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SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

RISCO DE MORTE

Pescados na Quaresma é 
com o Minerva Beef Shop

O Minerva Beef Shop 
vem registrando um cresci-
mento de 30% nas vendas 
de Pescados no período da 
Quaresma. A loja, que sempre 
foi referência em produtos 
Bovinos, também vem se 
destacando em Importação 
de Pescados com sua Mar-
ca, deixando garantida a 
Qualidade em  Produtos e 
Atendimento na Cidade. 
Tudo de primeira linha com 
atendimento único, voltado 
para atender às necessidades 
e vontades de todos os clien-
tes. Vale a pena conferir!!!

O Dia Mundial da Água foi 
celebrado nesta sexta-feira (22) e 
a secretaria municipal de Cultura 
de Barretos realizou a Hora do 
Conto, na Biblioteca Municipal. 
Foi uma manhã de conscientiza-
ção para os alunos da creche Dom 
José de Matos Pereira. Segundo o 
secretário João Batista Chicalé, as 
crianças precisam aprender a pre-
servar. “A coisa mais importante 
do mundo, desde bem pequenos, 
as crianças darem valor a água, 
que é essencial na vida de todos 
e tem que aprender a preservar”, 
declarou.

O médium João de Deus 
deixou, nesta sexta-feira (22), o 
Núcleo de Custódia de Aparecida 
de Goiânia, para ser internado 
em um hospital de Goiânia. Uma 
ambulância chegou ao Complexo 
Prisional para buscar o médium 
e saiu em direção à unidade de 
saúde. Imagens mostram o mé-
dium barbudo e com a bengala 
que usa ao lado. Sob escolta de 
dois agentes penitenciários, ele 
deve ficar em um quarto isolado, 
de 20metros quadrados, uma 
antessala, televisão, frigobar, ba-
nheiro privativo e ar condicionado. 
O médico cardiologista Alberto Las 
Casas Júnior disse que havia aler-
tado que ele corre risco de morrer 
se o aneurisma que ele tem no ab-
dômen se rompa. De acordo com o 
cardiologista, João de Deus corre 
risco de ter uma “morte súbita” 
por hemorragia caso o aneurisma 
que possui no abdômen se rompa. 
Conforme a decisão, o tratamento 
deve ser de até quatro semanas.

Está confirmada para 16 de maio, a data de inauguração 
da Unidade Atacadão Barretos. De acordo com o diretor 
John Kenedy, entre os benefícios da instalação na cidade, 
cujo investimento do empreendimento está em torno de R$ 
30 milhões, será a geração de 300 empregos diretos e 300 
indiretos. A prefeitura de Barretos informou que o PAT (Posto 
de Atendimento ao Trabalhador), não receberá currículos para 
vagas ofertadas pela empresa. As vagas serão anunciadas 
conforme o cronograma estabelecido pelo departamento de 
RH do Atacadão, responsável pelas entrevistas e contratação 
dos futuros funcionários. PÁGINA 07

PÁGINA 07

O secretário municipal de Saúde, Alexander Stafy 
Franco, e a coordenadora municipal, Maria Cristina de 
Ávila Meinberg, confirmaram a implantação do Progra-
ma de Combate ao Tabagismo em todas as Unidades de 
Saúde da cidade. Em Barretos, nos últimos três anos, 
211 pessoas morreram com doenças pulmonares, sendo 
85% dos casos diagnosticados com câncer de pulmão 
associados com tabagismo.

Major Mauro perde vaga de deputado estadual

O ex-presidente da Repú-
blica Michel Temer (MDB) se 
recusou a prestar depoimento 
hoje aos procuradores que 
compõem a força-tarefa da 
Operação Lava Jato. Ele foi 
preso ontem, em operação que 
deteve outras nove pessoas, 
entre elas o ex-ministro Wellin-
gton Moreira Franco (MDB). 

De acordo com a procu-
radora da república Fabiana 
Schneider, o grupo recebeu 
um informe da defesa de Te-
mer pela manhã dizendo que 
o ex-presidente se reservaria 
o direito de permanecer em 
silêncio. Por isso, ele sequer 
foi chamado para depor.

Apenas o ex-ministro Mo-
reira Franco prestou escla-
recimentos à procuradoria. 

Michel Temer deve passar final 
de semana detido pela Polícia Federal

O coronel João Batista Lima, 
amigo de Temer, foi levado para 
depor junto com o ex-ministro, 
mas permaneceu em silêncio.

Tanto Temer quanto Moreira 
Franco apresentaram pedido de 
liberdade ao TRF-2 (Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região). 
O desembargador Antônio Ivan 

Athié, da 1ª Turma Especia-
lizada da corte, marcou para 
a próxima quarta-feira (27) o 
julgamento dos dois pedidos 
e solicitou que o juiz Marcelo 
Bretas, que decretou a prisão 
de ambos, se manifeste em até 
24 horas (este sábado, 23) sobre 
os habeas corpus apresentados.

O Major Mauro Alves (PR), que assumiu o cargo de Depu-
tado Estadual no último dia 15, deverá deixar o cargo, após o 
TSE liberar o registro de candidatura de Dirceu Dalben, que 
teve o registro indeferido pelo TRE, por conta da “Lei da Ficha 
Limpa”. Dirceu Dalben foi eleito com 79 mil votos. O Major 
Mauro volta a ser o primeiro suplente do partido.

Uma rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar 
contra as mulheres de Barretos, o  projeto “Empodera Mulher”, 
teve início na última quinta-feira (21), através de uma parceria 
entre a Defensoria Púbica de São Paulo e o CRAM (Centro de 
Referência de Atendimento à Mulher), coordenado pela delegada 
Gláucia Martins Simões (foto) e vinculado à Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. As atividades e 
ações do projeto se destinam às mulheres, maiores de 18 anos, em 
situação de violência doméstica. Segundo Caderno - PÁGINA 01

Barretos implanta projeto 
“Empodera Mulher” 

João de Deus deixa 
presídio para 

ser internado em 
hospital de Goiânia

Atacadão vai oferecer 600 
empregos diretos e indiretos a 

partir de 16 de maio

Crianças comemoram o Dia Mundial da Água

Além disso, o secretário des-
tacou a necessidade de conscien-
tizar a população sobre o cuidado 
e preservação “deste bem tão 
valioso que, desde muito tempo, 
vem sendo explorado indiscri-

minadamente pelo homem. As 
crianças acabam passando para os 
pais, em casa, o que aprenderam 
sobre o desperdício e, automatica-
mente, começam a economizar a 
água”, destacou Chicalé.

Programa de Combate ao 
Tabagismo é oferecido nas UBSs



2 Barretos, 23 de março de 2019Jornal o PoVo

Diretora: Lilia anastácio
JornaLista responsáveL:  Lilia anastácio - MtB 73.046/sp 
reDação e eDição:  Zeca Ferreira - MtB 78.574/sp
Designer gráFico: Maxsmiliano Lemes das neves
contato coMerciaL: (17) 3323-4960 e-MaiL: jornalpovo@gmail.com

* Os artigos assinados e o conteúdo publicitário inseridos neste jornal 
são de inteira responsabilidade de seus autores e empresas

Jornal o PoVo
Fone: (17) 3323-4960 / e-mail: jornalpovo@gmail.com Lilia Cristina da Silva Anastácio Edição de Jornais - ME 

CNPJ : 08.189.738/0001-50  
Inscrição Municipal: 06.08.01.000469

expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Agora, o dr .Tiago Angeruzzi Lopes conta com mais esse recurso 
tecnológico para atender seu pacientes. Ligue 3324-3607 ou 

(17) 992567453 (WhatsApp) e agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes

Ainda sob o impacto da 
notícia, políticos e advogados 
reagiram com perplexidade à 
prisão do ex-presidente Temer e 
do ex-ministro Moreira Franco.

Cristaliza-se entre vários 
parlamentares federais, das mais 
diversas correntes, a ideia de que 
se trata, mais do que a decisão 
isolada de um juiz, da demons-
tração definitiva de que a Ope-
ração Lava Jato se transformou 
numa orquestração política.

Uma plataforma de lança-
mento de petardos que retirou 
definitivamente da disputa 
eleitoral o político mais popu-
lar do Brasil, o ex-presidente 
Lula; levou o principal juiz do 
caso, Sérgio Moro, ao cargo de 
ministro da Justiça; garantiu 
vida fácil e milionária a delato-
res frequentemente bem mais 
bandidos do que os delatados; 
e que ainda poderia alavancar 
a carreira política de outras 
personalidades – incluindo o 
juiz Marcelo Bretas, autor da 
decisão desta quinta-feira (21) 
– que ganharam fama no rastro 
do que surgiu inicialmente 
como promessa de moraliza-
ção da política brasileira.

Não se trata de discutir se 
Temer, Moreira e outros acusa-
dos da Lava Jato são culpados 
ou não, mas se estão sendo 
cumpridas as regras do Estado 
Democrático de Direito. Os 
petistas passaram muito tempo 
isolados na defesa da tese de que 

tais regras têm sido pisoteadas.
“Juristas e muitas pessoas 

que sempre foram até aqui sim-
páticas à Lava Jato começam a 
questionar o rumo que ela tem 
tomado”, disse ao Congresso 
em Foco o advogado e analista 
político Rafael Favetti. “Essa 
prisão desvia-se do padrão das 
decisões técnicas que conhece-
mos. Falta um dos principais 
requisitos da prisão preventiva, 
que é a contemporaneidade. 
Quando você prende alguém de 
forma preventiva, é justamente 
e por causa de alguma cautela. 
E não se vê na decisão do juiz 
Marcelo Bretas essa contempo-
raneidade, o que deixa os juris-
tas atordoados”, completa ele.

Por isso, advogados cri-
minalistas acreditam que Te-
mer e Moreira serão soltos 
rapidamente. Se a decisão 
for revertida pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), os 
danos políticos poderão ser 
menores. Se vier do Supremo 
Tribunal Federal, pode sub-
meter a um desprestígio ainda 
maior o STF, que é acusado 
abertamente nas redes sociais, 
sobretudo por cidadãos alinha-
dos com o presidente Jair Bol-
sonaro, de ser conivente com a 
corrupção e com os poderosos. 

Registre-se que, de fato, ar-
quivamentos e prescrições sem 
julgamento são mesmo a tônica 
do comportamento do Supre-
mo em relação a denúncias 

de crimes que lá chegam para 
sua avaliação. Até o mensalão, 
quando políticos do PT ou a ele 
aliados foram presos, a suprema 
corte brasileira não tinha botado 
nenhum poderoso na cadeia.

Quanto mais se ampliam, no 
espectro partidário, as vítimas 
da Lava Jato, maior o temor 
entre os políticos de que tam-
bém eles podem dela se tornar 
alvo. Daí a sensação generali-
zada, entre fontes ouvidas nas 
últimas horas pelo Congresso 
em Foco, de que diminuem 
as chances de aprovação da 
reforma da Previdência.

Outro possível desdobra-
mento da prisão de Temer e 
Moreira é a melhora da po-
pularidade do presidente Jair 
Bolsonaro, que se encontra em 
queda livre, ainda que à custa 
da piora do relacionamento 
entre governo e Congresso. 

Também especula-se que 
outros peixes grandes da polí-
tica nacional – a ex-presidente 
petista Dilma Rousseff, o ex-
senador Aloysio Nunes (PSDB
-SP) e o deputado Aécio Neves 
(PSDB-MG) são alguns nomes 
lembrados – podem ser atingi-
dos por novas ações de impacto 
da Lava Jato. O que, por outro 
lado, levaria dentro do Legisla-
tivo ao aumento da pressão para 
formar a CPI da Toga.

Circula nos bastidores que 
o juiz Marcelo Bretas pode ser 
candidato à prefeitura do Rio em 
2020. Após Moro abandonar a car-
reira, o magistrado carioca parece 
estar com sede de assumir a lide-
rança da operação pelo judiciário.

Claro que isso não tem 
nenhuma relação com a es-
petacular prisão preventiva 
de Temer, sem condenação 
ou trânsito em julgado, nem 
mesmo em segunda instância.

Vamos reconstituir os fatos.
A Lava Jato sofre uma 

grande derrota no STF, que 
decide tirar das mãos da “Ope-
ração” e enviar para a justiça 
eleitoral os inquéritos relacio-
nados aos fatos envolvendo a 
prática de caixa dois.

Enlouquecidos, Deltan 
“Torquemada”  Dallagnol des-
fere ataques virtuais contra 
membros da corte, estimulando 
uma onda de milícias digitais 
que atuam no submundo da in-
ternet difamando e destruindo 
reputações. Alguns chegam a 
fazer ameaças físicas.

Como o STF reage? Sob 
protesto da ala “neoiluminista” 
e “neopositivista da corte, alia-
da da “República de Curitiba”, 
o presidente Dias Toffoli abre 
inquérito para apurar as ori-
gens do ataque. Quem estimu-

No Dia Mundial da Água, 
celebrado em 22 de março, o 
Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (CROSP) 
destaca a importância de seu 
consumo e da fluoretação no 
abastecimento público.

A água é fundamental para a 
vida no planeta. O corpo huma-
no, por exemplo, é composto por 
até 60% de água. Dessa forma, 
o seu consumo será essencial na 
manutenção do funcionamento 
saudável do organismo.

Para se ter idéia, é a partir 
da ingestão de quantidade 
adequada do líquido que se 
garante a produção da saliva.

Prisão de Temer deve dificultar 
aprovação da reforma da Previdência

sylvio costa
Jornalista fundador do site 

Congresso em Foco

Conheça os benefícios da água para a saúde bucal
A saliva é formada basica-

mente por água e substâncias 
orgânicas e inorgânicas. De-
sempenha um papel importante 
no processo da digestão, bem 
como para a saúde bucal, pois 
regula o pH (acidez), lubrifi-
cando os tecidos bucais, contri-
buindo para prevenção da cárie.

A falta de saliva pode contri-
buir para a pessoa desenvolver 
cárie, doenças gengivais e hali-
tose. A quantidade de água ne-
cessária por dia varia bastante, 
de acordo com a idade, o peso, 
o nível de atividade física, dieta, 
metabolismo, entre outros.  

Para o processo de higiene 

bucal a água é importante, mas 
desempenha um papel secun-
dário, pois apenas auxilia na 
remoção de pequenas partícu-
las e restos de alimento, após 
a escovação. Dessa forma o 
fundamental é utilizar a escova 
de dente, fio e creme dental.

O ideal é que a quantidade de 
água para o enxágue seja reduzi-
da, a fim de que o flúor contido 
no creme dental possa agir nos 
dentes com mais eficiência. É 
recomendado esperar alguns 
minutos após a higiene bucal 
para fazer a ingestão de líquido.

Evidências científicas com-
provam que o consumo de 
água fluoretada contribui para 
a prevenção da cárie dentária. 
Portanto, para ter a saúde 
bucal sempre em dia, beba 
quantidade de água indicada 
por um nutricionista, faça a 
higienização correta e consulte 
sempre o (a) seu (sua) cirur-
gião (ã)-dentista.

No momento em que cele-
bramos o Dia Mundial da Água, 
estabelecido pelas Nações Uni-
das desde 22 de março de 1992, 
a Associação Nacional dos Ser-
viços Municipais de Saneamento 
(Assemae) reitera o seu histórico 
compromisso junto aos municí-
pios brasileiros, que diariamente 
se dedicam à preservação dos 
recursos naturais do Planeta, 
com sistemas de saneamento 
sustentáveis e conectados aos 
anseios da população.

Em 35 anos de fundação, 
a Assemae tem contribuído 
para a evolução dos serviços 
municipais, que respondem 
pela operação de 25% do sa-
neamento brasileiro.  Apesar 
das dificuldades, os municípios 
se fortalecem cada vez mais 
como protagonistas deste setor, 
na medida em que priorizam o 
atendimento dos cidadãos com 
qualidade, sem comprometer as 
gerações futuras.

Reconhecido internacional-
mente como direito humano, o 
acesso à água é vital para res-
gatar a dignidade das pessoas, 
promover a saúde e a inclusão 
social. Por isso, a Assemae 
defende o modelo público de 
saneamento básico, no qual o 
cidadão é colocado no centro 

o que pode estar por trás da prisão 
de Temer, segundo Ricardo Cappelli

la? Quem financia? Quem está 
por trás da desestabilização 
das instituições? Serão encon-
tradas “pegadas” de Curitiba?

A Ordem dos Advogados do 
Brasil se pronuncia na defesa 
do inquérito e das instituições.

O “ex-todo-poderoso” Sér-
gio Moro vê o presidente da 
Câmara criar uma comissão 
com sete membros para ava-
liar seu projeto de combate ao 
crime organizado por 90 dias. 
Na prática, joga sua apreciação 
para o segundo semestre.

O Ministro da Justiça reage 
indignado e passa a provocar 
Maia, que responde chaman-
do-o de “funcionário de Bolso-
naro”, “que ele está trocando as 
bolas”, e fazendo pouco caso 
de seu projeto dizendo que ele 
é “um copia e cola” dos projetos 
apresentados pelo ex-ministro 
da justiça Alexandre de Moraes.

Qualquer recém-nascido com 
mais de cinco quilos filho de um 
esquimó da Antártida consegue 
perceber que é o pior momento 
vivido pela Lava Jato. Some a 
isso que Bolsonaro enfrenta uma 
queda de 15 pontos percentuais 
de popularidade em apenas 60 
dias, um recorde histórico.

Está clara a necessidade 
de reagir? E a reação veio. 
Por coincidência, claro, sai da 

manga a prisão de Temer e de 
Moreira, por outra coincidên-
cia, sogro do “Botafogo”.

Ratificando: sem julgamen-
to. Sem condenação. Sem trân-
sito em julgado. Nem mesmo 
em segunda instância.

Quem está comemorando a 
reação da “Operação”? Bolsomi-
nions que desviam o foco do pro-
blema central, a falta de projeto 
para retomada do crescimento no 
Brasil, e políticos oportunistas 
e perdidos da esquerda que, 
numa postura esquizofrênica, 
condenam ou comemoram as 
prisões ilegais, dependendo da 
filiação do preso.

A Lava Jato é um projeto 
de poder. Utiliza-se, em alguns 
casos, de problemas reais de 
nossa jovem democracia para, 
rasgando o Estado Democráti-
co de Direito, pavimentar seu 
caminho para o poder.

A corrupção precisa ser en-
frentada, claro. Mas vem sen-
do usada como pretexto para 
rasgar a constituição de 88 e 
implantar no país um estado de 
exceção. O alvo não é o fim da 
corrupção. A seleção dos presos 
é demonstração caba disso. O 
que eles buscam é o poder.

Quem não entender isso 
não vai entender nada do que 
está acontecendo no Brasil.

no Dia Mundial da Água, assemae destaca 
compromisso dos municípios com a 

sustentabilidade e gestão pública do saneamento

das políticas governamentais.  
Cuidar da água sob a gestão 

pública é garantir a qualidade 
de vida de todos, é proteger 
as nascentes, é permitir o con-
trole social, é olhar o cidadão 
comum. Como direito da hu-
manidade, a água não pode se 
transformar em rota de lucro, 
pelo contrário, deve ser canal 
para a sobrevivência de forma 
plena e igualitária.

Neste Dia Mundial da 
Água, que todos nós, gestores, 
técnicos, estudantes e profis-

sionais do saneamento básico, 
possamos fazer uma profunda 
reflexão sobre a importância de 
cuidar dos recursos naturais, 
combatendo a ação destruidora 
do homem. Quando enxerga-
mos a água com o respeito que 
ela merece, passamos a ser 
capazes de contribuir para a 
construção de políticas públicas 
sustentáveis e acessíveis.

Água é vida e saúde. Sanea-
mento é saúde e qualidade de vida.

aparecido Hojaij
Presidente Nacional da Assemae
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Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

VENDE-SE

O Projeto Serviços de 
Construção Civil foi lançado 
na última quinta-feira, dia 21, 
pelo Sebrae-SP em parceria 
com a Casa dos Engenheiros 
e Arquitetos (CREA, Mútua), 
em Barretos. O objetivo do 
programa é promover a melho-
ria na gestão, eficiência e pro-
dutividade dos participantes.

Durante o projeto, cerca de 20 
empresas vão participar de ações 
para atualizar o planejamento 
e controles, facilitar a gestão, 
melhorar a liderança e atender 
melhor o cliente. Serão 46 horas 
de capacitação e a primeira ação 
será a realização de um diagnós-
tico para identificação dos pontos 
de atenção de cada negócio.

Os participantes também 
terão cursos de gestão finan-
ceira, planejamento, como 
criar um site de sucesso e 
como melhorar os processos-

O presidente Jair Bolsonaro 
editou o Decreto 9.735/2019, 
que impede o desconto de 
contribuição sindical na folha 
de pagamento de servidores 
públicos e de empregados re-
gidos pela CLT. Outros tipos 
de entidades representativas 
das categorias, como associa-
ções e fundações, também não 
poderão recolher as contribui-
ções na folha.

Para impedir os descon-
tos, o decreto revoga dois 

trechos de regulamentação da 
gestão das consignações em 
folha de pagamento do Poder 
Executivo Federal.

O ato, publicado no Diário 
Oficial da União (DOU) de 
hoje, confirma determina-
ção da Medida Provisória 
873/2019, editada por Bolso-
naro durante o Carnaval para 
reforçar o caráter facultativo 
do imposto sindical. O gover-
no argumenta que a MP dará 
maior liberdade aos trabalha-

dores dos setores público e 
privado para decidir se querem 
ou não pagar a contribuição.

Só no ano passado, as en-
tidades sindicais receberam 
R$ 580 milhões repassados 
após o desconto em folha dos 
servidores públicos, segundo 
dados do governo informa-
dos a pedido do Broadcast, 
sistema de notícias em tempo 
real do Grupo Estado. (Com 
informações do ESTADÃO 
Conteúdo)

O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (Proerd) 
voltou a ministrar aulas em 
Barretos neste mês de março, 
e a primeira escola foi a João 
Baroni. O instrutor do progra-
ma no município, Cabo PM, 
Marcos Mariano, ministrou a 
aula para os alunos do 5° ano.

Segundo ele, o programa 
que consiste num esforço co-
operativo estabelecido entre 
a Polícia Militar, a Escola e 
a Família, deve atender em 
2019, cerca de 195 alunos de 
quatro escolas municipais: 
João Baroni, Marlene Carbone 
Pereira, Anália Franco e Zulei-
ca Inácio Lopes Ferras, está 
última localizada no Distrito 
de Alberto Moreira.

"Nossos objetivos incluem 
o desenvolvimento nos jovens 

Amantes do choro e da 
música popular brasileira tem 
opção de lazer e cultura neste 
domingo, dia 24, a partir das 
10 horas, em mais uma edição 
do Chorinho no Museu, com o 
Grupo Escorregando. A pro-
gramação dominical acontece 
uma vez ao mês no Museu 
Histórico, Artístico e Folclóri-
co “Ruy Menezes”, na esquina 
da rua 16 com a avenida 17, no 
centro, com entrada gratuita.

Desenvolvido pela secre-
taria municipal de Cultura, o 
Chorinho no Museu já se tor-
nou tradição entre os amantes 
desse estilo musical, genui-
namente brasileiro, que vem 
atraindo um público cada vez 
maior em cada edição.

O repertório deste mês, mais 
uma vez, traz clássicos já inter-
pretados por grandes nomes da 
música popular brasileira como 
Benedito Lacerda, Ernesto Naza-

O Grupo Escorregando é formado por Breno Cezar: Clarinete; Cesar 
Juliani: Pandeiro e Produção; Euvaldo Lacerda: Violão; Glauber 

Juliani: Bateria; Felipe Moraes: Bandolim; Leandro Carvalho: Violão 
de sete cordas e Paulo Floriano: Tuba. (Foto: Divulgação)

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

ProErD ministra aulas 
na escola João Baroni

estudantes de habilidades que 
lhes permitam evitar influên-
cias negativas em questões 
afetas às drogas e violência, 
promovendo os fatores de 
proteção, além de estabelecer 

relações positivas entre alunos 
e policiais militares, professo-
res, pais, responsáveis legais e 
outros líderes da comunidade 
escolar", apontou o cabo PM, 
Marcos Mariano.A Associação Paulista dos 

Cirurgiões Dentistas (APCD), 
Regional de Barretos, realizou 
palestra na última segunda-
feira, dia 18, referente à parti-
cipação de profissionais asso-
ciados da entidade, no projeto 
Dentista Empreendedor 2019.

O projeto, em sua quarta 
edição, é uma parceria com 
Sebrae/SP, escritório regional 
de Barretos, segundo o presi-
dente da entidade de odontolo-
gia, dr. Lúcio Antônio Pereira.

“O projeto do Sebrae 
atende a necessidade de ca-

pacitação em gestão para 
cirurgiões-dentistas, com o 
objetivo de melhorar a sua 
gestão eficiente, aumentando 
seu faturamento e diminuindo 
custos do trabalho prestado 
aos clientes”, resumiu o pre-
sidente da APCD de Barretos.

aPCD e Sebrae iniciam projeto 
Dentista Empreendedor 2019

Contribuição sindical não pode ser 
descontada em folha, reafirma decreto

Sebrae-SP lança projeto para capacitar 
engenheiros e arquitetos em Barretos

Evento foi realizado na Casa dos Engenheiros e Arquitetos

serviços, além de consulto-
ria individual. As atividades 
coletivas e individuais serão 
realizadas entre março e junho.

De acordo com o analista de 
negócios do Sebrae-SP, Guilher-
me Pelegrini Brianez, todas as 
atividades receberão acompa-
nhamento dos especialistas do 

Sebrae-SP para mensuração dos 
resultados obtidos. “Como os 
participantes estão reunidos den-
tro do mesmo segmento, a possi-
bilidade de troca de experiências 
é muito rica. Eles vão perceber 
que as dificuldades podem ser as 
mesmas e trabalhar coletivamente 
pode ajudar”, afirmou Brianez.

Chorinho no Museu com Grupo 
Escorregando acontece neste domingo

reth e Pixinguinha. Canções que 
marcaram época, como “Rosa”, 
André de Sapato Novo”, Urubu 
Malandro” e “Brasileirinho” 
integram o set list do show.

Segundo o produtor do pro-
jeto e músico do Grupo Escorre-
gando, César Juliani, o Chorinho 
no Museu é uma oportunidade 

de conhecimento e de diversão. 
“Em todas as edições também 
apresentamos curiosidades e 
fatos históricos sobre as músicas 
do repertório. A nossa ideia é 
proporcionar uma experiência 
de conteúdo e que ao mesmo 
tempo seja leve e agradável ao 
nosso público”, explicou Juliani.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (25/03) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AUXILIAR ESTOQUE
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
CORRETOR
EDUCADOR SOCIAL
FARMACEUTICO
MECÂNICO DE VEÍCULOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
MARCENEIRO DE MÓVEIS
PADEIRO E CONFEITEIRO
PINTOR DE AUTOMOVÉIS
SOLDADOR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

SUPERMERCADO CONTRATA
OPERADOR DE CAIXA
ESTOQUISTA
FISCAL PREVENÇÃO DE PERDAS

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

Fevereiro registrou o me-
nor número de fatalidades de 
trânsito. As estatísticas são do 
Infosiga SP, sistema de dados 
do Governo de São Paulo que 
acompanha desde 2015 as 
ocorrências nos 645 municí-
pios do Estado. 

No mês, foram registra-
dos 347 óbitos causados por 
acidentes em ruas e rodo-
vias, redução de -7,5% na 
comparação com fevereiro 
de 2018 (375). A queda no 
número de casos envolven-
do pedestres (-18,9%) e 
motociclistas (-13,9%) são 
destaques do levantamento.

O Infosiga SP também 
aponta redução dos índices em 
7 das 16 regiões administrati-
vas do Estado e uma apresen-
tou o mesmo número de 2018. 

A região de Franca per-
maneceu com dados estáveis, 
enquanto houve queda nos 
índices na região metropoli-

O GM/Onix foi o veículo 
zero quilômetro mais empla-
cado no Estado de São Paulo 
no ano passado, de acordo com 
levantamento realizado pelo De-
partamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP).

Foram 53.910 unidades 
registradas em todo o Estado, 
seguido pelo Hyundai/HB20 
(44.758 unidades), Ford/Ka 
(22.191 unidades), Hyundai/
Creta (22.028 unidades) e VW/
Polo (20.425 unidades).

No ranking dos cinco pri-
meiros modelos, três pertencem 
ao modelo hatchback – porta 
traseira no estilo escotilha para 
compartimento de carga--, que 
é o mais vendido no Brasil.

Os outros dois modelos 
são um automóvel menor (de 
entrada) e um SUV (utilitário 
esportivo), que vem ganhando 
espaço no mercado brasileiro, 
conforme tabela abaixo dos 20 
mais emplacados no Estado.

Entre as motocicletas, a CG/
Honda é a líder no número de 
emplacamentos no Estado, se-
guido pela Biz e CB, ambas da 
fabricante Honda. O destaque 
vem das famosas scooters, dos 

Veículos mais emplacados no 
estado de são paulo em 2018 

Veículos  Quantidade
GM/Onix   53.910
Hyundai/HB20  44.758
Ford/Ka   22.191
Hyundai/Creta  22.028
VW/Polo   20.425
Nissan/Kicks  20.159
Jeep/Renegade  19.875
Renault/Kwid  18.187
Honda/HR-V  17.731
Jeep/Compass  17.686
GM/Prisma  16.541
Toyota/Corolla  15.639
Honda/Fit  15.226
Toyota/Etios  14.956
Renault/Sandero  13.204
Fiat/Mobi  13.069
VW/Fox   12.954
Fiat/Toro   12.586
Fiat/Argo  11.686
Renault/Captur  10.800

motocicletas Quantidade
Honda/CG  63.151
Honda/Biz  17.688
Honda/PCX  13.465
Honda/CB  9.315
Yamaha/NMAX  6.918

A alta dos medicamentos 
para 2019 será de 4,33% em 
média, conforme informação da 
Câmara de Regulação do Merca-
do de Medicamentos (CMED). 
O aumento passará a ter validade 
a partir do mês de abril.

É importante entender que 
o aumento não se dá por um 
índice fixo, mas variando por 
produto. Isso porque, a taxa 
dos produtos com maior con-
corrência tem um índice menor 
de reajuste, e, para os mais 
inovadores, o aumento é maior.

ImportâncIa 
do preço para o 

consumIdor
A importância do preço na 

hora da aquisição de produtos 
pelos consumidores foi um dos 
pontos abordados pela Pesquisa 
de Comportamento do Cliente 
na Farmácia 2019 realizada 
pelo Instituto Febrafar de Pes-
quisa e Educação Continuada 
(IFEPEC) em parceria com o 

Foi sancionada a lei que 
altera o Código Civil e proíbe 
o casamento de menores de 16 
anos de idade. O código permitia 
o casamento de menores de 16, 
desde que autorizado pelos pais, 
para evitar cumprimento de pena 
criminal ou em caso de gravidez.

A mudança partiu de um 
projeto de lei da ex-deputada 

onix é o veículo mais emplacado em 
SP, aponta levantamento do Detran.SP
Ao todo, 886,7 mil veículos foram emplacados em 2018 em todo o Estado

fabricantes Honda e Yamaha.
emplacamentos 

totaIs
Ao todo, em 2018, 886.701 

veículos foram emplacados no 
Estado de São Paulo, um aumen-
to de 15,5% em relação ao ano 
anterior. Foi o segundo ano con-
secutivo de crescimento, após 
quedas sucessivas desde 2013.

A expectativa dos fabri-
cantes e dos revendedores de 
veículos é de que haja uma 
nova alta na produção e ven-
da em 2019, considerando a 
consolidação da retomada do 
crescimento iniciada em 2017.

regIstro e 
emplacamento
O registro de veículos 0 km 

é necessário para a emissão do 
Certificado de Registro do Ve-

ículo (CRV), o que permitirá 
seu emplacamento e a conces-
são do CLRV (Certificado de 
Registro e Licenciamento do 
Veículo), que é documento de 
porte obrigatório.

Pelas regras, o registro 
deve ser feito em até 30 dias 
após a emissão da nota fiscal 
do veículo. O cidadão deve ir 
até uma unidade do Detran.
SP e solicitar o serviço, pa-
gar as taxas, providenciar as 
placas, preencher relatórios, 
entre outras etapas.

No site do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br), o cidadão en-
contra todo o passo a passo, do-
cumentos necessários e valores 
das taxas e serviços. Enquanto 
o veículo não for registrado, sua 
circulação fica impedida.

motocicletas mais emplacadas 
no estado de são paulo em 2018

reajuste de medicamentos 
será de 4,33% a partir de abril

chevrolet onix, o mais 
emplacado em 2018

Pesquisa aponta impacto para população
NEIT (Núcleo de Economia 
Industrial e da Tecnologia), 
do Instituto de Economia da 
Unicamp, que entrevistou 4 mil 
clientes em todo país.

Segundo os resultados, ao 
serem questionados sobre quais 
os critérios de escolha de uma 
farmácia, ficou bem claro que 
os clientes priorizam o bolso 
e a comodidade. Dos entre-
vistados, 64,95% afirmaram 
acreditar que as farmácias 
onde efetuaram suas compras 
praticam preços mais baixos 
que os concorrentes e 24,50% 
apontaram a localização como 
fator importante para a escolha.

Além desses fatores, fo-
ram considerados também o 
estoque (6,25%), a facilidade 
de estacionar (1,58%), possuir 
atendimento da Farmácia Po-
pular (1,35%) e o bom atendi-
mento (0,88%).

Falta de pesquIsa
Outro dado aponta que a 

maioria da população não pes-
quisou preço antes da compra, 
conforme aponta a pesquisa. 
88,43% dos entrevistados afir-
maram que não pesquisaram 
preços antes da compra efe-
tuada; 8,70% afirmaram que 
não pesquisaram preços na-
quele dia específico, mas que 
costumam pesquisar; e 2,88% 
afirmaram que pesquisaram.

Sancionada lei que proíbe 
casamento antes dos 16 anos de idade

Laura Carneiro (RJ), aprova-
do pela Câmara dos Deputa-
dos no ano passado.

"A lógica da lei, na minha 
análise, é a de que o jovem 
ainda está em um processo de 
formação cognitiva. O segundo 
ponto, de ordem social, e muito 
relevante, é que os casamentos 
precoces acabam trazendo um 

afastamento da atividade de en-
sino", destaca o especialista em 
Direito Civil, João Pedro Biazi. 

A nova lei não muda a si-
tuação de homens e mulheres 
que tenham entre 16 e 18 anos. 
Estes só podem se casar se ti-
verem a autorização de pais ou 
responsáveis, já que ainda não 
atingiram a maioridade civil.

O perfil  da vít ima de 
acidentes no Estado é ho-
mem (81,2%), condutor do 
veículo (57,5%) e cerca de 
um quarto dos casos (22,8%) 
envolve jovem com idade 
entre 18 e 29 anos. 

Os acidentes fatais estão 
concentrados no período da 
noite (50,6%) e nos finais de 

Fevereiro registra o menor número 
de fatalidades de trânsito desde 2015
Em todo o Estado, ocorreram 347 óbitos, redução de -7,5% 

na comparação com o mesmo período do ano passado

tana da Capital (-10%) e nas 
regiões de Bauru (-38%), 
Campinas (-15%), Presidente 
Prudente (-22%), Ribeirão 
Preto (-56%), São José do Rio 
Preto (-26%) e São José dos 
Campos (-32%).

Foram registrados aumen-
tos nas regiões de Barretos 
(+100%), Central (+20%), Ita-
peva (+25%), Marília (+45%), 
Registro (+100%), Santos 
(+23%%) e Sorocaba (+11%).

Entre os acidentes em que 
foi possível identificar com 
precisão o local da ocorrên-
cia, a maior parte aconteceu 
em vias municipais (52,6%), 
enquanto 47,4% foram em 

rodovias. 
Fatalidades em ruas e 

avenidas tiveram redução de 
-10,4% em fevereiro, enquanto 
acidentes fatais em estradas 
aumentaram 9,9%. Em 58,5% 
dos casos, a vítima faleceu no 
hospital, enquanto 37,8% dos 
óbitos foram nas vias.

modaIs
Os números do mês tive-

ram forte influência dos grupos 
que historicamente lideram as 
estatísticas. No Estado, foram 
registradas 119 fatalidades 
de motociclistas, redução de 
-13,1% na comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do (137 casos). 

Ocorrências envolvendo 
pedestres também tiveram for-
te redução com 86 óbitos neste 
ano contra 106 em fevereiro 
de 2018 (-18,9%). Acidentes 
com ocupantes de automóveis 
somam 92 fatalidades contra 
80 no período anterior, au-
mento de 15%. As estatísticas 
para ciclistas permaneceram 
estáveis, com 29 óbitos.

perFIl vítImas

semana (46%), sendo que os 
picos ocorreram nos dias 9 
e 10 de fevereiro (37 mor-

tos) e nos dias 23 e 24 (50 
mortes), sempre um sábado 
e um domingo.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

INGREDIENTES
2 caixinhas de creme de leite
2 caixinhas de leite condensado
2 colheres (sopa) de amido de milho
1 xícara (chá) de achocolatado em pó
1 sachê de gelatina em pó sabor morango
2 gemas
1 litro de leite
PREPARO
Em uma panela coloque 1 caixinha de leite condensado, a mes-
ma medida de leite, as 2 gemas, a xícara de achocolatado e as 
2 colheres de amido de milho. Leve ao fogo baixo. Depois de 
fervido coloque o creme de leite e apague o fogo. Mexa bem, 
reserve em uma travessa quadrada média e 
deixe esfriar. Em seguida, coloque a gelatina 
em pó em uma panela e a mesma medida da 
caixa de leite condensado. Coloque o leite 
e leve ao fogo baixo e não deixe ferver. É 
só para desmanchar a gelatina. Em seguida, 
apague o fogo. Coloque no liquidificador o 
leite com a gelatina, o creme de leite e o leite 
condensado e bata por 1 minuto. Depois de 
endurecer decore com fatias de morangos e 
raspas de chocolate. Deixe na geladeira por 
1 hora. Pode servir com sorvete ou em taça 
individual decorado com bombom triturado.
BOM APETITE!

Mousse Pascal
Gestores de cidades paulis-

tas que ainda não sabem como 
explorar suas potencialidades 
turísticas podem contar com a 
consultoria do Senac São Pau-
lo. Essa aproximação entre a 
instituição de ensino e o poder 
público ocorre por conta do Pro-
grama Senac de Regionalização 
e Desenvolvimento do Turismo, 
uma assessoria técnica criada, 
exclusivamente, para o fomento 
de negócios relacionados a este 
setor entre municípios. Atual-
mente, o programa atua em 19 
regiões turísticas que envolvem 
183 municípios.

O objetivo dessa ação é 
capacitar os profissionais in-
dicados pelos administradores 
públicos e pela iniciativa pri-
vada de maneira que soluções 
e problemas para questões 
comuns sejam pensadas em 
conjunto. “Regionalizar é agru-
par pessoas de municípios com 
identidade geográfica, mapear 
problemas de desenvolvimento 
e propor soluções coletivas”, 
afirma Jorge Duarte, coorde-
nador do programa.

O resultado esperado desse 
tipo de ação regional é que lo-
cais ou eventos, até então pouco 
ou quase nada explorados, 
virem atrações e, consequen-
temente, recebam verbas para 
desenvolver negócios turísticos 
de todos os tipos.

Na prática, significa, por 
exemplo, que trilhas, matas e 
rios com cachoeiras podem ser 
mais explorados; prédios histó-
ricos mais visitados; e bens, com 
valores culturais, expostos para 
o público. Além disso, há várias 
atrações que podem ser criadas 
ou alavancadas para interesse 
dos visitantes nos âmbitos reli-
gioso, industrial e social.

Só que não basta ter atrações 
para que os governos federal 
e estadual considerem o local 
polo turístico. Há quesitos a 
serem cumpridos em relação 
à infraestrutura para receber 
quem vem de fora. Acesso 
fácil por estradas, boas redes 
hospitalar, gastronômica e ho-
teleira, além de estrutura para 
atender pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida, são 
exemplos de exigências para 
pleitear classificação turística 
e liberação de verbas.

Senac São Paulo capacita gestores 
públicos para fomentar o desenvolvimento 

do turismo em municípios paulistas
Jorge Duarte pondera que 

planejar melhorias e colocar 
tudo no papel não é fácil. Exis-
tem padrões que precisam ser 
seguidos, de acordo com cada 
linha de financiamento ou 
programas estadual e federal. 
Segundo ele, o plano diretor 
de turismo dos municípios 
turísticos é uma das principais 
exigências para obter recursos 
do fundo estadual DADETur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Turísticos), que é a fundo 
perdido e podem fortalecer as 
regiões turísticas que também 
podem acessar outros recursos 
junto ao Ministério do Turismo 
e organismos internacionais.

O coordenador explica que o 
plano diretor de turismo reúne os 
princípios para o desenvolvimento 
da atividade turística em um mu-
nicípio, e os consultores do Senac 
São Paulo orientam os gestores 
públicos para que eles estejam 
aptos para elaborar esse docu-
mento. Seu objetivo é indicar 

ações para aprimorar e diversifi-
car a oferta turística e aumentar 
a visibilidade de um município 
atraindo novos turistas.

Em várias situações, as 
cidades apresentam esse docu-
mento para levantar verbas para 
o fomento turístico. O Governo 
do Estado, por exemplo, exige 
o plano diretor de turismo para 
que as cidades sejam conside-
radas MIT (Município de Inte-
resse Turístico). “Por lei, São 
Paulo pode tem 140 municípios 
enquadrados nessa categoria, 
além das 70 Estâncias Turísticas 
já consolidadas. Os municípios 
nem sempre apresentam proje-
tos dentro do prazo e às vezes 
têm problemas de aprovação 
dos documentos por parte do 
Governo do Estado. As cidades 
que se enquadram como MITs 
podem receber até R$ 600 mil 
por ano para o fomento do 
turismo local” e as Estâncias a 
partir de 2 milhões de reais até 
15 milhões de acordo o seu ta-
manho, comenta Jorge Duarte.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Quando as coisas 
não fizerem mais sentido e nada mais 

prender você, não tenha medo de trocar o 
roteiro. Você só descobre novos caminhos 

quando muda a direção.

No dia 10 de abril, quarta-fei-
ra, a partir das 20 horas, elenco, 
direção e produção do espetáculo 
A Paixão de Cristo 2019, apre-
senta pocket do espetáculo no 
palco da praça de alimentação do 
North Shopping Barretos.

Serão apresentadas seis ce-
nas do espetáculo, de passagens 
importantes do roteiro original 
escrito por Milton Figueiredo, 
e que devem emocionar o pú-
blico: o Prólogo (Adão, Eva e 
o Querubim), Deserto (Jesus 
e Satanás), Casa de Suzana 
(Madalena, Maria, Suzana e 
João), Arrependimento de Ju-
das Iscariotes (Mateus, Judas 
e Simão), Desespero de Pedro 
e Diálogo com Judas (Pedro e 
Judas) e a cena em que Jesus 
aparece para Tomé (todos os 
apóstolos e Jesus).

Cada cena será apresentada 
com explicações e elucidações 
realizadas por breves textos 
também escritos pelo autor. 
Ao final, serão apresentados 
ao público todos os atores e 
atrizes que compõem o ensaio.

A Central Senepol LAB 
FIV, promove de 1º a 4 de abril,  
com transmissão pelo Canal do 
Boi, uma semana de vendas 
de genética da raça Senepol. 
Estarão em oferta, touros, 
doadoras, receptoras com be-
zerro ao pé, pacotes de sêmen 
e pacotes de embriões. Esses 
são produtos de acasalamentos 
dirigidos entre os melhores 
touros e doadoras Senepol em 
coleta na empresa e oriundos 
de dez criatórios diferentes. A 
variabilidade genética, aliás, 
será destaque, favorecendo o 

refrescamento de sangue nos 
planteis da raça.

É a primeira vez que a emis-
sora apresentará gado Senepol ao 
longo de sua grade de programa-
ção semanal, que vai se encerrar 
com o 2º Leilão Central Para os 
Amigos, no dia 4 de abril, a partir 
das 20h30. “Venderemos 65 do-
adoras com histórico completo 
de produtividade”, antecipa 
Aluísio Favaro, sócio da Central 
Senepol LAB FIV.

Todas elas são provadas 
pelo Programa de Melho-
ramento Genético Senepol 

(PMGS) e foram avaliadas 
por uma bateria completa de 
provas de performance, aspira-
ção folicular, desempenho de 
carcaça e qualidade de carne 
pela DGT Brasil.

“É raro ter na pecuária 
touros e doadoras que passam 
por tantas avaliações como as 
que estamos oferecendo e a 
maioria das doadoras à venda 
seguem prenhas ou insemina-
das, multiplicando o retorno 
econômico do investimento”, 
complementa Wanderley Zuco-
loto, também sócio na empresa.

Sala 01 - A CINCO PASSOS DE VOCÊ - DUBLADO
ROMANCE - 12 Anos - Duração: 117minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h30 - 19h
Sala 01 - A CINCO PASSOS DE VOCÊ - LEGENDADO
ROMANCE - 12 Anos - Duração: 117minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30
Sala 02 - CAPITÃ MARVEL - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 123minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h10 - 20h45
Sala 02 - O PARQUE DOS SONHOS - DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 85minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h15 - 16h15
Sala 03 - CAPITÃ MARVEL 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 123minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h - 19h
Sala 03 - CAPITÃ MARVEL 3D - LEGENDADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 123minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h40

Roteirizado pelo livro do mesmo 
nome, “A Cinco Passos de Você” 
estreia nesta semana no Centerplex 
North Shopping Barretos prometendo 
arrancar lágrimas da plateia. Aos de-
zesseis anos de idade, Stella Grant 
(Haley Lu Richardson) é diferente da 
maior parte dos adolescentes: devido 
a uma fibrose cística, ela passa muito 
tempo no hospital, entre tratamentos 
e acompanhamento médico. Um dia, 
conhece Will Newman (Cole Sprouse), 
garoto que sofre da mesma doença que 
ela. A atração é imediata, porém os dois 
são obrigados a manter distância um do 
outro por questões de saúde. Enquanto 
Stella pensa em quebrar as regras e se 
aproximar do garoto da sua vida, Will 
começa a se rebelar contra o sistema e 
recusar o rigoroso tratamento.

Até o próximo dia 31, o artista plástico Tiago Tassinari (na foto, o primeiro da esquerda para a 
direita) realiza sua primeira exposição de artes com telas autorais e kokedamas da Kokearte Ateliê 
Botânico, em parceria com Mariangela Zerati. A exposição acontece todas as noites, a partir das 19 
horas, no Restaurante e Bar Jardim dos Artistas, que fica na Rua 40, nº 1756, próximo ao Fórum, 
na Região dos Lagos. Todas as peças estão disponíveis para venda. Mais informações podem ser 
obtidas pelos telefones (17) 99683-9225, 99711-2466 ou (17) 98222-2367.

O QUE é kOkEDAMA?
Kokedama, em japonês, 

significa literalmente bola de 
musgo. Koke sendo musgo e 
dama bola. Muitos já viram, 
mas não sabem que por trás do 
que parece ser uma novidade, 
existem séculos de tradição. A 
técnica de retirar o bonsai do 
seu vaso e substituir com uma 
bola de musgo tem origem no 
Japão do século XVII. A lenda 
popular conta que a kokedama 
era considerada o bonsai de 
pobre, dos que não podiam 
comprar um vaso lindo. Hoje é 
considerada uma incrível peça 
de decoração com plantas e 
flores naturais, que traz vida e 
beleza ao ambiente.

O Instituto de Treinamento em 
Técnicas Minimamente Invasivas 
(IRCAD) está com inscrições 
abertas para os módulos gratuitos 
do B.E.S.T Innovation Course, 
programa francês que combina 
cirurgia, empreendedorismo e 
engenharia para a inovação ci-
rúrgica. Os interessados têm até 
o fim de maio para se inscrever.

Podem se inscrever universi-
tários e profissionais das áreas de 
medicina, engenharia e gestão. 
No módulo on-line, os alunos 
terão conteúdos exclusivos sobre 
cirurgias minimamente invasi-
vas, noções básicas de laparos-
copia, procedimentos laparos-
cópicos, técnicas minimamente 
invasivas, engenharia clínica e 
biomédica e empreendedorismo.

Durante os módulos on-line 

Drama juvenil “A Cinco Passos de Você” 
estreia no Centerplex North Shopping

Artista barretense promove 
exposição de artes e kokedamas

Elenco de “Paixão de Cristo 2019” apresenta 
pocket do espetáculo no north Shopping Barretos

O pocket show tem for-
mato de ensaio aberto e busca 
mostrar um breve resumo 
do roteiro do espetáculo e, 
ao mesmo tempo, mostrar 
o trabalho de interpretação 
e direção desenvolvido por 
toda a equipe sem, no entanto, 
utilizar os mesmos recursos 

cenográficos e de iluminação 
que serão utilizados no dia do 
espetáculo no Recinto Paulo 
de Lima Corrêa, marcado para 
o dia 14 de abril.

O espetáculo A Paixão de 
Cristo 2019 é realizado pela pre-
feitura de Barretos, por meio da 
secretaria municipal de Cultura.

IrCaD Barretos abre inscrições para curso 
de programa francês para inovação cirúrgica

e presencial, o curso prevê o de-
senvolvimento de projetos ou 
protótipos para a área médica. 
Ao longo do ano, o programa 
irá selecionar o melhor projeto 
apresentado e poderá indicá-lo 
às mais respeitadas empresas 
da indústria médica mundial.

Os alunos com melhor de-

sempenho no módulo on-line 
serão selecionados para o mó-
dulo presencial, inédito no Bra-
sil e que será realizado de 16 a 
20 de dezembro, no IRCAD 
América Latina, em Barretos.

Mais informações estão dis-
poníveis no portal do programa 
ou pelo telefone (17) 3321-7018.

Variabilidade genética é destaque do 
2º leilão Senepol Central para os amigos
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Na última quarta-feira 
(20), o prefeito de Barretos, 
Guilherme Ávila, confirmou 
para 16 de maio, a data de 
inauguração da Unidade Ata-
cadão Barretos.

O anúncio foi feito junto 
com representantes da rede de 
“atacado- varejista”, John Ke-
nedy (diretor da Obra) e Carlos 
Bressan (diretor de Engenharia 
da Construtora Pietrauno). 

Benefícios
De acordo com o diretor 

John Kenedy, entre os bene-
fícios da instalação na cidade, 
cujo investimento do empre-
endimento está em torno de 
R$ 30 milhões, será a geração 
de 300 empregos diretos e 
300 indiretos. 

“Estamos muito animados 
e agradecemos a acolhida e 
receptividade do povo barre-
tense e do apoio recebido pela 
prefeitura de Barretos em 
nome do prefeito Guilherme 

Ávila” declarou Kenedy. 
“Barretos tem um grande 

potencial de comércio e um pú-
blico consumidor. Trabalhamos 
para que grandes empresas, 
como a rede Atacadão, acredi-
tem em nossa cidade e favoreça 
ainda mais o aspecto econômi-
co do município”, ressaltou o 
prefeito Guilherme Ávila.

infraestrutura
O Atacadão se instalará na 

Avenida Antônio José Jun-
queira de Azevedo, no bairro 
Jockey Club, nas proximida-
des da Avenida dos Coquei-
ros.  A unidade de Barre-
tos possui área total de 30 
mil metros quadrados, com 
13.748 metros quadrados de 
área construída, onde se con-
centrará uma cafeteria, além 
de estacionamento com 400 
vagas, sendo 140 cobertas.

Preparada para atender 
consumidores do varejo e co-
mércios em geral, a loja vai 

oferecer mais de 10 mil opções 
de produtos, que podem ser ad-
quiridos em embalagens fecha-
das e fracionadas, de acordo 
com a necessidade dos clientes.

Nas áreas de mercearia, 
bebidas, cuidados pessoais, 
artigos de limpeza, frios e la-
ticínios, a rede oferece uma 
ampla variedade de marcas, 
produtos regionais e alterna-
tivas de baixo custo. 

No setor de hortifrúti, há 
uma ampla seleção de ali-
mentos frescos, da mais alta 
qualidade. Nos corredores da 
loja, os clientes encontram 
ainda produtos para casa, car-
ro, animais de estimação e 
itens para festa. 

Com a inauguração desta 
nova loja Atacadão, a rede 
atinge a marca de 169 unida-
des em todo o Brasil. Dando 
continuidade ao seu plano de 
expansão, o Atacadão prevê 
20 novas unidades por ano.

Em Barretos, nos últimos 
três anos, 211 pessoas morre-
ram com doenças pulmonares, 
sendo 85% dos casos diagnos-
ticados com câncer de pulmão 
associados com tabagismo. 

A boa noticia é que, agora, 
qualquer barretense que deseja 
parar de fumar pode se dirigir a 
uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) e será acolhido e inte-
grado a um grupo de tratamento 
para cessação de tabagismo. “Es-
tamos preparados para receber e 
atender as pessoas que buscarem 
por este tratamento. As portas 
das unidades estarão abertas”, in-
formou o secretário municipal de 
Saúde, Alexander Stafy Franco.

O tratamento oferecido pela 
rede pública seguirá a diretriz 
do Centro de Referência Ál-
cool Tabaco e Outras Drogas 
(CRATOD), que inclui desde 
avaliação clínica, grupos de 
apoio e até terapia medicamen-
tosa, em casos de  necessidade.

O objetivo é fazer com que 
o usuário compreenda o motivo 
que o leva a fumar, o risco des-

A prefeitura de Barretos informa que o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), unidade 
integrante da rede SINE (Sistema Nacional de Emprego), atendendo a demanda da empresa 
Atacadão, esclarece as normas de recrutamento e seleção estabelecidas pela empresa, infor-
mando que o PAT não receberá currículos para vagas ofertadas pela empresa Atacadão. A em-
presa inaugura uma unidade na cidade na segunda quinzena de maio. As vagas serão anuncia-
das conforme o cronograma estabelecido pelo departamento de RH do Atacadão, com o nome 
da vaga e os requisitos obrigatórios para seu preenchimento. O trabalhador que atender aos 
requisitos exigidos pela empresa, deverá comparecer ao PAT, com carteira de trabalho, RG, CPF 
e comprovante de residência, verificado o batimento do perfil exigido pela empresa, recebera 
carta de encaminhamento com dia e hora agendado para entrevista junto a equipe do Atacadão.

TABAGISMO - O tabagismo é considerado uma doença crônica 
devido a alterações físicas, comportamentais e emocionais que o 
cigarro provoca. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) é a principal causa de morte evitável. O Brasil é o 8º país do 
mundo de população com mais fumantes. Fumar cigarros envolvem 
riscos e o dependente de nicotina fica suscetível a varias doenças. 
O cigarro é um dos maiores vilões por detrás de Câncer Pulmonar, 
Enfisema Pulmonar, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 
Enfarto do Miocárdio, Angina de Pectoris, Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC). Isto vale tanto para fumantes ativos quanto para os 
passivos, (aqueles que inalam os gases emitidos pelo fumante no 
ambiente). Um total de 600 mil pessoas morrem ao ano no Brasil 
pelo vício alheio, sem colocar sequer um cigarro na boca.

A secretaria municipal de Saúde reto-
mou o Projeto “Sorrindo na Escola”, uma 
ação itinerante que percorrerá as esco-
las municipais realizando atendimentos 
odontológicos, com procedimentos pre-
ventivos e restauradores. A primeira esco-
la a receber o “Sorrindo na Escola” será a 
Escola Municipal Fausto Lex. Mediante a 
autorização dos pais, cerca de 440 alunos 
passarão por atendimentos no Trailer da 
Saúde, devidamente equipado para este 
tipo de atendimento. “Os casos que ne-
cessitarem de maior atenção, como procedimento de canal, serão encaminhados para o Centro 
de Especialidades Odontológicas, que fica ao lado da UBS do bairro América”, informou o 
coordenador de saúde bucal da secretaria, Antônio Braga Marques. “O tratamento odontológico 
ofertado no ambiente escolar, facilita o atendimento às crianças assim como a vida dos pais, que 
muitas vezes, devido ao trabalho, têm dificuldades de levar os filhos a uma unidade básica de 
saúde” salientou o coordenador. O secretário de Saúde, Alexander Stafy Franco, idealizador do 
Projeto no ano de 2011, celebra a retomada dos trabalhos e credita essa conquista devido a con-
tratação de novos profissionais, após o chamado de concurso público realizado pela prefeitura.

Prefeitura e PaT orientam sobre 
vagas de emprego atacadão

Prefeitura anuncia geração de mais de 600 
empregos com a chegada da rede atacadão

Programa de Combate ao Tabagismo atende 
em todas as Unidades Básicas de Saúde

te consumo, os benefícios de 
parar de fumar e até como pre-
venir as recaídas. “Uma apren-
dizagem de um novo compor-
tamento”, disse a coordenadora 
municipal do programa, Maria 
Cristina de Ávila Meinberg.

Ela informou que os grupos 
de tratamento para combate ao 
tabagismo serão formados por 
quinze pessoas, inicialmente com 
a realização de reuniões sema-
nais, com duração de uma hora 
e meia. Estes grupos serão coor-
denados por dois profissionais de 
saúde capacitados (podendo ser 
médicos, enfermeiros, dentistas, 
farmacêuticos e psicólogos). A 
duração dos trabalhos em grupos 
gira em torno de um ano.

Os interessados em cessar o 
tabagismo deverão passar por 
uma consulta para a avaliação 
clínica e, posteriormente, inte-
grar o grupo de apoio. “Cada 
unidade tem um médico espe-
cifico para o programa”, frisou 
o secretário de Saúde.

“O tabagismo é uma doença 
e devemos encará-la com todas 

as armas disponíveis. Está aí 
uma guerra que vale a pena lutar 
e sobreviver para contar a histó-
ria” salientou Cristina Meinberg.

Projeto “Sorrindo na Escola” atenderá 
alunos da rede municipal de ensino
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“LIMPEZA NO LUIZ SPINA”
Uma ação conjunta entre a secretaria municipal de Meio 

Ambiente e SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de 
Barretos, foi desenvolvida nesta semana no Conjunto Habi-
tacional Luís Spina. Foram recolhidos todo o lixo descartado 
fora dos tambores e de maneira irregular nos terrenos, totali-
zando 19.400 quilos. Após a limpeza, as equipes iniciaram o 
trabalho de capina e raspagem no local, até ser finalizado em 
todos os blocos e no entorno do bairro. Os terrenos públicos nas 
adjacências estão sendo limpos pela equipe da secretaria, que 
continua o trabalho na próxima semana com a poda de árvores 
e instalação de lixeiras. Devido à necessidade constatada pelo 
SAAE, a coleta de lixo que era realizada três vezes por semana 
no bairro, agora passa a ser feita de segunda a sábado, todos os 
dias. Por isso, a autarquia pede a colaboração dos moradores 
para manterem o local limpo, descartando o lixo corretamente, 
evitando assim transtornos causados com esta prática irregular.

“Ar PUrO OU MAU-chEIrO?”
Um bando de urubus marcou presença em superpostes 

de energia elétrica nas adjacências da Região dos Lagos na 
manhã desta sexta-feira (22), a primeira do outono 2019. O 
chamou a atenção de muitos transeuntes que se aproximavam 
do local, para suas caminhadas e prática de exercícios no 
entorno dos lagos. O questionamento de um ou outro, era 
se os urubus se faziam presentes no local para respirar o ar 
puro de uma manhã de outono ou se preparando para uma 
refeição mau cheirosa nas redondezas.
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A palestra do especialista 
Fred Rocha, sobre “inovação, 
mudanças e futuro: como deve 
agir o varejo em 2019”, será 
realizada no dia 1º de abril, 
às 19 horas, no auditório da 
Facisb, em Barretos. A ação 
faz parte das comemorações 
de 21 anos de aniversário do 

Rede de enfrentamento à 
violência doméstica e familiar 
contra as mulheres de Bar-
retos, o  projeto “Empodera 
Mulher”, teve início na última 
quinta-feira (21), através de 
uma parceria entre a Defen-
soria Púbica de São Paulo e o 
CRAM(Centro de Referência 
de Atendimento à Mulher).

As atividades e ações do 
projeto se destinam às mulheres, 

Dia 11 de maio, o Rio 
das Pedras apresenta o show 
”Encontro de Gerações Ser-
tanejas”. O evento apresenta 
a dupla João Pedro & Cris-
t iano interpretando seus 
maiores sucessos, como Vida 
Cigana, Ai Amor,  Amor Ver-
dadeiro, Por toda Vida, além 
de novas músicas. 

Conhecido do público bar-

CRAM - O Centro de Referência 
de Atendimento a Mulher, 
coordenado pela delegada 
Gláucia Martins Simões, 
é vinculado à Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e Desenvolvimento Humano e 
funciona de segunda a sexta, das 
8 às 17 horas, no Centro Municipal 
Administrativo “Dr. Mélek Zaiden 
Geraige”, na rua 30, esquina 
da avenida 33 (antiga sede da 
prefeitura), sala 40. Não é preciso 
realizar agendamento para o 
atendimento. Outras informações 
podem ser conseguidas pelos 
telefones: (17) 3323-6550 e 
99173-6728. (Foto: RegiãoNews)

O coordenador do Partido 
Solidariedade em Barretos e 
região, Luiz Anastácio Paçoca, 
acompanhado do deputado 
estadual, Alexandre Pereira, 
vem mantendo contatos com 
lideranças regionais para apre-
sentar as propostas de trabalho 
e atuação do partido em torno 
dos governos estadual e federal.

No sábado, 16 de março, Pa-
çoca e representantes da Funda-
ção 1º de Maio, manteve reunião 
com lideranças de 40 cidades da 
região de São José do Rio Preto 
e, neste sábado (23) será a vez 
de encontro com lideranças da 
região de Ribeirão Preto.

 "Estamos nos preparando 
para 2020 termos um número 

grande de candidatos a pre-
feitos e vereadores em todo 
Estado de São Paulo", expli-
cou Paçoca. "Vamos realizar 
5 encontros em todo estado e 
atingir 250 cidades do interior, 
apresentando as propostas do 
partido", confirmou o secre-
tário geral do Solidariedade, 
Luiz Anastácio Paçoca.

Fundação 1º de Maio realiza 
encontros com lideranças regionais

Projeto promove empoderamento feminino frente a sociedade
maiores de 18 anos, em situação 
de violência doméstica, referen-
ciadas no CRAM de Barretos. 

O Empodera Mulher ob-
jetiva melhorar a autoestima 
das mulheres em situação de 
violência doméstica, auxilian-
do-as na melhor compreensão 
sobre o seu valor e o valor 
das mulheres ao seu redor, 
fortalecendo e construindo 
sua autonomia, independên-

cia emocional e financeira, 
e liderança, com o intuito de 
promover o empoderamento 
feminino frente a sociedade, 
bem como reduzir os índices 
de violência doméstica contra 
a mulher e implementar a po-
lítica de proteção às mulheres, 
visando a promoção da justiça 
e da equidade social.

O grupo de profissionais 
que atuará no projeto é for-

mado por Daniela Sanchez Ita 
Ferreira (Defensora Pública), 
Lívia Valim Nicolino (Assis-
tente Social), Gláucia Martins 
Simões (Coordenadora do 
CRAM), psicólogos e servi-
doras do CRAM de Barretos. 

As reuniões acontecerão 
quinzenalmente, em uma das 
salas disponíveis do CRAM 
de Barretos, permanecendo 
às portas fechadas, com con-
vidados palestrantes, neces-
sariamente, envolvidos com a 
temática da violência domés-
tica e familiar contra a mulher.

rio das Pedras traz o show 
Encontro de Gerações Sertanejas

retense e com grande agenda 
de shows por todo Brasil, 
o cantor Kadu Velasco será 
outra atração da noite. O 
sertanejo promete não deixar 
ninguém parado, destacando 
seu novo sucesso “Bebendo 
na Rua", que possui mais de 
860.000 (oitocentas e ses-
senta mil) visualizações no 
Youtube. Para abrilhantar a 

noite, o DJ Giuliano Capucho 
comandará as pickups.

A mesa no valor de R$ 
90,00 com uma porção de frios, 
começará a ser vendida no dia 
5 de abril na sede central do 
clube. Associados em dia com 
as mensalidades tem entrada 
gratuita e os visitantes podem 
adquirir os ingressos antecipa-
dos no valor de R$ 50,00.

Palestra com Fred rocha sobre inovação 
no varejo será realizada em Barretos

Escritório Regional do Sebra-
e-SP na cidade. As inscrições 
estão abertas e são gratuitas.

Durante a palestra, Fred 
Rocha vai mostrar as novas 
tendências e inovações do va-
rejo por meio do atendimento, 
vendas, inovação e marketing 
digital. O especialista foi elei-
to duas vezes profissional de 
marketing do ano de 2016. 

Fundador do Varejo Show, 
criador do primeiro reality 
show de vendas do mundo, 
Fred Rocha (foto) já fez di-
versas viagens internacionais 
em busca de ideias e modelos 
de negócios inovadores e dis-
ruptivos. O palestrante estudou 
Economia e formou-se em 
publicidade pela Universidade 
de Ribeirão Preto.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, a palestra 

de Fred Rocha será uma opor-
tunidade para os empresários 
de Barretos e região se atua-
lizarem com um dos maiores 
especialistas da área. “Será uma 
palestra dinâmica, para desper-
tar nos empreendedores a im-
portância da inovação, mostrar 
o que está sendo feito no varejo 
pelo mundo e como ele pode 
se adaptar para sua realidade”, 
antecipa Rafael Matos.

A palestra será ministrada 
no auditório da Faculdade de 
Ciências da Saúde de Barretos 
(Facisb), na Avenida Loja Ma-
çônica Renovadora 68, nº 100. 
O evento tem o apoio do Sinco-
mercio, Associação Comercial 
e Industrial de Barretos (Acib) 
e patrocínio do North Shopping 
e Facisb. As inscrições podem 
ser feitas pelo telefone (17) 
3321-6470 (opção 4) ou pelo 
site https://goo.gl/jW68CW
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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 Pneu-
mologia Pediátrica pela USP Ribeirão Preto Membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria

ESPAÇO
INFANTIL

É gripe ou é resfriado?

IMPORTANTE

Os sintomas são praticamen-
te os mesmos, mas os causado-
res são diferentes e a intensidade 
dos sintomas também.

As duas doenças respira-
tórias são caudadas por vírus. 
A gripe é causada pelo vírus 
influenza, geralmente carac-
terizada por febre alta, dor de 
cabeça, tosse e secreção nasal 
que evolui normalmente por 
volta de 3 a 5 dias, ficando 
mais escurecida e espessa e 
tem duração de aproximada-
mente 7 a 10 dias. 

A febre alta e dores no 
corpo são as principais dife-
renças em relação ao resfriado 
que também é causado por 
vírus, mas são vírus diferentes 
(adenovírus, rinovírus, vírus 

Para marcar o Dia Mundial 
de Combate à Tuberculose e 
ampliar o acesso à informação, o 
Ministério da Saúde lança, neste 
domingo (24), uma campanha 
publicitária chamando a atenção 
para a importância de observar 
os sintomas da doença.

A campanha será voltada 
para homens entre 25 e 40 anos, 
os mais afetados pela tuber-
culose. Com o slogan “com o 
apoio de todos, vamos acabar 
com a tuberculose”, a campa-
nha alerta para o diagnóstico 
precoce e o tratamento sem 
interrupção, essenciais para a 
cura da doença.

A tuberculose é um desa-
fio para os países. Em 2017, 
estima-se que 10 milhões de 
pessoas adoeceram por tuber-
culose e que a doença tenha 
causado 1,3 milhão de óbitos, 
o que a mantém entre as 10 
principais causas de morte 
no planeta. A incidência da 
doença foi 34,8 casos por 100 
mil habitantes. Em 2017, da-
dos apontam 4.534 óbitos por 
tuberculose, resultando em um 
coeficiente de mortalidade de 
2,2 óbitos/100 mil habitantes.

O Brasil atingiu as Metas 
dos Objetivos do Milênio 
(ODM) de combate à tuber-

culose, que previa reduzir, até 
2015, o coeficiente de incidên-
cia e de mortalidade da doença 
em 50% quando comparado 
com os resultados de 1990. 
Em 2018, foram registrados 
72,8 mil casos novos no país.

Apesar de ter avançado, o 
brasileiro deve ficar sempre 
alerta. Começar o quanto antes 
o tratamento, que é garantido 
gratuitamente nas unidades 
públicas de saúde, e mantê-lo 
até o final é essencial para 
atingir a cura da doença.  

Para intensificar os esforços 
no combate à doença, o Minis-
tério da Saúde lançou, em 2017, 

o Plano Nacional pelo Fim 
da Tuberculose, que ratifica o 
compromisso com a OMS de 
acabar com a tuberculose como 
um problema de saúde pública. 

O plano apoia as três esferas 
de governo na identificação 
de estratégias para reduzir a 
incidência para menos de 10 
casos por 100 mil habitantes e 
as mortes para menos de 1 óbito 
por 100 mil habitantes até 2035.

Prevenção à tuberculose
O Sistema Único de Saúde 

(SUS) oferece tratamento para a 
tuberculose sensível e resistente, 
além do tratamento da infecção 
latente pelo Mycobacterium 
tuberculosis, com uma varie-
dade de medicamentos. Para 
as crianças, a principal maneira 
de prevenir as formas graves 
da tuberculose é com a vacina 
BCG  também ofertada no SUS.

Outra forma é identificar a 
“infecção latente pelo Myco-
bacterium tuberculosis ” em 
pessoas que tiveram contato 
com alguém com tuberculose. 
Neste caso, é necessário pro-
curar uma unidade de saúde, 
já que, pessoas que possuem o 
bacilo recebem medicamentos 
para prevenir o adoecimento.

Saúde alerta sobre tuberculose

sincicial respiratório, parain-
flueza, entre outros).

Os sintomas do resfriado 
apesar de serem parecidos com 
os da gripe, são mais leves e 
normalmente duram menos 
dias, cerca de 4 ou 5, mas po-
dem durar mais.

Os sintomas também são 
congestão nasal com catarro, dor 
no corpo, e normalmente quando 
febre, a temperatura é mais baixa.

Sempre procure seu médico 
na presença de sinais de alarme 
ou desconforto respiratório. 
Alguns casos de gripe podem 
evoluir com complicações 
como sinusite, otite e pneu-
monias e até complicações 
graves necessitando por vezes 
internação hospitalar.



Jornal o PoVoBarretos, 23 de março de 2019

Cinema

A Cinco Passos de Você

3043-6606

Stella tem quase dezesse-
te anos e, depois de viver 
a maior parte de sua vida 
no hospital, encontra o 
charmoso Will Newman, 
também um paciente com 
fibrose cística. Embora surja 
uma paixão instantânea 
entre os dois, suas condições 
de saúde impedem que eles 
cheguem muito perto um do 
outro, e Stella tenta ajudar 
Will, que se rebela contra 
seus tratamentos médicos.

"Guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida"
Está aqui um grande homem e um grande amigo, 

Dr. Emanoel Mariano Carvalho, eu quero agradecer pelo 
empenho de cuidar da minha filha que se encontra internada 

na Santa Casa de Barretos. Muito Obrigado pelo apoio!

Ontem (22), foi dia de reunir a família para festejar 
mais uma primavera da Edna Sanches Alcamin e com 
muitos paparicos do marido Adilson. Felicidades!!!

DESTAQUE!! Para a mamãe do ano, 
Carina de Jesus Alves, que festeja mais um 

aniversário ao lado dos amores de sua vida... 
O maridão Genilson e os filhos Gui, 
Luiz Otávio e Helena. Parabéns, Cá!!

Nesta segunda-feira (25), os flashes estarão voltados para 
André Luis Alves, que comemora mais um ano na folhinha ao 

lado da esposa Alessandra e do filho Antônio. Parabéns!

Linda e 
sempre 
sorriden-
te... Carine 
Oliveira 
comemorou 
ontem (22), 
mais um 
aniversário 
ao lado dos 
amigos e 
de toda a 
família. 
Parabéns!

Dia de festa para a linda Cristiane Dias Rodrigues, 
que comemora mais um aniversário ao lado do maridão 

Paulo Henrique e do filho Gabriel. Parabéns!!

AGRADECIMENTO
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O Presidente da Liga Barretense de Futebol, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas conforme o art° 8 parágrafo 
1°, convoca os clubes devidamente filiados, representados 
pelos seus Presidentes para comparecerem em Assembleia 

Geral Ordinária a ser realizada em sua sede social, sito à rua 8, n° 1.265, no 
dia 12 de abril de 2.019 às 19 horas, em primeira convocação, com qualquer 
número, para a eleição e às 19h30, em segunda convocação com qualquer 
número para a eleição do Presidente, 1° Vice-presidente, 2° Vice-presidente, 
além de 03 membros do Conselho Fiscal e 03 suplentes.

O registro das chapas será requerido coletivamente em só documento 
até o dia 30/03/2.019 (trinta de março de 2.019) às 17 horas, na sede da 
Liga Barretense de Futebol, que deverá constar de:
Nome completo de cada um dos membros dos candidatos mencionados 
o seguinte:
A - RG
B - Nacionalidade
C - Estado Civil
D - Profissão
E - Data de Nascimento
F - Declaração de residência há mais de 05 anos
G - Residência atual (local)
H - Declaração nominal que não é membro da Diretoria de Associação 
filiada há pelo menos 01 ano. Caso haja mais de uma chapa inscrita a 
votação da Assembleia Geral se dará no máximo até às 21 horas.

Osmir Duarte Peixoto
Presidente

RelaçãO Das equiPes cOm DiReitO a vOtO

ADPM, Amoreira, Atlético Santana, Bandeirante, Barretos II, Bom 
Jesus, Camarões, Cecap II,  Cristiano Carvalho, CSU, Fúria Jovem, Guara-
ni, Heróis do Lar, Ibirapuera, Improviso, Independente, Inter Jockey, Inter 
Marília, José Faleiros, Leda Amendola, São Bento, Nova Barretos, Monte 
Negro, Palestra, Predinhos, Santa Cecília, Santa Helena, Unidos Barretos 
II, Vila Diva, Vila Nogueira, Zequinha Amendola, Paissandu e Ferroviário. 

Osmir Duarte Peixoto
Presidente

liga BaRRetense De FuteBOlBarretos EC treina para pegar equipe do 
Comercial em ribeirão Preto neste domingo

Depois de vencer o Grêmio Esportivo Osasco pelo placar de 2 a 0, em jogo de "dois dias", a equipe do Barretos Esporte Clube voltou aos 
treinos na manhã desta sexta-feira, dia 22, no Estádio Fortaleza. A equipe realizou trabalho de fortalecimento e treino específico preparado 
pelo técnico Ricardo Moraes. Neste sábado, dia 23, a equipe faz mais um treino e inicia o período de concentração para enfrentar o Comercial 

Futebol Clube, na manhã deste 
domingo, dia 24, no Estádio Pal-
ma Travassos, em Ribeirão Preto.


