um embate direto entre 
rivais Palmeiras e Corinthians. 
O próprio clube alviverde, aliás, 
ainda está em busca de acordo 
com a Globo para exibição em 
TV aberta e pay-per-view por 
entender que a oferta da emis-
sora ainda está abaixo do dese-
jado. Um dos parâmetros desse 
argumento é o valor pago pela 
emissora carioca para Flamengo 
e também o próprio Corinthians, 
clubes que foram os primeiros a 
assinarem o contrato.

Neste domingo, dia 5, na cidade Batatais (SP), a equipe barretense de handebol masculino sub -  21 en-
frenta a cidade de Matão, no segundo jogo válido pela Liga Brasil. De acordo com a técnica do time barretense, 
Luciana Zímaro, a competição é muito forte. “Tivemos a primeira partida em casa, contra Patrocínio Paulista, 
quando perdemos de 20 a 18, em 13 de abril.  No feminino adulto no mesmo dia, vencemos Patrocínio Paulista 
por 18 a 13. Minha expectativa é conquistarmos a primeira vitória no masculino, e nos fortalecermos ainda mais 
para as próximas competições”, comentou a treinadora. A competição será organizada pelo presidente da Liga, 
Fábio Azevedo, o “Giba”, que também atua como árbitro da Federação Paulista de Handebol.

Equipe de handebol 
masculino busca vitória contra Matão


