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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 18 DE OUTUBRO

R$  4,118
Dólar Comercial Venda R$  4,119

Cotações 
FinanCeiras

descanso em 2020

Diferente deste ano, no pró-
ximo ano praticamente todos os 
feriados caem em dias emen-
dáveis. O ano de 2019 terá seu 
último feriado prolongado daqui 
a exatamente um mês, em 15 
de novembro. Assim, com a pro-
ximidade do fim do ano, chega 
também a hora de planejar as 
folgas e descansos de 2020. O 
próximo contará com quase dobro 
de feriados emendáveis em nível 
nacional, sem contar os feriados 
estaduais e municipais de cada 
cidade. Estão previstos no calen-
dário nacional nove datas em que 
o dia de folga cai às segundas, 
terças, quintas ou sextas-feiras. 
São eles: Carnaval (24 de fe-
vereiro, segunda-feira), Paixão 
de Cristo (10 de abril, sexta-
feira), Tiradentes (21 de abril, 
terça-feira), Dia do Trabalho (1º 
de maio, sexta-feira), Corpus 
Christi (11 de junho, quinta-fei-
ra), Independência do Brasil (07 
de setembro, segunda-feira), 
Nossa Senhora Aparecida (12 
de outubro, segunda-feira), 
Finados (02 de novembro, 
segunda-feira) e Natal (25 de 
dezembro, sexta-feira). Haverá 
ainda um feriado que cairá na 
quarta-feira, dia 1º de janeiro, 
que impossibilita emenda, além 
de uma data, Proclamação da 
República, em 15 de novembro, 
que acontece em um domingo. 
Até o fim do ano, o Ministério do 
Planejamento divulgará uma por-
taria com todas as datas oficiais.

ação solidária

Neste sábado (19) tem a Pro-
moção Solidária da Pizza no Lar 
da Criança, em prol a oito institui-
ções de Barretos: Lar da Criança, 
ABAVIN, Educandário Sagrados 
Corações, Creche Dom José de 
Matos Pereira, Amigos da DDM, 
Casa Assistencial Trabalhadores 
da Última Hora, Amor Exigente e 
Templo Espiritualista Pai Ogum. 
Serão quatro sabores de pizza, 
com o valor de R$ 25,00 cada. A 
retirada das pizzas acontece a par-
tir das 10 horas, no Lar da Criança, 
localizado na rua 34 entre avenidas 
17 e 19. Contato: (17) 99773-0420. 
Previsão de 3.600 unidades.

O educador e adminis-
trador Leonardo Cabeça 
assumiu nesta semana a 
presidência do partido So-
lidariedade de Barretos. Ele 
foi escolhido pelo diretório 
local e aprovado pelo diretó-
rio estadual do partido.

Ele afirmou à reportagem 
que o partido terá candidato 
próprio a prefeito na eleição 
de outubro do ano que vem. 

“Temos dois nomes que se 
colocaram à disposição do 
partido e, por ora, ainda serão 
analisados”, afirmou.

Leonardo Cabeça tam-
bém confirmou que o partido 
Solidariedade disputará as 
eleições municipais de 2020 
com chapa completa para 
vereadores. Os nomes já es-
tão sendo selecionados entre 
apoiadores e correligionários.

Numa parceria com a pre-
feitura de Barretos, a Associa-
ção dos Pescadores Amadores 
de Barretos realiza neste do-
mingo, dia 20, o Pirapesca, o 
maior torneio de pesca da re-
gião, marcado para o primeiro 
lago da Região dos Lagos.

A inscrição para o evento 
é R$ 10 e os participantes irão 
concorrer a mais de 20 prêmios, 
incluindo um barco (foto). 

Os interessados podem se 
inscrever neste sábado (19) na 
sede da associação, instalada no 
Escritório Modelo, na avenida 
17, 367, entre as ruas 16 e 18, 
Praça Francisco Barreto, cen-
tro. Antes do início do evento as 

Um impasse entre duas 
empresas interessadas em 
administrar a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) de 
Barretos foi parar no departa-
mento jurídico da prefeitura, 
cujo processo licitatório, in-
terrompido, deve voltar a ser 
realizado no próximo dia 25.

Três empresas se inscre-
veram para participar do pro-
cesso licitatório para firmar 
contrato com a prefeitura de 
Barretos e administrar todos 
os serviços prestados pela 
UPA à população.

São elas: Instituto Social 
Saúde Resgate a Vida, IAPP 
(Instituto de Apoio a Políticas 
Públicas), inabilitada após a 
abertura dos envelopes com 
a documentação, e Hospital 
Psiquiátrico Espírita Mahatma 
Gandhi; esta última, contratada 
emergencialmente pela prefei-

Novos agentes de segurança estarão 
nas ruas a partir de segunda-feira

Os 20 novos agentes de segurança convocados pela prefeitura de Barretos receberam aulas de 
postura, atendimento ao público, qualidade na comunicação, conhecimento do estatuto do servi-
dor e legislação básica. Técnicas de segurança também estiveram no treinamento de dez dias que 
terminou nesta sexta-feira, dia 18, quando foram apresentados ao prefeito Guilherme Ávila, pelo 
secretário municipal de Ordem Pública, Cláudio Muroni. O prefeito Guilherme Ávila destacou que 
“eles vão, basicamente, zelar pelo patrimônio público no combate ao vandalismo que, infelizmente, 
ainda é presente em nossa cidade”, observou o prefeito. Segundo Caderno - PÁGINA 01

O evento “Rodeio pela Vida”, promo-
vido pelo Hospital de Amor em prol de 
hospitais e entidades assistenciais de 
Barretos, continua neste sábado (19), com 
competições de cinco modalidades de ro-
deio, shows e praça de alimentação. Neste 
sábado (19), a dupla sertaneja Munhoz & 
Mariano e o cantor Juliano Cézar finalizam 
as atrações musicais. O valor do ingresso 
de pista é R$ 30. A entrada é gratuita no do-
mingo para o “Festival do Arroz” organizado 
pelos “Amigos do Caçu”. Mais informações 
podem ser obtidas pelas redes sociais do 
evento ou pelo telefone: (17) 3321-6607. 
O evento também elegeu suas Rainhas. 
São elas, Taciana Alencar, 19 anos; Ketlyn Izabella Paulino Alves, 14 anos e Beatriz Trivelato Simionato, 
11 anos. Vencedoras da luta contra o câncer, elas compartilham com o público do evento suas histórias 
de fé, esperança e gratidão. PÁGINA 08

Insane Sound apresenta a 
maior estrutura de som do 
mundo no Parque do Peão
Os números são im-

pressionantes. Em um pal-
co de 90 metros quadrados 
foram montadas 10 tonela-
das de som automotivo e 
profissional e o resultado 
é uma potência sonora de 
180 mil watts. A estrutura 
é considerada a maior do 
mundo e está no Insane 
Sound, encontro de som automotivo, tuning e rebaixados que acontece 
no Parque do Peão até neste domingo, dia 20. Neste sábado (19), a 
música começa às 14 horas e amanhã, domingo, dia 20, às 8 horas. Já 
entre as atrações musicais, o evento recebe Kevinho neste sábado (19). 
Foto: Fábio Carvalho. PÁGINA 06

Impasse entre empresas 
interessadas na UPA está sob 

análise do jurídico da prefeitura
tura para administrar os servi-
ços da UPA até a contratação 
de uma empresa em definitivo.

O impasse foi  criado 
quando da apresentação da 
documentação exigida pelo 
processo, durante a sessão 
de abertura dos envelopes 
apresentados pelas empresas, 
na última quarta-feira, dia 16.

As supostas irregularidades 
seriam a não apresentação de 
CND (Certidão Negativa de 
Débitos) imobiliária, demons-
trativo de fluxo de caixa, mu-
tação de patrimônio e possível 
nulidade no estatuto social.

O Instituto Social Saúde 
Resgate à Vida, de São Paulo, 
capital, apontou três supostas 
irregularidades da documenta-
ção apresentada pelo Hospital 
Psiquiátrico Espírita Mahatma 
Gandhi, atual administrador 
emergencial da UPA.

Por outro lado, a empresa 
Hospital Psiquiátrico Espírita 
Mahatma Gandhi apontou ape-
nas uma suposta irregularidade 
na apresentação da documen-
tação da empresa Instituto 
Social Saúde Resgate à Vida.

Os membros da Comissão 
de Licitação, avalizados pelo 
coordenador da comissão, 
Israel Carlos Cardoso Filho, 
decidiram suspender a ses-
são, até que diligências sejam 
realizadas para a constatação 
da veracidade de todos os do-
cumentos apresentados pelas 
duas empresas restantes do 
processo licitatório.

As diligências serão coor-
denadas pelo departamento 
jurídico da prefeitura, porém, 
de acordo com informações 
extraoficiais, o caso pode ser 
levado ao conhecimento do 
Ministério Público para análise.

Leonardo Cabeça 
assume presidência do 

Solidariedade de Barretos

Em 2020, 
número de 

feriados 
prolongados 
vai dobrar

Neste domingo, tem 
Pirapesca na Região dos Lagos

inscrições poderão ser feitas no 
local, das 8 às 10 horas.

Para o evento, foram lançados 
2,5 mil quilos de peixes da espécie 
tilápia, correspondentes a cerca de 
três mil unidades. Mais de mil ins-
crições já foram feitas, segundo o 
presidente da associação, o verea-

dor Wilson Aparecido de Souza, 
que antevê um belo evento. 

“Com certeza será um gran-
de dia de pescaria para todos 
os participantes. Trabalhamos 
com esmero para proporcionar 
uma grande festa ao pescador”, 
frisou Wilson Aparecido.

Promoção 
Pizza Solidária

Rodeio pela Vida tem montaria e show de Munhoz e 
Mariano neste sábado no Recinto Paulo de Lima Correa



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Miguel torres
Presidente da Força Sindical

A Força Sindical consi-
dera positiva a iniciativa do 
deputado federal Marcelo 
Ramos (PL-AM) de subme-
ter à análise da Câmara dos 
Deputados uma Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC nº 171/2019) sobre a 
reforma da estrutura sindi-
cal, visto que tal iniciativa 
reforça o protagonismo do 
Parlamento em discutir e 
deliberar sobre temas can-
dentes da realidade nacional.

Os trabalhadores, e o mo-
vimento sindical, consideram 
fundamental que o debate 
sobre a reforma da estrutura 
sindical brasileira seja orienta-
do ao aperfeiçoamento e à mo-
dernização dos mecanismos 
de defesa e da promoção dos 
direitos sindicais e trabalhis-
tas, da representatividade e da 

A Associação dos Oficiais 
Militares do Estado de São 
Paulo em Defesa da Polícia 
Militar (DEFENDA PM) vem 
a público repudiar o tratamen-
to desrespeitoso, para dizer 
o mínimo, que o governador 
João Doria dispensou aos 
policiais militares da reserva 
durante um evento em Tauba-
té, nesta terça-feira (15).

Ao perceber a presença dos 
manifestantes, o governador 
passou a disparar impropérios e 
chamou os veteranos da Polícia 
Militar de “vagabundos”, além 
de voltar sua ira contra policiais 
da reserva que se tornaram, 
respectivamente, deputado e 
senador por São Paulo.

É de causar espanto que 
um chefe de Estado se refira 
de forma tão vulgar aos po-
liciais militares que durante 
décadas arriscaram suas vidas 
para garantir a segurança da 
população do estado que ele 
agora governa. O governador 
poderia ver como os governa-
dores de países democráticos 
tratam os seus policiais.

Causa estranhamento, tam-
bém, o seu destempero. Os 
manifestantes estavam no local 
para reivindicar as promessas 
feitas durante a sua campanha. 
O protesto ocorria de forma 
pacífica, sem agressões por 

A Lei 13.467/17, denomina-
da Reforma Trabalhista, dispõe 
nos artigos 578 e 579 da CLT 
o fim da obrigatoriedade da 
contribuição sindical, também 
denominada imposto sindical.

Sabe-se que não há negocia-
ção paritária entre empregado 
e seu empregador por vários 
motivos. O principal deles é 
o fato de o empregado ter a 
necessidade da manutenção do 
emprego. Por isso, na negocia-
ção individual com o emprega-
dor, normalmente o empregado 
estará em desvantagem.

Ademais, o empregador é 
um ser coletivo, usualmente 
representado por um preposto; 
e o empregado, pessoa física 
que aparece na sua individu-
alidade na negociação. Em 
outras palavras, empregado 
tem rosto, empregador não.Saúde BucalSaúde Bucal

Manter uma rotina que inclua 
prática de esportes traz benefícios 
à saúde como um todo. Além do 
cuidado com o bem-estar e hábitos 
saudáveis de alimentação, é preciso 
cuidar também da higiene bucal dia-
riamente, pois desconfortos como 
dor de dente, gengiva inflamada e 
cárie podem afetar o desempenho 
no treino e até causar lesões.

O rendimento de um atleta 
pode diminuir em até 21% por 
causa de problemas relacionados 
aos dentes. Por isso, vamos apon-
tar como evitar que problemas bu-
cais atrapalhem a performance de 
atletas amadores e profissionais.

GenGivas 
inflamadas e cárie

Esses problemas facilitam a en-
trada de bactérias no organismo atra-
vés da corrente sanguínea, fazendo 

Como problemas bucais 
impactam o desempenho esportivo

com que o próprio organismo atue 
mais no combate à essas bactérias 
do que na recuperação muscular 
pós-treino. Cárie e sangramento na 
gengiva ao escovar os dentes são 
problemas bucais comuns e podem 
ser prevenidas com uma higiene 
bucal adequada três vezes ao dia, 
sem esquecer do uso do fio dental ou 
palitos interdentais, para completar 
a limpeza das gengivas.

erosão nos dentes
Quem ingere de forma excessi-

va sucos ácidos, bebidas gaseifica-
das e isotônicos está mais propenso 
a erosão dental, que por sua vez, 
propicia maior acúmulo de alimen-
tos e dificuldade de higienização, 
ocasionando doenças bucais como 
cárie e gengivite, por exemplo. 

Nesses casos, a higiene bucal 
é ainda mais importante, além do 

acompanhamento com dentista 
para evitar que o surgimento de 
cárie e erosões se tornem mais 
graves. Caso o problema esteja 
instalado, cabe ao dentista re-
comendar um tratamento para 
resolver esse problema.

lesões e fraturas
Em esportes de contato como 

modalidades de lutas, a região do 
rosto está mais suscetível a fraturas, 
por isso é extremamente necessário 
o uso de protetores bucais feitos sob 
medida, prevenindo traumas. 

Por isso não compre proteto-
res bucais fabricados em série e 
vendidos em lojas desportivas. 
Para funcionar o protetor bucal 
precisa ser indicado pelo especia-
lista, que fará um molde da boca 
para, com base nele, o laboratório 
criar um protetor totalmente per-
sonalizado, facilitando a adapta-
ção e melhora a proteção.

noTa Da ForÇa SInDICal SoBrE

a PEC 171/2019 Da rEForMa SInDICal
democratização das organi-
zações sindicais impedindo, 
assim, sua maior pulverização 
ao estímulo e à valorização da 
negociação coletiva, questões 
que a PEC em pauta não aten-
de de forma satisfatória.

 Centrais sindicais, sindi-
catos, federações e confedera-
ções de trabalhadores acumu-
laram, em sua larga trajetória, 
um amplo espectro de opiniões 
e experiências sobre o tema da 
reforma da estrutura sindical.

 Desta forma, a Força Sin-
dical não se furtará em par-
ticipar ativamente do debate 
sobre este tema fundamental, 
no Parlamento e fora dele, 
visando a negociação e o aper-
feiçoamento desta e de outras 
iniciativas legislativas. Para 
tanto, conclamamos o conjun-
to do movimento sindical para 

que se integre neste esforço.
 Reafirmamos também a 

unidade de ação das centrais 
sindicais na luta contra o desem-
prego,  pelo crescimento econô-
mico com distribuição de renda 
e uma sociedade mais justa.

Contribuição Sindical: bônus sem ônus
Por outro lado, surge inte-

ressante questão: seria correto 
o empregado não associado 
e nem contribuinte, servir-se 
dos benefícios e vantagens 
obtidas nas negociações cole-
tivas tratadas entre sindicatos 
e expressas nas convenções e 
acordos coletivos? Por exem-
plo, a estabilidade pré-apo-
sentadoria, adicional de horas 
extras maiores que 50%, PLR, 
cesta básica e outros benefí-
cios devem alcançar os não 
contribuintes?

Entendemos que não. Por 
um basilar princípio associa-
tivo e de igualdade. O empre-
gado deve colher o ônus e o 
bônus de suas escolhas. Se não 
deseja associar-se nem reco-
lher qualquer contribuição ao 
seu sindicato, não deve colher 
os frutos da representação.

Porém, da maneira que as 
alterações foram efetuadas não 
houve alteração legal que dê 
suporte a nossa opinião, pois 
o tema representação sindical 
continua o mesmo e foi tratado 
sem muito aprofundamento e a 
toque de caixa pelo Congresso.

cássio Faeddo
Advogado. Mestre em 
Direitos Fundamentais

DEFEnDa PM repudia 
xingamentos de Doria

parte dos veteranos, quando o 
governador passou a disparar 
xingamentos e impropérios.

Há muitos anos a Polícia 
Militar vem sofrendo com a 
falta de valorização, por parte 
do governo estadual. Os salá-
rios são baixíssimos e não são 
revisados ou reajustados há 
décadas. Valorizar as forças de 
segurança é também demons-
trar cuidado com a segurança 
pública da população, e isso 
não tem sido feito da forma 
como deveria.

A DEFENDA PM, como 
entidade representativa, escla-
rece que tem se posicionado 
de forma firme, mas ordeira, 
desde o primeiro dia do man-
dato de Doria, para apresentar 
suas reivindicações. Nunca 
faltamos ao respeito, mas, não 
pela primeira vez, ouvimos 

palavras desrespeitosas.
Não seguiremos pelo ca-

minho da ofensa, mas não 
aceitaremos que sobrevi-
ventes de uma guerra ur-
bana sejam tratados como 
“vagabundos” depois de 
mais de 30 anos servindo e 
protegendo a população.

eLias MiLer Da siLva
Presidente da DEFENDA PM

Diz-se que a ascensão de Bol-
sonaro à presidência da República 
deveu-se a uma coalização entre 
liberais e conservadores. Uma curio-
sa e improvável aliança que suscita 
uma série de dúvidas: como pode 
alguém defender valores progressis-
tas ao mesmo tempo que se opõe às 
mudanças? Ou ainda: se a liberdade 
supõe a livre iniciativa econômica, 
tolerância do pensamento político 
e religioso, como conciliar, por 
exemplo, a questão do aborto com 
a ideologia conservadora? 

O exemplo acima ilustra a 
difusão de crenças e contradições 
do governo Bolsonaro.

Militares, liberais, evangéli-
cos, Olavo de Carvalho e filhos do 
próprio presidente. Todos querem 
abocanhar o quinhão do poder.

O mercado apostou todas as 
suas fichas em Paulo Guedes, mi-
nistro da Economia, mesmo diante 
da incerteza de como seria sua 
relação com a ala militar, estatista e 
desenvolvimentista. O próprio Bol-
sonaro, quando parlamentar, votou 
contra o Plano Real, a privatização 
das telecomunicações, do petróleo. 

Não bastasse, embora critique a 
esquerda sindicalista, cujo maior ex-
poente é Lula, Bolsonaro atuou como 
ativista sindical dentro do Exército.

Embora tenha afirmado que não 
existe fome no Brasil, o presidente 
garantiu que daria o “filé” da embai-
xada nos EUA para seu filho, Edu-
ardo. Elegeu-se com a promessa de 
restauração da ordem, da segurança 
pública e do combate à corrupção. 
Por destino ou soberba, não previu 
que o 01, Flávio Bolsonaro, o então 
‘moderado’ do clã, fosse alvejado 
com denúncias de práticas de racha-
dinha e ligação com milicianos do 
Escritório do Crime. 

Para blindá-lo do tiroteio, 
Bolsonaro se aliou à Dias Toffoli, 

Bolsonaro: sem rumo e direção 
no populismo das contradições

presidente do Supremo Tribunal 
Federal e ex-advogado do PT. Por 
conveniência ou sobrevivência, 
esqueceu-se que Eduardo havia 
dito meses antes que bastava “um 
cabo e um jipe para fechar o STF”.

Quando se trata de política 
internacional, a confusão é ainda 
maior. Bolsonaro não esconde a sua 
preferência por ditadores como Au-
gusto Pinochet e Alfredo Stroessner 
– este último acusado de pedofilia. 
No entanto, afirma que ditadores 
como Nicolás Maduro e Fidel Cas-
tro são nocivos à liberdade. Parece 
que o problema de Bolsonaro não é 
com a ditadura, mas com ditadores 
esquerdistas. Para ele, ditadura boa 
é “ditadura de direita”.

Ainda na arena internacional, 
Bolsonaro, o patriota, evocou a so-
berania da Amazônia e denunciou 
a tentativa imperialista de dominar 
a região e suas riquezas. O proble-
ma é que Bolsonaro, o entreguista, 
disse que a atuação do “embai-
xador” Eduardo Bolsonaro seria 
fundamental para trazer empresas 
americanas para explorar minério 
no subsolo amazônico.

Por não acreditar em de-
mocracia, coloca em suspeita a 
utilização das urnas eletrônicas, 
embora tenha sido eleito na demo-

cracia com os votos computados 
pelas mesmas urnas eletrônicas 
que acusa de serem manipuladas. 

Com a imprensa não é diferente: 
embora sua campanha tenha sido 
turbinada com “milicianos digitais” 
movidos a fake news, a imprensa, 
para ele, “falta com a verdade”. A 
mesma imprensa que o PT odeia, que 
denunciou o mensalão e o petrolão.

No plano religioso, Bolsonaro 
diz que é temente a Deus. Mas de-
fende tortura e dorme com a arma 
ao lado do travesseiro. Na década 
de 1990, defendeu o fuzilamento 
do então presidente Fernando Hen-
rique Cardoso e que somente uma 
guerra civil daria jeito no Brasil. 

Há alguns dias, sob vaias e 
aplausos, esteve presente em Apa-
recida, o maior templo católico do 
Brasil, embora diga que é evan-
gélico, protestante. Afinal, fez até 
batismo no Rio Jordão. O pastor que 
o batizou é conhecido da Odebrecht: 
o Everaldo. Sim, aquele pastor can-
didato à presidente em 2014 que foi 
pago pela Odebrecht para “levantar 
a bola” que o Aécio Neves “chuta-
va” nos debates televisivos.

A questão é: até quando? Até 
quando vamos aguentar, tanta 
quebra de decoro, tanta incom-
petência e hipocrisia?!
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Bastidores
da Política

Os cartórios eleitorais do 
Estado de São Paulo, incluindo 
o de Barretos, abrirão neste 
sábado (19) para realizar o 
sétimo plantão da biometria 
deste ano. O horário de atendi-
mento será das 8 às 13 horas. 
O agendamento é feito através 
do site do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE
-SP). O plantão é uma opor-
tunidade para aqueles que não 
conseguem fazer o cadastro 
durante os dias e horários de 
atendimento ordinário dos 
cartórios (segunda a sexta-
feira, da 12 às 18 horas).

O eleitor deve levar para o 
cadastramento um documento 
oficial de identificação, com-
provante de residência recente 
e o título de eleitor, caso o te-
nha. O procedimento envolve 

Pacientes com doença ve-
nosa crônica avançada, a ponto 
de apresentar manchas na 
pele, feridas abertas ou cica-
trizadas, ou ainda com varizes 
de grosso calibre, e que não 
tenham condições clínicas de 
serem submetidos à cirurgia 
convencional, que necessita 
de anestesia. 

Este é o perfil do paciente 
selecionado para receber o 
procedimento chamado es-
cleroterapia com espuma, que 
passa a ser oferecido pela rede 
municipal de saúde aos pacien-
tes selecionados. 

Segundo o cirurgião vas-
cular e endovascular, Danilo 
Fernandes da Silva, responsá-
vel pelos atendimentos, para 
avaliar se o paciente se encaixa 

A Câmara de Barretos apro-
vou na última segunda-feira 
(14) projeto de lei de autoria 
do vereador Paulo Correa (PL), 
que permite ao consumidor so-
licitar ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) a insta-
lação de aparelho eliminador de 
ar na tubulação do sistema de 
abastecimento de água. 

Correa ressaltou que a falta 
de água é constante em Bar-
retos e as reclamações com 
relação aos altos valores nas 
contas de água são frequentes. 

“De acordo com estudos, 
quando a rede de abasteci-
mento de água é desligada 
podem surgir bolsões de ar nas 
tubulações, fazendo o ponteiro 
do hidrômetro girar como se 
fosse água. Esse fato penaliza o 
consumidor que se vê obrigado 
a fazer pagamentos por um ser-
viço que efetivamente não foi 
prestado”, disse Paulo Correa. 

“Várias cidades do Brasil 
aprovaram leis municipais que 
autorizam concessionárias de 
abastecimento de água instalar 
o aparelho e os resultados são 
positivos”, completou.

De acordo com a proposta, 
a instalação do equipamento 
somente ocorrerá mediante 
solicitação do consumidor. 
Feita a solicitação o SAAE 
terá 30 dias para providenciar a 
instalação. O custo com a aqui-
sição e instalação do aparelho 

O presidente Jair Bolsona-
ro (PSL) editou decreto que 
regulamenta a Lei 6.019, de 3 
de janeiro de 1974, que dispõe 
sobre o trabalho temporário. O 
decreto está publicado no Di-
ário Oficial da União (DOU) 
de hoje e traz as regras sobre 
trabalho temporário, sua apli-
cação, período pelo qual pode 
ser contratado e direitos dos 
trabalhadores.

A reforma trabalhista, feita 
ainda pelo governo de Michel 
Temer (MDB), já havia altera-
do para 180 dias o prazo para 
o trabalho temporário, pror-
rogados por até mais 90 dias.

O decreto agora publicado 
confirma esse prazo máximo 
de duração do contrato e diz 
que, "comprovada a manu-
tenção das condições que 
ensejaram a contratação tem-
porária, o contrato poderá ser 
prorrogado apenas uma vez, 
por até 90 dias corridos, inde-
pendentemente de a prestação 
de trabalho ocorrer em dias 
consecutivos ou não".

O trabalhador temporário 
somente poderá ser novamente 
contratado pela mesma empre-
sa tomadora de serviços ou 
cliente em um novo contrato 
temporário após o período de 
90 dias, contado do término 
do contrato anterior. A contra-
tação antes desse prazo carac-
terizará vínculo empregatício 
entre o trabalhador a empresa.

Sobre a jornada de trabalho 
para os temporários, ela será 
de, no máximo, oito horas 
diárias, podendo ter duração 
superior na hipótese de a em-
presa tomadora de serviços 
ou cliente utilizar jornada de 
trabalho específica. Segundo 
o decreto, as horas que ex-
cederem à jornada normal de 
trabalho serão remuneradas 
com acréscimo de, no mínimo, 
50%. Ainda será assegurado 
ao trabalhador temporário 
o acréscimo de, no mínimo, 
20% da remuneração quando 
trabalhar no período noturno.

O Decreto assegura ainda 
ao temporário o descanso 

semanal remunerado e afirma 
que a ele não se aplica o con-
trato de experiência.

Os trabalhadores temporá-
rios deverão ser cadastrados 
junto ao Ministério da Econo-
mia e a empresa de trabalho 
temporário fica obrigada a 
anotar, na carteira de trabalho 
ou em meio eletrônico que a 
substitua, a condição de tem-
porário do trabalhador.

Com relação aos direitos 
do trabalhador temporário, 
além da remuneração equiva-
lente à recebida pelos empre-
gados da mesma categoria da 
empresa, está assegurado o 
pagamento de férias propor-
cionais no caso de: dispensa 
sem justa causa, pedido de 
demissão ou término normal 
do contrato temporário. Além 
disso, terá direito ao FGTS, 
benefícios e serviços da Pre-
vidência Social, seguro de 
acidente de trabalho, anotação 
de sua condição de temporário 
na carteira de trabalho. (com 
informações do UOL)

Não é por falta de candidatos em 2020, que os eleitores barretenses não terão opção de esco-
lha. Sete nomes vêm sendo cogitados para concorrer à prefeitura de Barretos. Nos bastidores 

políticos comentam que um candidato com experiência política a nível municipal e estadual, e que 
já participou da política barretense, está sendo trabalhado pelo seu partido para concorrer às eleições 
municipais do ano que vem. Segundo informações quentes este candidato, no mês de janeiro, vai 
se apresentar publicamente aos eleitores barretenses o seu nome como opção. Vamos aguardar!

novo plantão da biometria 
ocorre neste sábado

a coleta das impressões digi-
tais, fotografia, atualização dos 
dados cadastrais, assinatura 
digitalizada. Leva em média 
apenas 15 minutos.

No Estado de São Paulo, 
mais de 20 milhões de pessoas 
já fizeram o cadastro da biome-
tria, totalizando cerca de 60% 
do eleitorado.

rede municipal de saúde 
passa a oferecer procedimento 
de escleroterapia com espuma

no perfil descrito no proto-
colo de Insuficiência Venosa 
Crônica, além da consulta, é 
solicitado o ultrassom doppler 
para avaliação mais profunda. 

O procedimento, quando 
necessário, é realizado no ARE 
1 (Ambulatório de Especialida-
des” “Médico Ally Alahmar”), 
o conhecido “Postão”. 

O médico explica que 
este é um procedimento am-
bulatorial em que o paciente 
não necessita de anestesia e, 
após a realização, vai para 
casa andando e basta seguir 
as recomendações adequadas.

“Conseguimos com este 
método tratar aqueles pacien-
tes com alto risco cirúrgico de 
forma mais segura, reduzindo 
custos, melhorando a sua 

qualidade de vida e, principal-
mente, naqueles com feridas/
úlceras varicosas, acelerando o 
processo de cicatrização, bem 
com evitando a recorrência 
destas úlceras, de uma forma 
prática, e que não exige longos 
períodos de repouso por parte 
do paciente, que pode voltar a 
suas atividades normais com 
muito mais precocidade”, ex-
plica o médico. 

Ainda, segundo ele, a escle-
roterapia com espuma permite 
o tratamento de um número 
maior de pacientes comparado 
a cirurgia convencional, con-
siderando a logística exigida 
e também a aderência e prefe-
rência dos pacientes, que não 
necessitam de longos períodos 
de repouso pós-cirúrgico.

Decreto de Bolsonaro regulamenta lei 
que dispõe sobre trabalho temporário

aprovado projeto que permite instalação 
de eliminador de ar em hidrômetros

eliminador de ar será de res-
ponsabilidade do consumidor. 

“Obrigar o SAAE a com-
prar e instalar os aparelhos 
eliminadores de ar é inconstitu-
cional de acordo com a Justiça. 
Me baseei em lei do município 
de Santo André, onde o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, 
em um acórdão, concluiu pela 
constitucionalidade da lei”, 
finalizou Paulo Correa. A pro-
posta, agora, segue para sanção 

do prefeito Guilherme Ávila.
EcONOmia Na 

cONta dE ágUa
A Escola Federal de Enge-

nharia de Itajubá (MG), onde 
aparelho similar é fabricado, ga-
rante que sua instalação significa 
uma economia de 35% nas con-
tas de água, destacando que esse 
percentual pode variar de uma 
região para outra, de acordo com 
a frequência das interrupções no 
fornecimento de água.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (21/10) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
ASSISTENTE COMERCIAL
AUXILIAR DE COZINHA

AUXILIAR DE LABORATÓRIO
AUXILIAR DE VENDAS

CALDEIREIRO
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

EDUCADOR SOCIAL
ENCARREGADO DE LIMPEZA

ESTÁGIÁRIO DE ENGENHEIRO MECÂNICO
FAQUEIRO

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS
MECÂNICO DE MÁQUINA COLHEDORA DE CANA 

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

MECÂNICOS DE TRATORES LEVES
MONTADOR INDUSTRIAL
MOTORISTA CARRETEIRO
OPERADOR DE CRÉDITO

OPERADOR DE PRODUÇÃO
PADEIRO

PIZZAIOLO
RECEPCIONISTA

SALGADEIRO
SOLDADOR

SUPERVISOR DE VENDAS
TAPECEIRO DE VEÍCULOS

TÉCNICO DE SERVIÇOS
VENDEDOR EXTERNO

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.

A Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), por meio do 
Conselho de Sustentabilidade, 
conquistou junto à Secretária de 
Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, entre 
outros pleitos, a criação de um 
prazo de 120 dias para que os 
estabelecimentos comerciais, 
bares e restaurantes do Estado se 
adequem à Lei n.º 17.110/2019.

 A decisão foi firmada com 
a assinatura do Decreto n.º 
64.527, na última terça-feira 
(15), atribuindo ao Procon a 
competência para controlar 
o atendimento à legislação, 
além de definir o critério para 
a dosimetria da multa e conce-
der o prazo de 120 dias para a 
adequação pelo empresário.

Além da definição de um 
prazo para adequação, a Feco-
mercioSP também foi atendida 
em sua representação dos inte-
resses dos empresários sobre a 
definição do critério de aplica-
ção das multas, proporcionando 
maior segurança ao empresário.

A atuação do Procon se 
concentrará em realizar ações 

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos) sorteou na última quarta-
feira (16), os prêmios da cam-
panha do Dia das Crianças, que 
aconteceu entre 16 de setembro 
e 12 de outubro. A entrega dos 
prêmios acontece na próxima 
quarta-feira (23), às 10 horas, 
no calçadão da Rua 20.

O sorteio contou com a par-
ticipação de representantes da 
Associação e do Sincomercio 
(Sindicato Comércio Varejis-
ta). Foram distribuídos milha-
res de cupons nas lojas de toda 
a cidade que concorreram a 15 
bicicletas, passaporte e diárias 
para um parque aquático.

Os ganhadores das bicicle-
tas foram: Lucas Correa Aiello 
de Almeida (Kátia Gouveia), 
Sophia de Carvalho Rodrigues 
(Farmácia São Francisco), Te-
resa Miguel Daher (Maçãzinha 
Kids), Romilda Ribeiro da Sil-
va (5 a sec), Silvia Rodrigues 
(Loja ÉD+), Larissa Cristina 
da Silva (Perfumaria Emy), 
Marlene de Souza Menezes 
(Relojoaria Oriente), Gilberto 
Dorigo (Tecidos Joia), Wen-
derley do Carmo (Perfumaria 
Emy), Vanessa Caldeira (Bia-
belamore), Cristiane B. No-
vaes (Cheirinho Perfumaria), 
Sueli Pereira da Silva Bianchi 
(Manolo Supermercado), Vera 
Godoi (Biabelamore), Cleosa 
Querubini (Tecidos Joia) e Pau-
lo Roberto Prado (Barretense 

Antes, eles eram espalhados 
no boca a boca ou em textos 
impressos que circulavam entre 
as mulheres; hoje, eles estão nas 
redes sociais e são compartilha-
dos livremente em correntes e 
grupos de WhatsApp. 

Estamos falando dos boatos 
sobre o câncer de mama, que não 
ajudam em nada nas campanhas 
sérias de prevenção da doença, 
que causa mais de 450 mil mortes 
por ano no mundo, de acordo 
com a OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), e acomete princi-
palmente as mulheres (a cada 100 
mulheres com câncer de mama, 
um homem tem a doença).

"Esses mitos são como um 
bumerangue e sempre voltam a 
circular, não importa o que seja 
feito em termos de difundir infor-
mação verdadeira", afirma Daniel 
Gimenes, oncologista do Grupo 
Oncoclínicas em São Paulo.

Para o especialista, a maior di-
ficuldade é convencer as pessoas 
de que elas não devem acreditar 
em qualquer coisa que lêem. "O 
problema é que, de tanto rece-
berem, elas acabam confiando 
naquilo e achando que é verdade. 
Uma mentira falada tantas vezes 
acaba parecendo uma verdade 
para elas", diz o especialista.

A seguir, Gimenes esclarece 
os sete principais mitos sobre o 
câncer de mama que precisam 
parar de circular o quanto antes.

É preciso lavar os sutiãs 
com frequência para evitar o 

aCIB divulga ganhadores da 
promoção do Dia das Crianças

Supermercado).
Davi Lucas do Nascimento 

Jardim ganhou um passaporte 
anual e vai curtir o Barretos 
Country Acquapark com toda 
a família e fez suas compras 
na Constru Ribeiro. Os ganha-
dores da diária do parque 
aquático foram:  Miche-
le Patrícia P. Lima (Tecidos 
Joia), Altair Dias (Paulão Auto 
Center), Ney Titze (Constru 

Ribeiro), Sidney Jesus da Silva 
(Tecidos Joia), Luciana Gon-
çalves Oliveira (Supermercado 
Passador), Dagmar Cristina da 
Costa (MP Sports), Mayara 
Vaz da Silva (Diva Móveis), 
Luscelene Correia Nogueira 
(Kátia Gouveia), Siméia A. 
A. Lopes (Supermercado Pas-
sador) e Jéssica Cristina Reis 
Patrício (Arlete Magazine). 
(Foto: Igor Sorente)

Secretaria de Infraestrutura e Meio ambiente 
estipula prazo para início da fiscalização de 

canudos plásticos em todo o Estado
Multas que poderão ser aplicadas só a partir de 12 de fevereiro, segundo lei que já está em vigor

orientativas aos consumidores 
para não aceitarem os canudos 
de plástico e também aos esta-
belecimentos, alertando sobre 
a nova regra. Também atuará 
realizando ações fiscalizató-
rias nos estabelecimentos e, 
em caso de autuação, poderá 
ser aplicado o critério da du-
pla visita às microempresas e 
empresas de pequeno porte, 
outro pleito apresentado pela 
FecomercioSP.

As conquistas são impor-
tantes exemplos da atuação da 
federação na representatividade 
do empresariado, com o objeti-
vo de apoiar e somar esforços 
na construção de um novo 
ambiente de negócios, mais 
simples, sustentável e rentável.

COnsCientizaçãO 
da pOpulaçãO

Além de realizar a fiscalização 
nos estabelecimentos, o Procon 
de São Paulo também trabalhará 
com ações de conscientização 
da população e dos empresários 
sobre o tema. Em paralelo, a 
FecomercioSP e a secretaria rea-
lizarão ações de divulgação para 
o público e o comércio em geral.

Para o presidente do Conselho 
de Sustentabilidade da Fecomer-
cioSP, José Goldemberg, “os 
canudos são apenas a ponta do 
iceberg quando se trata do con-
sumo de produtos plásticos”, se 
referindo à infinidade de itens des-
cartáveis, de uso único, inseridos 
no dia a dia da população, prin-
cipalmente dos grandes centros.

7 mitos sobre o câncer de mama 
que precisam parar de circular
Eles aparecem de tempos em tempos nas redes sociais e no 

WhatsApp, mas não correspondem à verdade sobre a doença
câncer de mama

- A limpeza e a sujeira de 
sutiãs, tops ou quaisquer outras 
roupas usadas em contato com 
os seios não têm nenhuma rela-
ção com o câncer de mama. "As 
causas do câncer de mama são 
relacionadas a histórico familiar, 
questões hormonais, obesidade. 
Não existe fundamento em as-
sociar vestimentas à doença", 
esclarece o oncologista.

O uso de sutiãs pretos em 
dias de sol aumenta o risco de 
câncer de mama

-"Se isso fosse verdade, se 
descobririam cores que seriam 
benéficas e se curaria o câncer 
de mama com cromoterapia. 
Mas não é o caso. Nenhuma cor 
é relacionada com o desenvolvi-
mento ou com a cura do câncer 
de mama", diz Gimenes.

usar sutiã para dormir au-
menta o risco de câncer de mama

- Não existe nenhuma ligação 
entre os tumores do câncer de 
mama e o fato de os seios estarem 
"livres" ou "presos" durante o sono.

sutiãs com aro usados com 
frequência causam risco de desen-
volvimento de tumor nas mamas

-Mesmo que os aros de arame 
acabem machucando os seios por 
causa do contato, as eventuais 
feridas causadas por eles não se 
transformam em tumores, como 
o especialista explica: "O tumor 
ocorre como consequência de 
alterações genéticas que fazem 
as células se dividirem descon-

troladamente. É um processo 
interno."

expor os seios ao sol, de 
topless, aumenta o risco de 
câncer de mama

- Não há nenhuma relação 
entre o câncer de mama e a expo-
sição ao sol. O oncologista alerta, 
porém, para o risco de câncer de 
pele nessa situação: "Se os seios 
forem expostos sem proteção solar 
passa a haver um risco de câncer 
de pele". É importante, portanto, 
passar filtro solar nos seios – prin-
cipalmente nos mamilos – e evitar 
a exposição direta aos raios do sol 
entre as 10h e às 16h.

desodorantes antitranspi-
rantes causam câncer de mama

-"A relação entre câncer de 
mama e uso de desodorantes 
de todos os tipos é estudada 
há muitos anos e de maneira 
muito aprofundada, e nunca se 
encontrou nenhuma evidência 
científica que ligasse antitrans-
pirantes ou qualquer outro destes 
produtos às causas da doença", 
afirma Gimenes.

passar desodorante para 
dormir aumenta o risco de 
câncer de mama

- Este é um hábito de muitas 
mulheres, que não precisam 
temer e podem continuar indo 
dormir perfumadas. A não-rela-
ção entre o uso de desodorantes 
e o desenvolvimento de câncer 
de mama vale para todos os ho-
rários do dia e da noite, inclusive 
durante o sono.
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anuncie

Os Quitutes da dulce

Com o objetivo de minimizar 
os impactos da mudança da le-
gislação e fortalecer a gestão dos 
conselhos, a unidade de Barretos 
do  Senac capacitou os colabora-
dores dos Conselhos de Direito 
da Criança, Adolescente e Idoso 
da cidade de Guaíra. A iniciativa 
aconteceu por meio da aplicação 
de fundos do Instituto CPFL.

Os servidores realizaram as 
formações nos meses de agosto 
e setembro. Os temas dessa capa-
citação foram: Desenvolvimento 

Institucional dos Conselhos, 
Gestão dos Fundos Municipais, 
Elaboração da Política de Aten-
dimentos e Atendimento em Si-
tuações de Violações de Direitos.

Essa ação, direcionada ao 
fortalecimento e protagonismo 
dos Conselhos Municipais de 
Defesa de Direitos, tem o foco 
na geração de valor, aprimo-
ramento na articulação com 
os diversos setores da socie-
dade e consequentemente no 
estabelecimento de parcerias 

multissetoriais, consolidando 
uma gestão sustentável dos 
Conselhos/Fundos Municipais.

Qualificar os conselhos 
sobre os processos e fluxos 
necessários para o desenvolvi-
mento de diagnósticos sociais 
e estimular a formação de rede 
intermunicipal por meio de 
ações de capacitação comparti-
lhada, com objetivo de acessar 
recursos para elaboração de 
diagnósticos locais estiveram 
entre as metas do projeto.

Para marcar o Dia do Pro-
fessor, celebrado na última 
terça-feira (15), a Secretaria 
Estadual da Educação destacou 
algumas curiosidades. Confira: 

- Do total de professores 
atuando nas salas de aula, 
72% é do sexo feminino e 
28% são homens; 

- O maior grupo, composto 
por 51.589 profissionais, con-
centra aulas dos anos finais 
do Ensino Fundamental mais 
o Ensino Médio; 

- Na média, as mulheres 
têm 46 anos de idade, e os 
homens 45;

- Os docentes mais velhos 
dando aulas atualmente têm 73 
anos ou mais; 

- Já o mais jovem possui 
23 anos;

- A professora com mais 
tempo em sala de aula na rede 
estadual tem 70 anos e leciona 
há 41! Ela atua na capital e dá 
aulas de Educação Física;

- São Paulo possui 355 pro-
fessores que possuem algum 
tipo de deficiência física;

- Outros 163 docentes têm 
deficiência visual; 

- Do total de professores, 
954 atuam em unidades da 
Fundação Casa; 

- Há outros 1.102 ensi-
nando presidiários dentro 
do programa de educação 
nas prisões. 

IngredIentes
300 g de feijão cozido ou sobras de feijão batido no liquidificador e peneirado
300 g de presunto ralado grosso
300 g de mozarela ralada grossa
250 g de bacon picadinho frito
200 g de linguiça fina de porco frita
200 g de paio picadas em cubos
200 g de linguiça calabresa cotadas em cubos
300 g de pernil de porco s/ osso temperados e fritos
200 g de farinha de mandioca fina e torrada 
1 cabeça de cebola picadinha
4 dentes de alho amassado
1 xícara (de chá) de cheiro verde picadinho
3 colheres (de sopa) de banha de porco
400 g de molho de tomate pronto (o mesmo para macarronada).
100 g de queijo minas ralados grosso.
PreParo
Em uma panela grossa junte a banha, o alho e a ce-
bola, e refogue o feijão. Deixe ferver. Junte todas as 
carnes já fritas, misture bem e acrescente a farinha de 
mandioca diluída em um pouco de água. Mexa rapi-
damente, coloque o cheiro verde, uma pimenta ma-
lagueta (opcional), faça um tutu molinho e cremoso.
MontageM 
Em um pirex retangular grande coloque uma camada 
do molho já pronto, bem gostoso (não pode ser ácido). Depois, uma camada do feijão como tutu. Em se-
guida, uma camada de presunto com mussarela ralados podem ser misturados. Daí, coloque uma camada 
do molho, uma de feijão, uma de presunto com queijo e, assim, siga até terminar todos os ingredientes. 
Reserve molho para por cima e, por último, coloque uma camada de queijo curado ralado. Leve ao forno 
para gratinar. Acompanha arroz branco, churrasco, saladas verdes (alface, rúcula ou agrião, com manga).

Feijão assado

Servidores Públicos de Guaíra 
recebem qualificação pelo Senac Barretos

Iniciativa conta com apoio do Instituto CPFL

Dia do Professor: veja 10 curiosidades 
da rede estadual de São Paulo

Maioria é mulher e 
tem média de 46 anos; 
docente mais antigo da 
rede leciona há mais de 

quatro décadas
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista 
de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente 

apaixonado pela vida. Pois a vida é um espetáculo imperdível.

O Instituto Respire (clínica es-
pecializada no tratamento e diag-
nóstico de doenças respiratórias) 
realizará no próximo dia 26, às 10 
horas, uma aula médica sobre o 
tema: “Asma – atualização GINA 
2019”, no Barretos Country Con-
venções & Eventos, para médicos 
de toda nossa região.   O palestrante 
convidado é o Dr. José Luiz Iunes 
Filho (foto), médico pneumologista, 
participante dos principais eventos 
sobre o tema no Brasil e no exterior. 
O objetivo deste encontro será levar 
até estes médicos, que lidam com 
pacientes asmáticos no dia-a-dia, as 
últimas novidades sobre as novas 
diretrizes da GINA (Global Initiative 
for Asthma) e novidades em trata-
mentos que possam dar qualidade 
de vida a estes pacientes. O evento 
contará com a seguinte programa-
ção: coffee, aula médica, perguntas 
e respostas e um almoço de confra-
ternização. Vagas limitadas.

Os números são impres-
sionantes. Em um palco de 
90 metros quadrados serão 
montadas 10 toneladas de som 
automotivo e profissional e o 
resultado será uma potência 
sonora de 180 mil watts. 

A estrutura é considerada 
a maior do mundo e estará no 
Insane Sound, encontro de som 
automotivo, tuning e rebaixa-
dos que acontece no Parque 
do Peão, em Barretos, iniciado 
na sexta-feira (18) até amanhã, 
domingo, 20 de outubro. 

Durante os três dias do en-
contro, se revezam neste palco 
especial, os DJs Yasser Hanzi, 
Marcelinho MSD, Remember 
Trance, Luciano Bravo e Flex-B. 
Neste sábado (19), a música co-
meça às 14h e amanhã, domingo, 
dia 20, às 8 horas. Já entre as 
atrações musicais, o evento re-
cebe Kevinho neste sábado (19). 

Competições e 
atrações insanas

O Insane Sound sediará o 
encontro das principais equi-
pes de rebaixados da região, 
Desafio da Lombada, presença 
do maior triciclo do mundo, 
dinamômetro, competição de 
som rebaixados e tuning pela 
101% Eventos, apresentações 
de hair trick, manobras radicas 
e drift com a equipe Garcia. 

O evento também conta 
com Feira Comercial com a 
presença de grandes empresas 
do setor, realizando ações com 
o público e mostrando seus 
lançamentos e novidades. Na 
Feira de Alimentação, food 
trucks oferecem diversas op-
ções de cardápios.
Venda de ingressos 

Para sábado e domingo os 
motoristas pagam R$ 50,00 
e os passageiros R$ 40,00. 

Somente para o domingo os va-
lores são R$ 30,00 e R$ 20,00 
respectivamente. As compras 
podem ser feitas na bilheteria 
do evento ou no site 101even-
tos.com.br/product/pacote-de
-ingressos-insane-sound/ 

Para os pedestres (público 
que não entrará com veículo no 
evento) os valores são R$ 40,00 
para sábado e R$ 30,00 domin-
go. Estes visitantes poderão 
deixar seus veículos no estacio-
namento cuja venda acontecerá 
exclusivamente na hora.

Os ingressos para pedestres 
estão à venda na Loja Oficial 
Os Independentes, localizada 
na esquina da avenida 43 com a 
rua 38 e no estande montado no 
North Shopping Barretos. Dúvi-
das podem ser resolvidas pelo 
telefone (17) 3322-9022. Mais 
informações no site indepen-
dentes.com.br (Foto Arquivo)

A Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida (Minibasílica), 
após o sucesso do ano passado, 
com apresentação de teatro e 
muita animação ao som de mú-
sicas católicas, promove no dia 
1º de novembro, a partir das 
20 horas, no Salão de Festas, a 
segunda edição do “Holywins 
– A santidade vence”.

O evento acontece na So-
lenidade de Todos os Santos 
e contrapõe o Halloween, a 
tradicional festa pagã que ce-
lebra as bruxas e que acontece 
em diversos países no dia 31 
de outubro. 

No Halloween as pessoas 
se fantasiam com temas refe-
rentes às trevas, enquanto que, 

no Holywins, os participantes 
se caracterizam por fantasias 
referentes aos santos da Igreja 
Católica e figuras bíblicas. 

No ano passado, católicos 
se vestiram, por exemplo, de 
diversas Nossas Senhoras, 
Santa Madre Teresa de Cal-
cutá, Santa Bakhita, anjos, 
dentre outros, enquanto que 
o pároco, padre Davis Pedott, 
se fantasiou de padre Cícero.

Mesmo sendo uma festa a 
fantasia, não é obrigatório o 
uso para participar. Os ingres-
sos estão à venda na secretaria 
da Minibasílica, no bairro 
Marília, no valor de R$ 10,00 
(dez reais). A festa vai contar 
com barracas de pasteis, mini 

pizza, salgados e bebidas.
A denominação Holywins é 

a junção das palavras inglesas 
“holy” (santo) e “win” (ven-
cer), de modo que significa 
“A santidade vence”, porque 
Deus é mais forte que o mal, 
que nossos pecados e que os 
males espirituais.

Eventos como este já acon-
tecem em cidades de países 
como Espanha, Polônia, Áus-
tria, França e Argentina. No 
Brasil, o Holywins já é cele-
brado em cidades como Porto 
Alegre (RS) e Araraquara 
(SP). Em Madrid (Diocese de 
Alcalá de Henares), por exem-
plo, o Holywins é realizado 
desde 2009.

O Museu Histórico, Artístico e Folclórico “Ruy Menezes” recebe 
novamente duas atrações de peso durante o tradicional Chorinho no 
Museu neste mês de outubro. Marcado para o dia 27, a partir das 10 
horas, terá apresentação do Grupo Escorregando e a abertura da 
Exposição "Partilhando o Sensível", de Conceição Ribeiro Borges. 
Entre as peças do Escorregando, clássicos genuinamente brasileiros, 
como Carinhoso, André de Sapato Novo e Urubu Malando. O Grupo 
é formado por Euvaldo Lacerda (violão), Leandro Carvalho (violão 
sete cordas), Paulo Floriano (trombone e tuba), Breno Cezar Ferreira 
(clarinete e flauta transversal), Felipe Moraes (bandolim), Glauber 
Juliani (pandeiro) e Cesar Juliani (produção e pandeiro). Na exposição 
serão 67 aquarelas da artista plástica barretense reunidas nas últimas 
duas décadas. A barretense Conceição Borges é membro da Acade-
mia Barretense de Cultura e tem longa carreira nas artes plásticas. 
A mostra estará aberta ao público a partir da próxima terça-feira, dia 
22. “Receber o Grupo Escorregando e a exposição de Conceição 
Ribeiro Borges, nos aponta que o Museu faz cada vez mais, parte da 
vida do barretense. A aceitação desse projeto cultural, mostra que a 
Secretaria está no caminho certo”, pontuou o secretário municipal de 
Cultura, João Batista Chicalé. Vale prestigiar!!!

Na últi-
ma quinta-
fe i ra (17) 
aconteceu 
a  es t re ia 
do longa-
metragem 
“Malévola – 
Dona do Mal”, no Centerplex North 
Shopping Barretos.  O filme fica 
em cartaz até o próximo dia 23. A 
continuação do conto de fadas da 
Bela Adormecida traz muita ação, 
além da difícil relação entre a Malé-
vola - Dona do Mal que amaldiçoou 
a princesa Aurora. O filme explora 
a aliança entre as duas  protago-
nistas,  na qual enfrentarão novos 
adversários na luta para proteção 
das criaturas mágicas do reino. 
Outros longas-metragens que 
também estão em cartaz no Cen-
terplex: o “Projeto GEMINI” em 3D 
e o “CORINGA”. Mais informações 
podem ser obtidas também pelo: 
www.centerplex.com.br
Sala 03 - MALEVOLA DONA DO 
MAL 3D – DUBLADO
AVENTURA -  10 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 
14h - 16h30 - 19h
Sala 03 - MALEVOLA DONA DO 
MAL 3D - LEGENDADO
AVENTURA  - 10 Anos - Sábado, 
Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 
21h30
Sala 01 – CORINGA - LEGENDADO
DRAMA - 16 Anos - Sábado, Domin-
go, Segunda, Terça, Quarta: 21h45
Sala 02 - CORINGA - DUBLADO
DRAMA - 16 Anos - Sábado, Domin-
go, Segunda, Terça, Quarta: 20h30
Sala 02 – PROJETO GEMINI – DU-
BLADO
AÇÃO - 14 Anos - Sábado, Domingo, 
Segunda, Terça, Quarta: 15h30 - 18h

Chorinho no Museu marca 
lançamento da exposição 

de Conceição Borges

Aula Médica 
ASMA

Atualização GINA 2019

Centerplex North 
Shopping estreia 

“Malévola
Dona do Mal”

Maior estrutura de som 
do mundo está no Insane 

Sound em Barretos
Encontro de som automotivo, tuning e rebaixados a partir desta sexta 
até domingo no Parque do Peão, com shows de Dan Lellis e Kevinho

HolywInS 2019

Minibasílica promove Festa à 
Fantasia Cristã pelo segundo ano
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Em preparação ao Dia de 
Finados de 2019 (2 de novem-
bro), os serviços de pedreiro 
e pintura no Cemitério Muni-
cipal da Paz devem ser feitos 
impreterivelmente, até o dia 30 
de outubro, conforme foi esta-
belecido pela administração.

A abertura do Cemitério no 
Dia de Finados será às 6 horas 
e o fechamento as 18 horas. Já 
o escritório atenderá os inte-
ressados das 7 às 17 horas. No 
local serão celebradas três mis-
sas pela Igreja Católica: 7h30 
(padre Deoníseo Helko), 9 ho-

ras (bispo dom Milton Kena Jú-
nior) e 17 horas (padre Ronaldo 
Miguel). As demais religiões 
farão cultos ao longo do dia. 

No Cemitério Memorial Jar-
dim das Oliveiras haverá uma 
celebração católica às 9 horas, 
pelo padre Deoníseo Helko.

A prefeitura de Barretos, 
por meio do Departamento de 
Trânsito da secretaria munici-
pal de Ordem Pública, reali-
zou serviços de sinalização de 
solo no entorno da Minibasí-
lica de Aparecida. 

Além disso, ampliou a área 
de estacionamento local com 
a demarcação de vagas para 

idosos e deficientes, atenden-
do pedidos da comunidade.

“Fizemos a sinalização no 
estacionamento, assim como as 
vias de acesso a essa região, or-
ganizando o fluxo e garantindo 
melhor mobilidade”, afirmou 
o secretário, Cláudio Muroni, 
que acompanhou pessoalmente 
os serviços executados.

Oferecer cursos que podem 
mudar a vida de pessoas em 
busca de novas oportunidades 
de renda. Este é o conceito do 
projeto que começa no próxi-
mo dia 28 de outubro em Bar-
retos, nas Unidades Móveis de 
Vida Saudável do SESI-SP. 

São 21 cursos, com duração 
média de três horas e meia, que 
ensinam culinária e empreen-
dedorismo. Entre os cursos 
oferecidos gratuitamente pelo 
projeto estão: café colonial, 
saladas, sucos, bolos caseiros, 
salgadinhos e docinhos para 
festas, marmitinha fit e muito 
mais. Cada turma comporta até 
30 pessoas participantes. 

As aulas são ministradas 
por nutricionistas e auxiliares 
de cozinha do SESI-SP em 
uma Unidade Móvel de Vida 
Saudável, totalmente adapta-

Prazo para serviços no 
Cemitério da Paz em preparação 

ao Dia de Finados é 30 de outubro

Em parceria com SESI e açúcar 
Guarani, prefeitura oferece cursos 

gratuitos de culinária a partir do dia 28

da com cozinha e equipamen-
tos para o preparo das recei-
tas, instalada na Praça Nove 
de Julho, em frente ao Recin-
to Paulo de Lima Corrêa.

Além de aprender receitas 
diferenciadas, inclusive utilizan-
do a linha de açúcares especiais 
Guarani, como os açúcares com 
stevia, orgânico e demerara, os 
alunos poderão usar o conheci-
mento adquirido para investir 
em seus próprios negócios.

Para participar gratuita-
mente dos cursos basta pro-
curar um dos CRAS (Centro 
de Referência da Assistência 
Social) e realizar a matrícula, 
levando documentos pessoais 
(RG e CPF). A idade mínima 
para inscrição é 12 anos. 

São quatro CRAS em Bar-
retos, funcionando de segun-
da a sexta, das 7h30 às 12 ho-
ras e das 13h30 às 17 horas, 
nos seguintes endereços:

CRAS I
Endereço: Av. Fraternidade 

Paulista, nº 1060
Bairro: Jardim Caiçara

Telefone: (17) 3328-1166

CRAS II
Endereço: Rua 04, 

(entre Av. 35 e 37), nº 0743
Bairro: Clementina

Telefone: (17) 3322-5638

CRAS III
Endereço: 

Rua Paulo Diogo Valim nº 3
Bairro: Zequinha Amêndola

Telefone: (17) 3322-5499

CRAS IV
Endereço: 

Rua São José nº 303
Bairro: Jardim Universitário

Telefone: (17) 3324-4699

Entorno da Minibasílica de Barretos recebe 
sinalização e tem área de estacionamento ampliada
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IMAGENS DA SEMANA

Mais de mil inscrições foram feitas por pescadores, para participação em mais uma Pi-
rapesca na Região dos Lagos, organizada pela prefeitura e pela Associação dos Pescadores 
Amadores de Barretos.  Para o evento, foram lançados 2,5 mil quilos de peixes da espécie 
tilápia, correspondentes a cerca de três mil unidades.

É neste domingo, dia 20, o dia de 
pescar na região dos Lagos de Barretos

Vencedoras da luta contra 
o câncer, três ex-pacientes 
do Hospital de Amor, são as 
Rainhas do Rodeio pela Vida, 
evento que ainda acontece 
neste sábado (19) e domingo 
(20), no Recinto Paulo de 
Lima Correa, em prol à hospi-
tais e entidades assistenciais 
de Barretos.

Com trajes country cheios 
de brilho e franjas, assinados 
pelo estilista Marcelo Ortale, 
o luxo do rodeio, elas com-
partilham com o público do 
evento suas histórias de fé, 
esperança e gratidão.

Natural de Mâncio Lima 
(Acre), Taciana Alencar, 19 
anos, lembrou que quando foi 

encaminhada para o Hospital 
de Amor a doença estava 
muito avançada. Sua batalha 
contra o câncer durou dois 
anos e mudou a vida de toda 
a família, que decidiu deixar 
a cidade mais ocidental do 
país para viver em Barretos. 
“Mudou minha vida”, afirma. 

Já Ketlyn Izabella Paulino 
Alves, 14 anos, natural de 
Ourinhos, contou que desco-
briu o câncer em virtude de 
uma trombose em 2017 e se 
recorda da forma humanizada 
que foi tratada no hospital. 
“Quando disseram que teriam 
que amputar minha perna, eu 
disse tudo bem mas quero 
uma prótese de caveira. Ga-

nhei, assim como ganhei uma 
peruca roxa. A humanidade 
interfere na cura”, disse a 
ex-paciente que, atualmente, 
também mora em Barretos 
com a família. 

A mais nova entre as rai-
nhas, com 11 anos, Beatriz 
Trivelato Simionato, barreten-
se, descobriu o câncer aos qua-
tro anos e sempre enfrentou a 
doença sem deixar de lado a 
magia de ser criança, “nunca 
deixei de brincar enquanto 
estava tratando a doença. Sou 
muito grata por representar os 
hospitais nesse evento, pois 
eles fazem parte da minha 
vitória contra o câncer”, fina-
lizou. (Foto: Aislan Augusto).

Em sua segunda edição o 
prêmio Top Destinos Turísti-
cos 2019, é uma iniciativa da 
ADVB e do SKAL Internacio-
nal São Paulo. A premiação re-
conhece e valoriza as cidades 
que acreditam que o turismo 
é um verdadeiro gerador de 
riqueza e autoestima de sua 
população.

O munícipio de Barretos 
concorre na categoria “Turis-

mo de Parques Temáticos”, a 
denominação é para qualificar 
as viagens motivadas por visi-
tações a um recinto ou espaço 
com um conjunto de atrações 
para fins de diversão, entrete-
nimento, educação ou cultura, 
normalmente organizadas 
em torno de uma linha que 
lhe sirva de tema. Na mesma 
categoria estão concorrendo 
os munícipios de Indaiatuba, 

Juquitiba, Vinhedo. 
Para participar nesta etapa 

de votação popular que vai até 
15 de novembro/19, basta aces-
sar o site oficial www.votetop.
com.br, preencher o formulário 
com o nome completo (obri-
gatório), e-mail (obrigatório) e 
telefone (opcional). Na sua pri-
meira edição em 2018, Barretos 
recebeu o prêmio Top Destinos 
Turísticos Destaque Saúde.

O Rancho do Peãozinho, 
espaço destinado às crianças 
no Parque do Peão, estará 
fechado para o público neste 
final de semana. O motivo é a 
realização do 6º Insane Sound, 
encontro de som automoti-
vo, tuning e rebaixados que 
acontece nesta data. O horário 
de funcionamento volta ao 
normal na segunda-feira, dia 
21, com abertura às 9 horas 
e fechamento às 17 horas. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo 17 3321-0000. 
Quadra poliesportiva e casa na 
árvore estão entre as opções de 
diversão par as crianças. (Foto: 
Leandro Joaquim)

Barretos está concorrendo ao prêmio Top Destinos Turísticos

Ex-pacientes do Hospital 
de Amor são Rainhas 
no Rodeio pela Vida

Rancho do Peãozinho estará 
fechado neste final de semana
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Segundo Caderno
Barretos, 19 de outubro de 2019 

O assalto ao Aeroporto In-
ternacional de Viracopos, que 
sitiou uma região de Campinas 
na manhã da última quinta-feira 
(16), causou pânico entre pessoas 
que estavam no local, nas imedia-
ções da Rodovia Santos Dumont 
e entre moradores de um bairro 
onde os assaltantes fizeram reféns 
durante a fuga. 

A quadrilha, com pelo menos 

Cabo Alves atua há 25 anos 
na Polícia Militar de São Paulo

Os 20 novos agentes de 
segurança convocados pela 
prefeitura de Barretos, por meio 
de classificação em concurso 
público, estão passando por um 
treinamento teórico e prático an-
tes de assumirem suas funções 
nas ruas e eventos da cidade. 

Na última quinta-feira (17), 
eles receberam uniformes e 
posaram para fotos ao lado das 
viaturas em que atuarão. São 
quatro novos veículos Onix, zero 
quilômetro, e seis motocicletas, 
devidamente identificadas, que 
serão usadas na vigilância patri-
monial e ronda municipal.

Os novos servidores re-
ceberam aulas de postura, 
atendimento ao público, qua-
lidade na comunicação, co-
nhecimento do estatuto do 
servidor e legislação básica, 

além de entenderem a estrutu-
ra da prefeitura e da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública. 

Técnicas de segurança tam-
bém estiveram no treinamento 
de dez dias que terminou nesta 
sexta-feira, dia 18, quando visi-
taram alguns prédios públicos. 
Todos entrarão em ação em 
suas funções a partir da próxima 
segunda-feira, 21 de outubro.

O prefeito Guilherme Ávila 
destacou que “os novos servi-
dores trazem mais energia para 
a equipe que está nas ruas e 
isso é bom. Estive falando com 
eles e explicando a importância 
do trabalho de cada um para a 
cidade. Eles vão, basicamente, 
zelar pelo patrimônio público e o 
que é público é de cada um deles 
também, de seus filhos, de todos. 
Eles terão que combater aqueles 

que acreditam que o que é pú-
blico é de ninguém e praticam 
o vandalismo que, infelizmente, 
ainda é presente em nossa cida-
de”, observou o prefeito.

Segundo o secretário muni-
cipal de Ordem Pública, Cláu-
dio Muroni, o tipo de treinamen-
to recebido pelos novos agentes 
é uma oportunidade de dar mais 
qualidade ao trabalho dos novos 
servidores desde o início. 

“Fizemos questão dessa 
fase inicial ser em sala de aula, 
pois esses agentes de segu-
rança vão enfrentar situações 
práticas para as quais devem 
estar preparados, garantindo 
uma atuação dentro da filo-
sofia de cada cargo e dando 
ainda mais qualidade para o 
serviço prestado ao cidadão 
barretense”, observou Muroni.

Os cinco bombeiros civis 
convocados pela prefeitura de 
Barretos, por meio em con-
curso público, assumem suas 
funções neste domingo, 20 de 
outubro, lotados na Secretaria 
Municipal de Defesa Civil. 
Antecedendo aos trabalhos que 
irão prestar, passaram por um 
treinamento teórico e prático.

Os novos servidores rece-
beram aulas de postura, atendi-
mento ao público, qualidade na 
comunicação, conhecimento do 
estatuto do servidor e legislação 
básica, além de entenderem a es-
trutura da prefeitura e da Secreta-
ria Municipal de Ordem Pública. 
Técnicas de segurança também 
estiveram no treinamento. Nesta 
sexta-feira (18), os bombeiros 
civis receberam uniformes.

O prefeito Guilherme Ávila 
destacou que cumpre mais um 
compromisso estabelecido com 

Bombeiros civis assumem 
funções neste domingo, dia 20

a população. “A prefeitura não 
tinha estes cargos em seu qua-
dro e agora os bombeiros civis 
estão assumindo suas funções 
para trabalhar na prevenção e 
segurança”, destacou.

O secretário municipal de 
Defesa Civil, Manoel Messias 
Santos Neto, agradeceu ao pre-
feito pela criação do cargo de 
bombeiro civil, cujos ingres-
santes irão atuar principalmen-

te na prevenção e  melhorar a 
segurança da população. 

“Inicialmente atuarão no 
Paço Municipal, sede da pre-
feitura, no Complexo Admi-
nistrativo da rua 30, prédios 
públicos e pontos da cidade de 
forma geral, além de eventos 
que demandarem a necessi-
dade, como neste domingo 
no Pirapesca, na Região dos 
Lagos”, enfatizou Messias.

novos agentes de segurança estarão 
nas ruas a partir de segunda-feira

Policial da roCaM orienta 
como agir em tiroteios e sequestro
Postes, motor de carro ou motocicleta são algumas das melhores barreiras de proteção

12 bandidos, usou fuzis e me-
tralhadoras, entre elas uma .50, 
com poder de derrubar aeronaves. 
Em questão de minutos, as redes 
sociais foram tomadas por vídeos 
de pessoas tentando se proteger 
durante um intenso tiroteio que 
durou vários minutos.

Em situações como essa, qual 
a melhor atitude a adotar para pre-
servar a vida? O policial militar 
José Antônio Alves da Costa, o 
Cabo Alves da ROCAM (Ronda 
Ostensiva com Apoio de Motoci-
cletas) de São Paulo, explica que, 
em uma troca de tiros, é quase 
impossível um cidadão saber de 
onde vêm os disparos. 

“Não se sabe de onde vêm os 
tiros da polícia e dos criminosos. 
A primeira coisa a fazer é se abai-
xar e, depois de reduzir o risco 
de ser atingido, procurar abrigo 
seguro”, observa.

Com 25 anos de atuação na 
PM, Alves reforça a importância 
de escolher bem os locais para 
se abrigar.

"Tem que analisar o tipo de 
cobertura porque o fato de você 
estar abrigado não quer dizer que 
estará protegido. Uma barreira de 
madeira, por exemplo, não seria 
a melhor escolha porque ela pode 
ser perfurada pelos disparos. É 
preciso escolher objetos sólidos 
como concreto, bloco de motor de 
um carro ou de uma motocicleta, 
um poste. Isso pode ajudar a pro-
teger a sua vida. Fora isso, não 
há nada que se possa fazer contra 
um armamento dessa grandeza 
(metralhadora .50). É um poder 
de fogo muito grande”, diz.

Cabo Alves diz que a me-
tralhadora .50 usada no assalto 
cinematográfico é de uso exclu-
sivo das Forças Armadas. “É um 
armamento raro de se encontrar. 
No Brasil, nenhuma polícia de 
estado usa. Então, imagine o grau 
de dificuldade da polícia agir em 

assaltos de grandes valores com 
quadrilhas armadas com este 
equipamento”, pondera.

Nos casos de sequestro, orien-
ta Alves, a vítima deve, na medida 
do possível, manter a calma e 
seguir as orientações dos cri-
minosos. “Um sequestro é algo 
inesperado, é muito difícil passar 
por uma situação como essa. Ficar 
calmo é importante para manter a 
linha de raciocínio e tentar pensar 
no que vai falar e fazer para não 
provocar atrito com os bandidos”, 
comenta.

Alves diz que é importante 
tentar entender o que pode ser 
feito para colaborar com o seques-
trador e evitar o pior. 

“A ideia é preservar a vida. 
É preciso colaborar com o cri-
minoso, na medida do possível, 
porque não sabemos se você 
estará lidando com alguém de-
sequilibrado ou com problemas 
psiquiátricos. Se a motivação do 
bandido for o roubo, tudo o que 
ele quer é fugir com o dinheiro. E, 
se algo der errado, eles podem ser 
violentos e matar alguém para que 
todos entendam que eles não estão 
brincando”, completa o policial.
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Esta sexta-feira, dia 18, foi dia de festa para a barretense 
Brenda Oliveira, que comemorou mais uma primavera 

ao lado do esposo Júnior. Parabéns!!

A barretense Ana Cláudia Caiel comemorou mais uma primavera 
nesta sexta, dia 18, ao lado de amigos e familiares. Parabéns!!!

O casal Jackeline Rossini e Rodrigo, celebraram bodas de 
estanho no último dia 17. A data foi comemorada em Miami, ao 

lado das filhas Juju e Alice. Felicidades!!!

O último dia 17 foi dia de festa para a barretense Monique Amêndola, 
que brindou a vida ao lado do esposo e dos filhos. Parabéns!!!

O médico Osvaldo Caiel Filho brindou no último dia 16 mais um 
ano de vida, ao lado da esposa Bia Caiel. Parabéns!!

Maria Fernanda celebrou seus cincos aninhos nesta sexta, dia 18, recebendo o 
carinho de seu irmão João e de seus pais, Rene e Priscila. Parabéns!!!

A princesa Catharina do Carmo Anastácio chegou para 
completar a familia no último dia 16, enchendo de orgulho os 
pais Leandro Anastácio e a mãe Raquel Matos Anastácio!!!!

O barretense 
Victor Hugo 

celebrou mais 
um ano de 

vida no último 
dia 16, ao lado 
de amigos e 
familiares. 
Parabéns!!
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DESTAQUE!!!  Para o irreverente Mazinho Dias, que 
passa o dia recebendo muitos cumprimentos por mais 

um aniversário.... Em especial dos filhos Felipe e Carolina 
e a esposa Cristiane. Parabéns Maza!!

Flashes e mais flashes... Para o bailarino e 
coreógrafo, Murilo Borsani, comemora mais uma primavera 

ao lado dos amigos e de toda a família!! Parabéns!!

Cheia de charme.... 
Dona Dulce Rocha comemo-
rou na última segunda-feira 

(14), os seus 85 anos, ao lado 
de todos os familiares. 

Felicidades!!

CONFORTO E QUALIDADE!! A Esmalteria Lilian Alves, 
oferece todo o conforto e qualidade no atendimento de suas 

clientes. Unhas dos pés e das mãos, por apenas 
R$ 35,00. Não Precisa Agendar!!! Avenida: 17, (30x32). 
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Esportes
Final do Campeonato 
Municipal de Futsal 

Feminino será neste sábado

Real Madrid e Bela Máfia 
disputam neste sábado, 19 de 
outubro, no CEMEPE “Sa-
lim Abdala Tomé”, no bairro 
Christiano Carvalho, a final 
do Campeonato Municipal de 
Futsal Feminino. O jogo está 
marcado para às 15 horas.

Na preliminar, às 14h30, 
o Vírus da Bola joga com 
Ajax pela disputa do terceiro 
lugar. A entrada é gratuita. O 
evento é uma realização da 
prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.

No sábado, 26 de outu-
bro, Dinei, ídolo do futebol 
brasileiro que atuou no Co-
rinthians de 1990 a 1992 e 
de 1998 a 2000, estará na 
loja Soccer Destination, no 
North Shopping Barretos, a 
partir das 17 horas, atenden-
do a fãs e imprensa.

Conhecido por sua irreve-
rência e bom humor, Claudinei 
Alexandre Pires, mais conhe-
cido como Dinei, fez história 
no Corinthians, seu clube de 
seu coração. Querido pela 
torcida, foi o único jogador 
na história do time paulista, 
junto com Danilo, a conquistar 

A dupla barretense João 
Sousa e Cleyton de Alencar, par-
ticipa neste domingo, dia 20, às 
9 horas, da 5ª Etapa do Circuito 
Centro Oeste de Vôlei de Praia. 

A competição terá 16 du-
plas, divididas em 4 grupos. 
Duas duplas de cada grupo 
passam para a próxima fase, 
disputando, quartas de final, 
semifinal, terceiro lugar e final, 
no mesmo dia.

Além de Barretos, o cer-
tame contará com represen-
tantes de Borborema, Guaíra, 
Bauru, Garça, Lins, Itápolis 
e Monte Alto. A dupla João 
Sousa e Cleyton de Alencar 
conta com apoio da prefei-
tura de Barretos, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Barretos.

A equipe de jiu-jitsu da Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer - Team Luzitano, 
conquistou 16 medalhas (sete 
de ouro, três de prata e seis de 
bronze) e ficou em segundo 
lugar na classificação geral 
na etapa final do 3º Circuito 
Open de Jiu-Jitsu, disputado 
em Cajuru (SP), no domingo 
13 de outubro/19. 

Veja o desempenho indi-

vidual dos atletas barreten-
ses: OURO - Lucas Barros, 
Roberto José, Kauã Rodri-
gues, Vítor Quintana, Carlos 
Arantes (peso e absoluto) e 
Juliano Paixão. PRATA - Gus-
tavo Castro, Pedro Augusto 
e Juliano Paixão (absoluto). 
BRONZE - Arthur Henrique, 
Heitor Quintana, Augusto 
Castro, Karina Arantes, Tainá 
Bittencourt e Gabriela Souza.

A equipe de ciclismo de Barretos conquistou seis 
medalhas (três de ouro, duas de prata e uma de bronze) 
no Circuito Regional de Montain Bike, disputado em 
Jaborandi, no último domingo (13). As de ouro são 
Wellington Fernando (categoria Sub 40), Cléber Pietro 
(categoria Sub 50) e Antônio Donizete Pelegrine (cate-
goria Sub 60). As de prata são de Rafael Souza (categoria 
Sub 35) e Bruno Garcia (categoria Sub 40) e de bronze 
José Augusto (categoria Sub 35). A equipe teve ainda 
um quarto lugar com Rodrigo Toneloto (categoria Sub 
40) e um sexto com Willian Felix (categoria Sub 40).

O barretense Serginho Cebo-
la conquistou o troféu de cam-
peão na 5ª Etapa da Copa Interior 
de Triatlhon (categoria 50 a 54 
anos), disputada em Itatiba (SP), 
no último domingo (13).

A prova - distância de Short 
Triatlhon, consistiu em 750 me-
tros de natação, 20 quilômetros 
de ciclismo e cinco quilômetros 
de corrida), em que o barreten-
se fez o tempo de 1h17seg. A 
vitória lhe rendeu mais 25 pon-
tos na competição em que já é 
campeão antecipado em sua 

categoria, desde 4 de agosto.
Naquela oportunidade havia 

conquistado o primeiro lugar em 
São Pedro, quando somou 136 
pontos. A próxima e última eta-
pa da competição será em Pau-
línia, no dia 24 de novembro. 

O triatleta, que recebe 
apoio da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer de 
Barretos, esteve com o secre-
tário Dorivaldo de Almeida 
Júnior, Lilico, que elogiou o 
seu desempenho e o parabe-
nizou pelo título.

O lutador de MMA, João Zaiden, intensifica os 
treinos para um dos maiores desafios da carreira. 
Ele disputa no maior evento de lutas da América 
Latina: o Jungle Fight. O evento está marcado para 
este sábado (19) no Clube Labareda em Belo Ho-
rizonte (MG). O duelo de Zaiden será com o atleta 
André “Monstro” Miranda, de Salvador (BA) na 
categoria 120 kg. Zaiden possui um cartel de 11 
vitórias e duas derrotas.

Barretos conquista 16 medalhas em Open de Jiu-Jitsu

Triatleta Serginho 
Cebola é campeão na 

Copa Interior em Itatiba Dupla barretense de 
vôlei de praia participa 

do Circuito Centro 
Oeste em Borborema

Dinei faz tarde de autógrafos no 
North Shopping Barretos no dia 26

três Campeonatos Brasileiros 
(1990, 1998 e 1999). Dinei 
também foi vencedor do re-
ality show “A Fazenda 4” da 
Rede Record de Televisão.

Em toda a história do Co-

rinthians, raras vezes um joga-
dor se identificou tanto com a 
torcida quanto o atacante Di-
nei, que gravou até vídeo para 
comemorar sua passagem por 
Barretos no próximo dia 26.

Ciclismo conquista 
seis medalhas em 
prova de Montain Bike 
em Jaborandi

Zaiden luta no maior evento de 
MMA da América Latina neste sábado


