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Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 10 DE MAIO

R$  3,943
Dólar Comercial Venda R$  3,944

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

No próximo sábado, dia 18, a 
Secretaria de Assistência Social 
e Desenvolvimento Humano, 
realiza uma passeata em apoio 
à Campanha contra o Abuso e a 
Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. Com o slogan 
“Essa lágrima pode não ser a 
sua, mas a dor é de todos nós!”, 
a fim de orientar a população e 
sensibilizá-la quanto à problemá-
tica da violação dos direitos das 
crianças e adolescentes, a mobi-
lização terá inicio às 9 horas, em 
frente ao Recinto Paulo de Lima 
Correa, seguindo pela avenida 21 
até o calçadão da rua 20, onde 
haverá diversas apresentações, 
como: Bandavin, danças com  
adolescentes referenciados nos 
CRAS e panfletagem com ma-
terial alusivo à campanha. A 
secretária de Assistência Social 
e Desenvolvimento Humano, 
Kelly Brito, destaca a impor-
tância da participação de toda a 
população no evento.  “Convido 
toda a sociedade a participar 
desta luta. É preciso garantir 
a toda criança e adolescente 
o direito ao desenvolvimento 
de sua sexualidade de forma 
segura e protegida, livres do 
abuso e da exploração sexual” 
ressaltou Kelly Brito.

A 16ª Taça Gospel de Futsal prossegue neste sábado (11), a partir das 
14h30, com dois jogos no ginásio do Rochão: Church.FC x Comunidade 
Cristã e Iamir Sede x Jovens Livres; e dois no CEMEPE do bairro do Pi-
menta: Segunda Igreja x Seleção de Cristo e Shekinah x Jovens de Sião.  
Aberta no último sábado, a competição tem 10 equipes participantes, 
que estão divididas em dois grupos. Grupo A: Comunidade Cristã, Iamir 
Sede, Jovens Livre, Grande Templo e Church.FC. Grupo B: Jovens de 
Sião, Shekinah, Segunda Igreja, Seleção de Cristo e O Brasil para Cristo. 
Presidio por Rosenir Rezende, o Instituto Esperança e Vida organiza o 
torneio com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Os eleitores barretenses que 
ainda não fizeram a biometria 
têm uma nova oportunidade. O 
cartório eleitoral vai abrir neste 
sábado (11), das 8 às 13 horas.

O objetivo do plantão é faci-
litar o comparecimento do eleitor 
e, assim, aumentar a coleta da 
biometria. Em 2019, o cadastra-
mento é obrigatório em centenas 
de municípios, incluindo Barre-
tos, até 19 de dezembro.

O procedimento é simples 
e rápido, incluindo a coleta das 
impressões digitais, a assinatu-
ra digitalizada e a atualização 
dos dados cadastrais. A finali-
dade da biometria é reforçar a 
segurança na identificação do 
eleitor na hora de votar, uma 
vez que as digitais de cada 
indivíduo são únicas.

Até o momento, dos 87.675 
eleitores inscritos em Barretos, 
41.725 já fizeram a biometria.

O vereador Carlão do Bas-
quete, presidente da CPI que 
investiga as contas da Santa 
Casa de Barretos, afirmou em 
entrevista à Rádio Jornal, que o 
relatório final está sendo elabo-
rado e será apresentado somente 
na sessão do próximo dia 20 e 
não mais na próxima segunda-
feira (13), como era a previsão.

Segundo o vereador, a comis-
são encontrou várias irregulari-
dades e inconsistência de valores 
nos balancetes apresentados pela 
instituição, além de ter sido cons-
tatado, através de laudo pericial, 
que a venda do Plano Santa Casa 
Saúde foi vendido bem abaixo 
do valor de mercado e que, 
também, não foi realizado leilão 
público para a venda do plano.

Carlão não adiantou mais de-

talhes que constarão do relatório 
final, porém, apontou que já estaria 
comprovado que “o plano foi ven-
dido por um valor de R$ 2 milhões 
abaixo do que ele valia”, e que, 
também, não foi realizado leilão 
público para a venda do plano.

VALORES
A CPI, formada ainda pelos 

vereadores Aparecido Cipriano 
(relator) e Almir Neves (mem-
bro), considerou também um 
“conflito de valores” nas pres-
tações de contas dos ex-prove-
dores. “Cada um que entrava 
declarava ter encontrado um va-
lor bem menor do que o anterior 
afirmava ter deixado”, explicou.

Carlão do Basquete afir-
mou na entrevista que todo o 
processo deverá ser encami-
nhado ao Ministério Público.

Na foto, o vereador Carlão do Basquete (ao centro) aprecia 
relatório da CPI dos Holerites, acompanhado dos vereadores 

Elson Santos e Raphael Oliveira, integrantes da comissão

Jovem com síndrome de 
Asperger revela potencial para 

trabalhos administrativos
“Ele chegou com conhecimento básico e sem experiência na 

área administrativa. Aprendeu na prática e foi se desenvolvendo. 
Percebemos que era bastante atento e se enquadrava na vaga 
disponível. Ele também se identificou com o nosso trabalho, que é 
mais sistemático e burocrático, requer organização, compromisso 
com horário e atenção aos detalhes”, afirma Márcia Napolitano, co-
ordenadora da Secretaria Escolar do Senac Barretos e responsável 
direta pelo desenvolvimento profissional do Diego Quintela (foto).

Segundo Caderno - PÁGINA 01

SAAE e prefeitura anunciam investimentos 
para resolver falta de água em Barretos

“Estamos investindo pe-
sado na captação de água de 
diversos locais da cidade, 
entre eles, aumentando a cap-
tação do Poço das Comitivas, 
Poço do Dom Bosco, Poço da 
Assis Chateaubriand e iremos 
perfurar um poço no São Fran-
cisco com 300 m3/h e outro 
no bairro Mais Parque com 
300 m3/h”, revelou o prefeito 
Guilherme Ávila.

“Com esses e outros inves-
timentos através de recursos 
próprios, iremos diminuir o 
problema de falta de água na 
cidade, com o rompimento de 
adutoras”, afirmou o prefeito.

Na oportunidade, a superin-
tende do SAAE, Elaine Gomes, 
confirmou a troca de toda a 
adutora da rua 18, desde a ave-
nida 43 até a região do North 
Shopping, com implantação de 
registros e equipamentos mais 
resistentes que suportam a pres-
são da água. “Vamos começar 
da avenida 13 até a avenida 09 
e logo após realizaremos as 
outras etapas”, confirmou ela.

A Orquestra Sinfônica Muni-
cipal de Barretos, sob a regência 
do maestro Paulo de Tarso, apre-
sentou dois Concertos Didáticos 
nesta sexta-feira (10), na Estação 
Cultural “Placidino Alves Gon-
çalves”. Cerca de 580 alunos da 
rede já conhecem o projeto.

Segundo o gestor de pro-
jetos da cultura, Cesar Murilo 
Juliani, desde 2013 os con-
certos didáticos vem sendo 
realizados. “Apenas o ano 
passado que demos uma pausa 
por conta de outros concertos”, 
relatou Cesar Juliani.

Os Concertos Didáticos da 

Orquestra Sinfônica integram 
projeto executado por meio 
da secretaria municipal de 
Cultura, oferecendo ensino de 
música clássica e a estrutura 
de uma orquestra e banda aos 
estudantes da cidade. “Esse 
projeto é muito importante para 
essas crianças. A maioria estão 
escutando esse estilo de música 
pela primeira vez e, também, 
conhecendo os instrumentos 
que nunca viram”, destacou 
Cesar Juliani. Segundo ele, 
serão apresentados mais cinco 
concertos neste ano para os 
alunos da rede municipal.

Prefeitura demite mais nove servidores
O Diário Oficial do município, edição online desta sexta-feira, 10 de maio, publicou novas portarias demitindo servidores públicos municipais de suas funções. Uma das razões 

citadas nas portarias apontam considerações nos autos constantes do Processo n.º 2688/2019. Como anunciado no mês passado pelo prefeito Guilherme Ávila, quase todos os ser-
vidores municipais inseridos na lista dos afastados por processo administrativo, que investiga supostas irregularidades no recebimento de valores a mais em seus holerites, seriam 
demitidos. Com as novas portarias, somam-se 31 o número de servidores exonerados ou demitidos, após o anúncio feito pelo prefeito.

CPI da Santa Casa 
chega ao final e aponta 
“conflito de valores” na 
venda de plano de saúde

Mobilização 
no combate à 

exploração sexual 
de crianças e 
adolescentes

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Cartório 
eleitoral abre 
neste sábado 

para biometria

Taça Gospel de Futsal masculino 
tem rodada dupla neste sábado

Em resposta ao requerimento de autoria do vereador Paulo Correa (PR) a prefeitura de Barretos 
realizou um levantamento da dívida ativa das instituições financeiras junto à Administração Munici-
pal. De acordo com o levantamento, o Banco do Brasil apresenta uma dívida de R$ 10.846.113,18; 
o Bradesco R$ 6.097.750,03; o Itaú R$ 5.267.764,54; o Santander R$ 4.966.676,53; a Caixa R$ 
2.184.056,82; o Unibanco R$ 3.650.158,24; o Mercantil R$ 2.549.929,80; o BV R$ 783.680,30; o Real 
R$ 674.268,66 e o PAN R$ 2.172.779,92 totalizando o valor de R$ 39.193.178,02. 

Bancos devem mais de R$ 39 
milhões para prefeitura de Barretos

Concertos Didáticos foram 
apresentados para alunos na rede 

municipal na Estação Cultural



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

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

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

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

Medicina pela Universidade de 
Uberaba Pediatria pela Faculdade 

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

da Sociedade Brasileira de Pediatria

ESPAÇO
INFANTILAparentemente, não há 

relação direta entre os dois 
principais fatos políticos de 
hoje: a volta do ex-presidente 
Michel Temer à prisão e a 
derrota do ministro Sergio 
Moro na comissão especial do 
Congresso que examina a MP 
870 e tirou o Coaf da Justiça 
para a Economia. Mas são dois 
capítulos do mesmo enredo, 
que tem como trama central a 
influência da Lava Jato nas de-
cisões do Congresso e a reação 
do establishment político. Vai 
ficando claro que tudo con-
tinua girando em torno disso 
– e que votações importantes, 
como a da Previdência, podem 
acabar sendo atropeladas.

A prisão de Temer não 
é uma novidade, e não se 
achará, no Congresso, um só 
politico – do MDB ou de qual-
quer outro partido – disposto a 
suar a camisa na defesa do ex
-presidente, agora réu em seis 
ações. A questão não é Temer, 
mas sim o velho efeito Orloff 
sobre boa parte dos políticos: 
"eu sou você amanhã", tem 
muita gente pensando a esta 
altura. Na tarde desta quarta, 

no Cafezinho do Senado, 
um personagem importante 
contava que, entre seus pares, 
havia grande apreensão com 
a situação de Michel Temer, 
pois "a fila anda".

Com o ex-presidente pre-
so, boa parte de seus compa-
nheiros do MDB e de políticos 
de partidos do Centrão, como 
o DEM, o PR, o PP, o PRB 
e outros, igualmente citados 
na Lava Jato e assemelhadas, 
tendem a paralisar votações 
e articulações congressuais 
para colocar no topo da lista 
de prioridades uma ofensiva 
para limitar o poder e o al-
cance das ações dos agentes 
de investigação.

Tal reação vem sendo arti-
culada há tempos, e ainda não é 
possível avaliar sua dimensão, 
mas uma coisa é certa: ninguém 
vota Previdência e outras re-
formas profundas num clima 
desses. Ao contrário, a pauta 
passa a ser objeto de barganha 
para aprovação de medidas 
para conter a Lava Jato.

A derrota de Moro e, por ta-
bela, do Planalto, nesta quinta 
faz parte dessa ofensiva e deve 

ser a primeira de uma série. 
Bolsonaro e seus articuladores 
sabem disso, e esta pode ter 
sido a razão pela qual eles, 
inicialmente, tenham concor-
dado em tirar o Coaf de Moro 
para apaziguar os ânimos par-
lamentares. O ex-juiz, porém, 
parece ter esticado a corda no 
Planalto, acenando até com um 
eventual pedido de demissão, 
e reenquadrou o chefe.

O assunto ainda será votado 
nos plenários da Câmara e do 
Senado, e em tese ainda seria 
possível que o Coaf voltasse 
à Justiça. Todo mundo sabe, 
porém, que a questão não é 
exatamente o Coaf – até porque 
o ministro Paulo Guedes já anun-
ciou publicamente que manterá a 
mesma estrutura e funções dadas 
pelo colega na Justiça. O órgão 
passou a ser, isso sim, símbolo 
de uma briga bem maior, da 
qual dependerá o destino de 
muita gente daqui para frente, 
incluindo aí o da Lava Jato e o 
do próprio Sérgio Moro.

Prisão de Temer acirra reação 
a Moro e lava Jato no Congresso

Os dentes são estruturas 
fundamentais para o processo 
de digestão. São eles que rea-
lizam, por exemplo, o corte e 
a trituração dos alimentos, ga-
rantindo, assim, parte da diges-
tão mecânica. Além da diges-
tão, os dentes proporcionam 
um sorriso mais harmonioso, o 
que contribui, portanto, para a 
nossa aparência física. Diante 
da sua importância, fica claro 
que é fundamental cuidar da 
saúde dos dentes. 

Cuidados Com 
os dentes

A saúde da nossa boca é 
um assunto sério, portanto, 
devemos sempre ter alguns 
cuidados com os dentes, como 
escová-los após as refeições e 
fazer uso diário do fio dental.

Independentemente de nos-
sa idade, devemos sempre dar 
atenção aos nossos dentes, evi-
tando a formação de cáries e de 
problemas que afetam a gengi-
va, por exemplo. Muitas vezes, 
no entanto, preocupamos com a 
escovação dos dentes das crian-
ças e com a formação de cárie 
nesse grupo, e esquecemo-nos 
que esses problemas não têm 

Olá pessoal, tudo bem com 
vocês? 

Hoje falaremos um pouco 
sobre asma, que é chamada 
de forma errada por muitos 
por bronquite. Resolvi falar 
de asma hoje devido à estação 
que prevalece as crises.

Asma é uma doença que 
causa inflamação nas vias 
respiratórias, o que provoca 
o seu estreitamento, causando 
dificuldade na respiração.

Pode ser desencadeado por 
vírus ou bactérias, mudanças 
climáticas, fumaça de cigar-
ro, pólen, ingestão de alguns 
alimentos, medicamentos, 
gripes ou resfriados, cheiros 

As redes sociais se incen-
diaram com a notícia da auto-
rização judicial para Alexandre 
Nardoni cumprir, em regime 
semiaberto, o restante de sua 
pena de 30 anos, proferida em 
2010, pelo assassinato de sua 
filha Isabella Nardoni, em 2008, 
à época com seis anos de idade, 
atirada pela janela de seu aparta-
mento localizado no 6º andar de 
um edifício na Vila Guilherme.

Nardoni foi condenado ao regi-
me fechado ao lado de sua segunda 
esposa, Ana Carolina Jatobá, con-
siderada cúmplice do crime.

Interessante verificar que o 
alarido indignado que o caso 
provoca nas redes sociais não 
é lá muito diferente do que se 
observa na mídia tradicional. 

Aliás, convém lembrar que a 
mesma reação se observa quan-
do qualquer benefício judicial 
é concedido a outra condenada 
famosa, Suzane Richtofen, que 
em 2002, com o apoio do namo-
rado e do irmão dele, arquitetou 
e eles executaram o assassinato 
de seus pais, a pauladas, enquan-
to ambos dormiam.

Os casos Nardoni e Rich-
tofen, como foram designados 
e assim ficarão conhecidos na 
história, aconteceram em São 
Paulo, porém ambos repercuti-
ram fortemente em todo o Brasil. 

Não se discute a gravidade 
dos crimes. Os dois casos, 
Nardoni e Richtofen, foram 
investigados, reconstituídos e 
comprovados. A Justiça, com 

Helena chagas
Jornalista, foi ministra 
da Secom e integra o 

Jornalistas pela Democracia

Cuidados com os dentes
idade para acontecer. 

Os dentes devem ser esco-
vados todos os dias. Entretan-
to, apenas uma escovação não 
é suficiente, sendo necessário 
escovar após cada refeição e 
também antes de dormir. 

Durante a escovação, é im-
portante dar atenção especial a 
algumas áreas, as quais podem 
acumular uma maior quan-
tidade de restos alimentares, 
como os dentes posteriores, a 
margem gengival e os dentes 
que já sofreram alguma inter-
venção, tais como os que já 
foram restaurados.

Utilizar o fio dental é impor-
tante para a remoção de restos 
de alimentos que podem estar 
localizados em partes onde a 
escova não alcança e também 
para retirar a placa bacteriana, 
que, se não removida, poderá 
desencadear tártaro, o qual 
somente poderá ser removido 
pelo dentista. Assim sendo, o 
fio atua como uma complemen-
tação da escovação e deve ser 
também utilizado diariamente.

Uma alimentação saudável 
também é fundamental quando 
o assunto é a saúde dos dentes. 

Recomenda-se a diminuição da 
ingestão de açúcares e alimen-
tos com amido, principalmente 
entre as principais refeições. 
Esses alimentos propiciam o 
desenvolvimento de bactérias, 
as quais produzem ácido que 
podem causar danos aos dentes.

É recomendável sempre 
buscar um profissional para 
avaliar a saúde dos dentes e re-
alizar a sua limpeza periódica.

Atenção: ao escovar os den-
tes, sempre observe se não há 
lesões em sua boca, tais como 
manchas, caroços e feridas. Al-
gumas lesões não indicam pro-
blemas graves de saúde, outras, 
no entanto, indicam alterações 
como o câncer de boca.

asMa

fortes, poeira, mofo, pelos de 
animais, dentre outros.

Quando em contato com o 
pulmão, essas substâncias ou 
microrganismos despertam a 
ação das células de defesa do 
organismo, que começam a li-
berar substâncias com o objetivo 
de destruir o que está causando 
o problema. Ao invés de resol-
ver o problema da inflamação, 
essas substâncias provocam um 
estreitamento dos brônquios e 
dos bronquíolos alveolares.

A maioria das pessoas com 
asma fica longos períodos sem 
sintomas, intervalados com 
as crises quando expostos a 
algum agente. No entanto, 

algumas pessoas têm a defi-
ciência respiratória quase que 
cronicamente, com alguns 
episódios mais graves em de-
terminados períodos.

As crises de asma podem 
durar minutos a dias e podem 
se tornar perigosas se o fluxo 
de ar estiver muito restrito.

Os principais sintomas são: 
tosse, falta de ar, dificuldade pra 
respirar, deficiência respiratória 
que piora com exercícios e ca-
racteriza-se pela melhora com o 
uso de broncodilatadores.

Em outro dia falaremos 
sobre tratamento e prevenção 
das crises para manter a asma 
controlada.

regime semiaberto 
não é privilégio

base nas provas oferecidas, 
apesar do contraditório da 
defesa, julgou-as procedentes 
e condenou os acusados às 
penas devidas.  Estes deixa-
ram o tribunal do Júri e foram 
direto cumprir suas penas nos 
presídios designados. Tudo 
transcorreu conforme a lei, não 
há o que se questionar. 

É possível entender, porém 
difícil concordar, com a celeu-
ma gerada nas redes sociais 
e na imprensa por causa da 
concessão destes benefícios 
aos condenados. 

Não se trata de privilégios, 
como alguns podem ser leva-
dos a pensar. Todos os presos 
de sistema têm igual direito. 
No entanto, para usufruí-los, 
faz-se necessário que cum-
pram uma série de requisitos e 
estes não se restringem ao bom 
comportamento. Também são 
verificados todo o constante 
na LEP – Lei de Execuções 
Penais - pertinente à espécie. 

E, além disso, o preso é 
submetido a avaliação de 
um grupo de profissionais do 
Presídio, de forma mesmo que 
informal, pois não se pode exi-
gir exame criminológico para 
progressão de regime.

No entanto, sabemos que, 
na prática, para esses “tipos” 
de presos, a avaliação é feita de 
maneira informal e determina-
rá se ele tem ou não condições 
de voltar ao convívio social 
externo, se não oferece qual-

quer perigo para a sociedade. 
E, uma vez fora do sistema, 

o condenado ou condena-
da tem todos os seus passos 
acompanhados pelas autori-
dades. Se cometer qualquer 
deslize, retorna ao presídio e 
o seu benefício é cancelado.  

É preciso que se entenda 
que a condenação de qualquer 
cidadão, independentemente 
do crime cometido, não repre-
senta uma vingança da socie-
dade contra o infrator. 

Parte-se de princípio de 
que todos têm a possibilidade 
e direito de recuperação e que, 
ao se apartar qualquer um do 
convívio social externo, está se 
oferecendo ao indivíduo, ainda 
que em isolamento, a oportuni-
dade de se recuperar, em tese, 
após o tempo determinado pela 
Justiça, em razão da gravidade 
da infração cometida. 

Urge que esta percepção 
de que está se oferecendo um 
privilegio ao condenado seja 
alterada. Mantida, não resta 
dúvidas de que o condenado 
beneficiado com o regime se-
miaberto, Nardoni, Richtofen ou 
qualquer outro, terá muito mais 
dificuldades de se readaptar à 
sociedade e voltar ao convívio 
social pacífico que, em última 
instância, é o que se busca para 
todos os que estão atrás das gra-
des no sistema prisional.

Dr. roberto parentoni
Advogado criminalista 

em São Paulo
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Bastidores
da Política

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

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

Nesta sexta-feira (10), na sede do 33º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior, em Barretos, foi realizada solenidade de homenagem 
ao Herói Policial-Militar “Cap PM Alberto Mendes Júnior”. A 
homenagem é promovida em todos os batalhões e grandes coman-
dos, visando o reconhecimento ao oficial que foi morto em uma 
emboscada. O Tenente Coronel Paulo Henrique Jurisato comandou 
solenidade formal com a participação de Oficiais e Praças do servi-
ço administrativo da cidade de Barretos. Na solenidade, em culto 
ao símbolo da pátria, houve hasteamento da Bandeira Nacional 
e, também, o Canto da Polícia Militar do Estado de São Paulo e 
Continência prestada aos Heróis Policiais Militares.

O governo estadual, por 
meio da secretaria estadual da 
Saúde, deverá regularizar até o 
fim deste mês os estoques dos 
medicamentos de alto custo 
para pacientes com doenças 
graves e transplantados.

Os medicamentos de alto 
custo estão em falta em 37 far-
mácias da rede pública estadual 
de saúde. Há 47 medicamentos 
em falta. Deste total, 34 deles já 
foram adquiridos pela secretaria, 
cuja entrega está prevista até o fim 
da próxima semana. Os demais 
medicamentos ainda dependem 
de licitação. Por isso, a expectati-
va é de que todo o processo seja 
concluído até o fim do mês.

Em entrevista à Agência Bra-
sil, o secretário José Henrique 
Germann Ferreira disse que no 
último trimestre do ano passado 
não houve nenhuma compra 
de medicamentos. “A partir de 
janeiro, começamos a licitação 
e os editais foram colocados no 
mercado. Esse período, até a 
aquisição e entrega de medica-

mentos, dura aproximadamente 
100 dias. Estamos com os editais 
em execução”, garantiu.

União
O ministro da Saúde, Hen-

rique Mandetta, disse que o go-
verno federal está trabalhando 
junto com o governo do Estado 
de São Paulo para normalizar o 
estoque. “Vamos trabalhar com 
um estoque regulador nacio-
nal. O estoque regulador do 
Estado não dá para trabalhar 
com esses medicamentos na 
hora da falta”, disse. 

Para atender as emergên-
cias, o ministro comentou que 
está utilizando todas as formas 
para não deixar o medicamento 
faltar. “Estamos levantando os 
estoques nos Estados, fazen-
do remanejamento, algumas 
compras pelo processo direto 
e utilizando a Fiocruz para que 
possamos compatibilizar os 
processos, para que possamos 
abastecer cada paciente para 
que não sejam prejudicados”, 
finalizou Mandetta.

O Governador João Doria 
anunciou em sua visita a Ri-
beirão Preto, durante a edição 
2019 da Agrishow, a realiza-
ção da Operação Área Rural 
Mais Segura, que irá desenvol-
ver ações de alta ostensividade 
e de repressão criminal, além 
de aumentar a percepção de 
segurança no campo. 

Serão realizadas três ope-
rações por mês, sendo uma 
delas de grande envergadura 
e simultânea em todo o Es-
tado, envolvendo todo o efe-
tivo operacional em serviço. 

Ainda estão à venda os ingres-
sos antecipados para a 4ª edição 
da Queima do Alho na Roça, que 
acontece dia 19 de maio (domin-
go) das 10 às 18 horas, no Centro 
de Eventos Paulo Prata. 

O evento, que já se tornou 
tradicional no município, atrai 
todos os anos um bom público 
para saborear o prato. "O evento 
vai valorizar e difundir a música 
sertaneja e a cultura caipira", ante-
cipa o presidente Amadeu Ferreira 
Dutra, do Rotary Club de Barretos.

O convite está sendo vendido 
a R$ 50 e dá direito ao almoço. O 
camarote para quatro pessoas por 
R$ 500 é all inclusive (almoço e 
bebidas). Entre as atrações, estão 
a dupla Mayck & Lyan, que já 
foram bem elogiados por duplas 
de renome nacional. 

"Mayck tem uma voz gra-
ve, impressionante. Lyan é o 
melhor segunda voz dos últi-
mos tempos, além de ser um 
exímio violeiro", comenta a 
dupla Chitãozinho e Xororó em 

Após ouvir dezenas de testemunhas, analisar documentos e 
condução de diversas reuniões, duas das três Comissões Parla-
mentares de Inquérito - CPIs, instaladas na Câmara, apresentaram 
seus relatórios de conclusão dos trabalhos. O detalhamento foi 
feito na tarde desta segunda, 6. Os relatórios apresentados são 
referentes aos levantamentos e apurações das Comissões dos 
Contratos e dos Holerites da Prefeitura. Já o relatório da CPI da 
Santa Casa tem previsão de conclusão e apresentação na próxima 
segunda-feira, dia 13. A comissão composta pelos vereadores 
Carlão do Basquete (PROS), Aparecido Cipriano (PP) e Dr. Almir 
Neves (PSDB) foi instalada com objetivo de " apurar fatos relativos 
à situação financeira da Santa Casa no período de 2000 até a 
os dias atuais". A CPI referente à "apuração de possível dano ao 
erário em razão eventual de transgressão disciplinar amputada a mais de 100 servidores públicos municipais, 
tendo em vista que teriam recebido, a título de vencimentos, valores ilícitos, indevidos e sem amparo legal" 
é composta pelos vereadores Carlão do Basquete (PROS), Raphael Oliveira (PRP) e Elson Santos (PRB).

Durante sessão solene na última quarta-feira (8), com a presença de grande público, a Câmara Municipal 
de Barretos fez a entrega dos Diplomas de Aventureiro e Desbravador do ano de 2019. Jovens e crianças que 
se destacaram em atuações educativas e sociais de instituição da Igreja Adventista receberam a homenagem. 
Foram diplomados como Desbravadores do ano os jovens, Leonardo Gangi de Santis - do Clube Desbra-
vadores Berberê; Felipe Duarte Euzébio do Clube de Desbravadores Águia do Vale e Hemylly Lauren 
Calácio Rodrigues da Cunha - do Clube dos Desbravadores Comitiva. Já o Diploma de Aventureiro foi 
concedido às crianças Juliana da Silva Canto - do Clube de Aventureiros Águia do Vale Júnior e Arthur 
Renan Otto Amorim - do Clube dos Aventureiros Patrulha da Natureza. A indicação dos homenageados é 
feita pelos respectivos clubes, que analisam os critérios de participação, dedicação e destaque nas atividades.

Comissões Parlamentares de 
Inquérito apresentam relatórios

Desbravadores e aventureiros 
são homenageados na Câmara

No caso desta homenagem, 
hoje 10 de maio de 2019 com-
pleta 49 anos que o Oficial teve 
conhecimento de que terroris-
tas atacavam um dos postos 
da Guarda que era feita por 
homens pertencentes ao seu 
pelotão, localizado próximo a 
Sete Barras. O Comandante ao 
tomar ciência do fato, dirigiu-se 
ao local para prestar socorro aos 
seus subordinados, porém ao 
chegar foi vítima de uma embos-
cada preparada pelos terroristas 
que mantinham presos os oito 
integrantes do pelotão. O Oficial 
emboscado, com inferioridade 
de homens e armas, estando 
cercado por todos os lados, 
então surgiu um dilema: ou 
cessavam fogo, ou entregava-
se sozinho, ou morreriam todos.

Evitando o sacrifício dos 
seus comandados e cônscio 
de suas responsabilidades en-
tregou-se aos terroristas. 

Foi morto e seu corpo en-
contrado quatro meses após, 
em setembro do mesmo ano.  

Hoje, 10 de maio de 2019, 
trazemos à lembrança da figura 
do Herói Policial Militar, Capitão 
PM Alberto Mendes Júnior, para 
que a chama do amor à causa 
pública, morto covardemente por 
terroristas, não se apague jamais.

NOTA POLÍCIA MILITAR

Pequena história 
da denominação

Polícia Militar homenageia "Capitão 
PM alberto Mendes Júnior" como herói

Mayck & lyan é atração da 
Queima do alho na roça dia 19 de maio

depoimento. A dupla Divino & 
Donizete também estará presen-
te com suas modas sertanejas. 

O evento é promovido pelo 
Rotary Club de Barretos em 
parceria com a NR Eventos, 
que conta com conhecimento 
em grandes eventos na região. 
O evento é 100% beneficente 
e terá renda revertida para a 
construção da Casa do Rotary 
de acolhimento de pacientes do 

Hospital de Amor e da Casa de 
Convivência Dr. Mariano Dias.

Governo de São Paulo lança a 
operação Área rural Mais Segura

Outras duas ações serão “de 
menor porte”, mas muito bem 
estruturadas e desenvolvidas 
por comandos regionais, com 
o apoio de unidades especiali-
zadas, segundo o governador.

A estratégia central da ope-
ração é a promoção de ações 
preventivas por meio de sa-
turação de policiamento e 
estacionamento de viaturas em 
locais pré-definidos, além da 
realização de visitas aos mora-
dores das comunidades rurais. 

Nas operações de grande en-
vergadura haverá a participarão 

policiais do Comando de Poli-
ciamento Ambiental, Comando 
de Aviação, Comando de Poli-
ciamento de Choque, Comando 
de Policiamento Rodoviário, 
Comando do Corpo de Bombei-
ros, além de, evidentemente, do 
policiamento de área territorial.

Entrega de remédios de alto custo 
deve ser normalizada neste mês
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (13/05) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
CHURRASQUEIRO
DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS
GARÇOM
GERENTE DE SUPERMERCADO
LAVADOR DE MOTOS

MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA CARRETEIRO
MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
SERVIÇOS GERAIS
SOLDADOR

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

Pesquisa realizada pelo 
Instituto Ipsos revela que 
apenas 32% dos respondentes 
da região soube descrever a 
doença adequadamente

A insuficiência cardíaca 
afeta cerca de 3 milhões de 
brasileiros. Comemorado em 6 
de maio, o Dia da Insuficiência 
Cardíaca busca conscientizar a 
população sobre essa doença, 
que mata mais do que alguns 
tipos de câncer.

Pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Ipsos mostra que apesar 
da grande maioria (68%) dos 
entrevistados da região Sudeste 
afirmar conhecer Insuficiência 
Cardíaca, apenas 32% soube 
descrever a doença corretamen-
te, como sendo a falta de capa-
cidade do coração em bombear 
sangue de maneira adequada e 
suficiente para o corpo.

O levantamento mostrou 
que, apesar de ser a segunda 
principal doença cardíaca no 
país e afetar 2, 8 milhões de 
brasileiros, a gravidade da 
doença ainda é muito desco-
nhecida pela população.

A doença não tem cura, 
mas há tratamentos capazes 
de melhorar o prognóstico 
ou diminuir a velocidade de 
progressão, além de elevar a 
qualidade de vida do paciente. 

No entanto, 17% dos entre-
vistados da região Sudeste ainda 
acredita que IC tem cura. Se ana-
lisar a média nacional, o dado é 
ainda maior: 33% dos brasileiros 
acredita que existe cura para a 
insuficiência cardíaca.

A pesquisa mostrou que a 
grande parte dos pesquisados 
não compreende a real gravi-
dade da Insuficiência Cardí-
aca, que mata mais pessoas 
do que alguns tipos de câncer 
- cerca de 50% dos pacientes 
não sobrevivem após cinco 
anos do diagnóstico. 

Segundo dados da Pesquisa 
Ipsos, 35% da população do 
Sudeste pensa que o câncer 
de mama (22%) ou de próstata 
(13%) são mais letais que a 
insuficiência cardíaca, porém 
esta condição cardíaca tem 
maior mortalidade – provoca 
de duas a três vezes mais mor-
tes que cânceres avançados, 
como o de mama. 

Pacientes diagnosticados 
com insuficiência cardíaca 
enfrentam repetidas interna-
ções e sintomas como falta 
de ar para atividades físicas, 
inchaços nos tornozelos e pés, 
e tosse persistente, que impac-
tam na realização de atividades 
cotidianas e, consequentemen-
te, na qualidade de vida.

A enfermidade também 
tem um peso importante e 
crescente na saúde, gerando 
uma perda de R$ 22 bilhões na 
economia do país, por custos 
no sistema de saúde e redução 
de produtividade.

Apesar de ser mais comum 
em pessoas com mais de 65 

Estão abertas a partir desde 
a última segunda-feira, 6 de 
maio, as inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019. Estudantes têm 
até o dia 17 de maio para fazer 
o cadastro. A taxa é de R$ 85.

O Enem é a principal porta 
de entrada nas universidades do 
país e é voltado para estudantes 
que estão cursando o Ensino 
Médio ou que já concluíram 
esta etapa dos estudos, indepen-
dente de ter estudado em escola 
da rede pública ou privada.

Os candidatos que já concluí-
ram o Ensino Médio ou estão no 
último ano têm o direito de usar as 
notas do Enem para o ingresso nas 
universidades. Já os estudantes 
que ainda estão cursando o primei-
ro e segundo ano podem participar 
do exame apenas como treineiros.

Como fazer a 
insCrição no 

enem 2019
As inscrições serão realiza-

O período de inscrições para 
o concurso público do Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) foi 
prorrogado até as 14 horas da 
próxima quarta-feira, 15 de maio. 

Os interessados em uma 
das 400 vagas ofertadas devem 
acessar o site da Fundação 
Carlos Chagas, organizadora 
da seleção, emitir e pagar o 
boleto até o horário limite.

São oportunidades para 
níveis médio e superior com 

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) 
anunciou que a bandeira tari-
fária neste mês de maio vai ser 
amarela, com custo de R$ 1,00 
para cada 100 quilowatts-hora 
consumidos. Vale lembrar que, 
desde dezembro do ano passa-
do, a bandeira tarifária estava 
verde em todo país, ou seja, 
sem a cobrança extra.

Segundo a ANEEL, maio é 
o mês de início da estação seca 
nas principais bacias hidrográ-
ficas do Sistema Interligado 
Nacional e, embora a previsão 
hidrológica para o mês indique 
tendência de vazões próximas 
à média histórica, o patamar da 
produção hidrelétrica já reflete 

População da região Sudeste desconhece 
a gravidade da Insuficiência Cardíaca

anos, a incidência da doença 
em pessoas mais jovens cresce 
em virtude do estilo de vida. 
Muito se deve aos fatores de 
risco que estão presentes cada 
vez mais precocemente, como 
má alimentação, sedentarismo, 
hipertensão e diabetes.

A falta de cuidado com o 
coração também é um ponto 
importante. De acordo com a 
pesquisa, 43% dos entrevista-
dos no Sudeste nunca foram 
ao cardiologista ou não vão 
há 10 anos.

sobre a pesquisa
A pesquisa entrevistou 1.200 

homens e mulheres com idade a 
partir de 16 anos, de 72 municí-
pios do Brasil no segundo semes-
tre de 2018, com erro amostral de 
3p.p. e 95% de nível de confiança. 
A amostra é uma representati-
vidade da população brasileira 
nas áreas urbanas de acordo 
com dados oficiais do IBGE 
(Censo 2010 e PNAD 2016). As 
entrevistas foram pessoais e em 
domicílios, realizadas entre os 
dias 01 e 13 de agosto de 2018.

abertas as inscrições para o Enem 2019
Candidatos têm até o dia 17 de maio para se inscreverem. Taxa é de R$ 85

das somente pela internet por 
meio da Página do Participante. 
Para dar início ao processo de 
inscrição, o candidato precisará 
ter em mãos o número do CPF 
e um e-mail pessoal válido. A 
partir daí, o participante deverá 
criar uma senha de acesso que 
será utilizada durante todo o 
processo do Enem 2019.

pagamento da 
taxa de insCrição

O boleto com a taxa de R$ 
85 do Enem 2019 será gerado 
ao fim da inscrição. O candi-

dato deverá fazer o pagamento 
até o dia 23 de maio em agên-
cias bancárias, casas lotéricas, 
aplicativos bancários, internet 
banking e agências dos Cor-
reios que tenham o serviço do 
Banco Postal.

A confirmação do paga-
mento pode levar alguns dias 
para ser feita, já que as agên-
cias bancárias precisam re-
passar os dados para o Inep. 
O estudante deve acompanhar 
a confirmação na Página do 
Participante.

Concurso público do Detran.SP 
tem inscrições prorrogadas 
até a próxima quarta-feira

São oferecidas 400 vagas de níveis médio e superior em 224 
cidades com salários iniciais de R$ 1.863 e R$ 4.657,50

salários iniciais de R$ 1.863 
e R$ 4.657,50. A taxa de ins-
crição custa R$ 45 para o 
emprego público de oficial 
de trânsito e R$ 75 para o de 
agente de trânsito. O candidato 
pode prestar o concurso para 
as duas carreiras. As vagas 
abrangem todas as regiões ad-
ministrativas do Estado e estão 
distribuídas entre 224 cidades.

Idade mínima de 18 anos 
completos até a data de admis-
são, CPF regular, não ter ante-

cedentes criminais e estar em dia 
com a Justiça Eleitoral são alguns 
dos requisitos. Para ser agente de 
trânsito é exigido portar Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 
no mínimo, na categoria B.

provas
A data da prova está man-

tida para o dia 7 de julho. Na 
parte da manhã será aplicada 
para oficial e no período da 
tarde para agente. O candidato 
poderá se inscrever para as duas 
carreiras, indicando o código da 
opção e a cidade da vaga a qual 
pretende concorrer. 

Os horários e os locais serão 
informados diretamente aos can-
didatos pela Fundação Carlos 
Chagas. A publicação do edital 
de convocação para as provas está 
prevista para o dia 14 de junho. 

Quem tiver dúvidas pode li-
gar no telefone (11) 3723-4388. 
A Fundação Carlos Chagas dis-
ponibiliza o serviço de atendi-
mento, de segunda a sexta-feira 
(dias úteis), das 10 às 16 horas.

Conta de luz terá cobrança extra em maio

a diminuição das chuvas, o 
que eleva o risco hidrológico 
e motiva o acionamento da 
bandeira amarela.

A agência reguladora in-

formou, ainda, que é neces-
sário intensificar as ações re-
lacionadas ao uso consciente 
e ao combate ao desperdício 
de energia.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

IngredIentes
1 kg de abóbora madura limpa em pedaços
1 vidro de leite de coco
1 pacote de coco ralado (pode usar uma fruta de coco 
fresco seco ralado sem películas).
1 lata de leite condensado
Modo de fazer
Em uma panela de fundo grosso leve ao fogo a abóbo-
ra e o leite de coco, e deixe cozinhar até ficar macio. Vá 
mexendo com uma colher de pau ou silicone e deixe cozinhar 
até desmanchar bem. Depois acrescente o leite condensado e 
o coco ralado. Misture tudo muito bem e deixe cozinhar mais 
uns 5 minutos.
tempo de preparo 40 minutos 
rendimento 6 porções

Barretos compõe uma região 
de muitos atrativos turísticos. 
São 12 Municípios de Interesse 
Turístico (MIT) reconhecidos 
pela Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo que vêm 
se organizando como a Região 
Turística Águas Sertanejas. 

Parques com águas termais, 
culinária, arte, artesanato e a Festa 
do Peão de Boiadeiro, referência 
nacional da cultura sertaneja, se-
gundo o Ministério do Turismo, 
reforçam o roteiro rural e as opor-
tunidades de geração de emprego 
e renda no setor turístico.

Para Marcos Lúcio, docente 
do Senac Bebedouro, que vem 
trabalhando no Plano Regional 
de Turismo com os gestores das 
cidades envolvidas, o investi-
mento na profissionalização da 
mão de obra para esse receptivo 
turístico torna-se imprescindível. 

“Estou envolvido nesse 
processo da regionalização tu-
rística desde setembro de 2017 
e vejo o quanto é importante 
que os municípios capacitem 
profissionais e trabalhem a sen-
sibilização da população local, 
para impulsionar o desenvolvi-
mento do setor e receber bem 
esses turistas”, afirma. 

Para auxiliar nesse processo 
de qualificação, o Senac Barre-
tos oferece, pela primeira vez, o 
curso “Técnico em Guia de Tu-
rismo”. São 25 vagas com pos-
sibilidades de bolsas de estudo 
para um curso de 800 horas, que 
inicia em 20 de maio de 2019.

“É um curso que prepara o 
aluno para receber, conduzir, 
orientar e assistir pessoas e grupos 
de turismo em passeios, trasla-
dos e viagens, assim como para 
organizar e apresentar roteiros 
turísticos e itinerários com as-
pectos socioculturais, históricos, 
ambientais e geográficos”, ressal-
ta o gerente da unidade Barretos, 
Emerson Mello dos Santos.

Os interessados podem obter 
mais detalhes do curso técnico 
no Senac Barretos, que fica na 
avenida 21, 087, no Centro, ou 
no Portal Senac: www.sp.senac.
com.br/barretos.

regIonalIsMo
As 12 cidades que compõem 

a Região Turística das Águas 
Sertanejas estão integradas 
para o desenvolvimento de um 

Doce de abóbora com leite de coco
Senac Barretos oferta curso 

“Técnico em Guia de Turismo”
Profissionalização do setor é estimulada pelo fortalecimento da 
Região Turística Águas Sertanejas, que congrega 12 municípios

Plano Regional de Turismo, do 
qual o Senac participa como 
parceiro, levando capacitação. 
“A cada mês, nos reunimos em 
uma cidade e já levantamos as 
demandas turísticas de cada 
município. Agora, trabalhamos 
para o lançamento, até junho, 
do Plano Regional de Turismo”, 
conta o docente Marcos Lúcio.

Ele acrescenta que o início 
das operações da Gol, empresa 
de transporte aéreo, com vôos 
semanais do aeroporto interna-
cional de Guarulhos para Barre-
tos, irá aproximar o turista bra-

sileiro das atrações regionais. A 
operação da Gol deve começar 
em seis meses, conforme anún-
cio feito no dia 28 de abril de 
2019, pelo secretário estadual 
de turismo, Vinícius Lummertz.

“A Estância Turística de 
Olímpia, por exemplo, faz parte 
dessa região e recebe turistas de 
todas as partes do país. Agora, 
ele tem a opção de vir de avião 
até Barretos e seguir para a vi-
zinha Olímpia de carro. Porém, 
fica a cargo de Barretos recepcio-
nar esse visitante e lhe oferecer 
outras opções de lazer”, conclui.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - A única tentativa que não vale 
é aquela que a gente não tenta. Nem todo mundo que tenta 

consegue, mas na certa, quem conseguiu, tentou.

CHEGOU O GRANDE DIA - Neste sábado, 11 de maio, 
o Rio das Pedras Country Clube traz para os amantes de 
uma boa música sertaneja, o show “Encontro de Gerações 
Sertanejas”. O evento apresenta a dupla João Pedro & 
Cristiano com seus grandes sucessos, o cantor Kadu 
Velasco e o Dj Giuliano Capucho tocando os melhores 
Hits. Associados do clube, em dia com as mensalidades, 
têm entrada gratuita e o visitante pode adquirir o ingresso 

antecipado no valor de R$ 50,00. As mesas estão sendo vendidas a R$ 90,00 com 
direito a 1 porção de frios. Os ingressos não estão inclusos. TORNEIO DE PESCA - A 
diretoria do clube agendou para o dia 19 de maio, mais um Torneio de Pesca. O evento 
esportivo será no Pesque & Pague da sede de campo e as inscrições estão abertas 
para associados e visitantes na sede central do clube.

Grande expectativa para o show 
Encontro de Gerações Sertanejas

Doze belas jovens disputarão o título de Rainha Os Independentes. Elas passaram pela seletiva, realiza-
da no dia 1º de maio, que contou com a participação de membros da organização do evento e apoiadores. 
Cada candidata será patrocinada por uma empresa, são elas: Allana Selleguini Fagundes (Dr. Shape), Ana 
Carolina de Assis e Ana Lúcia Lemos Oliveira (OdontoCompany), Érika Novais de Souza (Morana), Jhen-
nyffer Pyetra Fagundes e Joyce Ingrid Rocca (Gorilão Família), Juliana Cristina Pereira (Golf Class), Larissa 
Ferreira (Ótica Diniz), Larissa Marques Alvares (Magrass), Mariana Marçal de Oliveira (Magrass), Melissa 
Karen Barbosa e Viviane Ferreira Macedo (Mariner). O concurso acontecerá no dia 15 de junho, às 20 horas, 
na praça de Alimentação do North Shopping Barretos. As candidatas se apresentarão usando trajes típicos 
produzidos pelo estilista Marcelo Ortale e serão avaliadas por um corpo de jurados. (Fotos: Márcio Oliveira)

O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para o curso 
“Na Medida - Como criar uma 
página empresarial no Face-
book”. A capacitação sobre 
como criar e administrar uma 
página empresarial será reali-
zada no dia 29 de maio, das 19 
às 22 horas, em Barretos. 

A demanda pelo curso foi 
identificada pelos agentes do 
programa Sebrae com Você, 
que visitam os negócios locais 
para aplicar gratuitamente o 
diagnóstico Check-up Empresa.

A pesquisa Transformação 
Digital nas Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs), do Sebrae, 
mostra que nos últimos três 
anos a proporção de empresas 
com página na internet mais 
do que dobrou, passando de 
11% para 27% das micro e 

Heberto Rodrigues concorreu 
ao título de Mister Eco Brazil 2019, 
em sua 16ª edição, em Curitiba, 
junto a outros 21 participantes de 
várias localidades do país. Heber-
to, que é ator e modelo, voltou 
para a capital paulista, onde vive, 
trazendo a coroa e a faixa de Mis-
ter Eco Sênior Brazil 2019, uma 
das categorias do concurso. Ele 
passa a ser o primeiro a vencer 
essa posição no certame. “Fiquei 
muito feliz pela oportunidade que 
tive em representar São Paulo no 
Mister Eco Brazil. Ser eleito Mister 
Eco Sênior Brazil 2019 é uma 
felicidade muito grande. Acredito 
que esse título me dará mais 
visibilidade e usarei disso para 
chamar a atenção, através da 
minha imagem, para tudo que for 
relacionado às causas ecológicas 
e sustentáveis”, disse.

Allana Selleguini Fagundes 
(Dr. Shape e Mix Clean)

Duas estreias chegaram ao 
Centerplex do North Shopping 
Barretos na última quinta-feira 
(9). A primeira é Cemitério Maldi-
to, com direção de Kevin Kölsch 
e Dennis Widmyer, e elenco que 
inclui Jason Clarke, Amy Sei-
metz e John Lithgow. A família 
Creed se muda para uma nova 
casa no interior, localizada nos 
arredores de um antigo cemitério 
amaldiçoado usado para enterrar 
animais de estimação, mas que 
já foi usado para sepultamento 
de indígenas. Algumas coisas 
estranhas começam a acontecer, 
transformando a vida cotidiana 
dos moradores em um pesadelo.

Outro filme que chega às te-
las é Pokémon Detetive Picachu, 
dirigido por Rob Letterman. Uma 
aventura com muita ação que 
conta que o desaparecimento 
do detetive Harry Goodman faz 
com que seu filho Tim (Justice 
Smith) parta à sua procura. Ao 
seu lado ele conta com Pikachu, 
o antigo parceiro Pokémon de 
seu pai, que perdeu a memó-
ria recentemente. Juntos, eles 
percorrem as ruas da metrópole 
de Ryme City, onde humanos e 
Pokémon vivem em harmonia, 
por enquanto. A programação 
completa fica assim:

Definidas as candidatas do 
concurso rainha os Independentes

Ana Carolina de Assis Ana Lúcia Lemos Oliveira 
(Odonto Company)

Érika Novais de Souza 
(Morana)

Jhennyffer Pyetra Joyce Ingrid Rocca 
(Gorilão Família)

Juliana Cristina Pereira 
(Golfe Class)

Larissa Ferreira 
(Ótica Diniz)

Larissa Marques Alvares 
(Magrass)

Mariana Marçal de Oliveira 
(Magrass)

Melissa Karen Barbosa 
(Suco Bagaço e Volentiere)

Viviane Ferreira Macedo 
(Mariner)

Curso em Barretos ajuda empresário a 
criar e administrar página no Facebook

Capacitação será realizada no dia 29 de maio, das 19 às 22 horas, no Sebrae-SP

pequenas empresas.
O maior avanço registrado 

ocorreu no uso das ferramentas 
digitais, em especial no caso 
do WhatsApp e do Facebook. 
A quantidade de empresas com 
perfil no Facebook passou de 
37% para 40%.

Diante desse cenário, o 
curso vai ajudar o empresário a 
utilizar a rede social para divul-
gar o seu negócio e conquistar 
clientes. A capacitação vai 
mostrar o cenário da internet e 

das redes sociais, o potencial e 
oportunidades para negócios, 
quais as características e al-
cance do Facebook, como criar 
um perfil e uma fanpage, como 
fazer ações práticas na página, 
além de fazer recomendações 
importantes para o empresário. 

O curso será realizado no 
Sebrae-SP, localizado na rua 
14, 735, no centro, ao lado dos 
Correios. Outras informações 
e inscrições no telefone (17) 
3321-6470 (opção 4).

O Rancho do Peão-
zinho, local dedicado 
às crianças no Parque 
do Peão, agora conta 
com mais um atrativo. 
Neste final de sema-
na, a lanchonete em 
funcionamento no local 
servirá café da manhã e 
almoço. O café da ma-
nhã será comercializado 
no sábado e domingo, 
das 9 às 11 horas. No 
cardápio estão mini pão 
francês, misto quente, 
tapioca com ovos mexi-
dos, pão de queijo, café, 
café com leite e sucos.  

Já o almoço acontece exclusivamente neste sábado, dia 11, das 12 às 15 
horas. Estarão à venda, pratos executivos na versão adultos, pelo valor 
de R$ 18,00 (com salada de folhas, arroz, feijão, mandioca e almôndegas 
com molho vermelho) e kids, que custa R$ 12,00 e tem o mesmo cardá-
pio, sendo a mandioca substituída pela batata frita. As reservas de mesas 
podem ser feitas pelo telefone (17) 98130-2523. O Rancho do Peãozinho 
funciona diariamente, das 9 às 17 horas, com entrada gratuita.

Cemitério Maldito e Pokémon se juntam a Vingadores 
na programação Centerplex North Shopping

Sala 01 - VINGADORES ULTIMATO - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 17h45 - 21h30
Sala 02 - CEMITÉRIO MALDITO - DUBLADO
TERROR - 16 Anos - Duração: 101minutos
Sábado, Segunda, Quarta: 17h15 - 21h45
Domingo, Terça: 16h20 - 18h35
Sala 02 - POKÉMON DETETIVE PIKACHU – DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 105minutos
Sábado, Segunda, Quarta: 15h - 19h30
Domingo, Terça: 14h10 - 20h45
Sala 03 - VINGADORES ULTIMATO 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h45 - 20h30

Rancho do Peãozinho terá opções de café 
da manhã e almoço neste final de semana

Paulista é 
eleito Mister 
Eco Sênior 
Brazil 2019
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O combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, zika e chikungunya, 
está mobilizando também a 
rede municipal de ensino de 
Barretos. Na última quarta-
feira (8),  crianças do CEMEI 
"Tenente Afonso Câmara 
Filho" assistiram à apresen-
tação teatral “Chapeuzinho 
Vermelho contra a Dengue”, 
encenada pelas profissionais 
da educação da unidade.

Durante a apresentação, as 
crianças são orientadas sobre 
o combate ao mosquito Aedes 
aegypti. “O intuito da secre-
taria municipal de Educação 
de Barretos é fazer de cada 
aluno um multiplicador das 
informações referentes à pre-
venção das doenças transmi-
tidas pelo mosquito, tornan-
do o combate à dengue mais 
efetivo na cidade”, explicou a 
secretária, Valéria Recco.

A peça, uma adaptação da 
história da Chapeuzinho Ver-
melho, mostra entulhos joga-

Com uma área estruturada 
de 1.317,99 metros quadrados 
em um terreno de 40 metros 
de larguras e 60 metros de pro-
fundidade, o novo prédio do 
CEMEI "Luzia Costa Fernan-
des", localizado na Rua Tenen-
te Afonso Câmara, 142, bairro 
Jardim Califórnia, foi inaugura-
do na última segunda-feira (6).

Antes, no prédio antigo, 
de cerca de 20 anos, a capa-
cidade de atendimento era 
de 90 crianças e com a nova 
construção saltará para 250, 
com idades de quatro meses 
a cinco anos de idade. A obra 
foi edificada por meio do Pro 
Infância do FNDE (Fundo 
Nacional para o Desenvolvi-
mento da Educação).

A cerimônia inaugural reu-
niu pais, alunos, professores, 
coordenadores, diretores, su-
pervisores, secretários munici-
pais e vereadores, com a parti-
cipação do prefeito Guilherme 
Ávila. Ele destacou a qualida-
de do Sistema Municipal de 
Ensino, com o material Anglo 
e novas unidades escolares.

“Especificamente aqui no 
Califórnia, vamos atender toda 
esta região. Há seis anos, quando 
assumi, tínhamos aqui uma pe-
quena unidade, muito acanhada, 

que ficava aquém da necessida-
de. Agora temos a mais moderna 
que temos entre creche e escola 
no município. É totalmente cli-
matizada com salas dotadas de 
ar condicionado, equipamen-
tos novos, carteiras, refeitório e 
cozinha bem estruturados, belo 
parquinho, enfim uma unidade 
muito bonita que vai atender não 
mais 90, mas 250 crianças”, res-
saltou o prefeito.

Guilherme Ávila lembrou 
que sua gestão mais do que 
dobrou o atendimento na edu-
cação. “É a maior criação de 
vagas da história. Mais um re-
corde que me orgulho muito. 
Em 2013, quando assumimos, 
eram 2,9 mil crianças e hoje 
chegamos a mais de 6 de mil. 
Temos recordes também da 
administração que criou mais 
casas e lotes, casas populares, 
vagas nas creches, o melhor 
material didático nas escolas, 
climatizamos todas salas de 
aulas, que são extremamente 
positivos”, enfatizou.

O prefeito destacou ainda 
que, em breve, serão inaugu-
radas novas unidades, como o 
CEMEI do bairro Jardim dos 
Coqueiros, com capacidade 
para mais 250 crianças; o CE-
MEI do bairro Baroni e a am-

pliação do Fernanda Teixeira, a 
maior unidade entre este mode-
lo, com mais duas salas e capa-
cidade para mais 50 crianças. 

A inauguração foi mar-
cada ainda por homenagens, 
incluindo, entre outras, a Gui-
lherme Ávila, por meio dos 
alunos Isabelly Murra Azoli 
e Luiza Rodrigues Zamperli-
ni (Recreação A) e a patrona 
do CEMEI, através da ex-ve-
readora Maria Augusta Lopes 
Villarinho, autora, na época 
da instalação, da indicação 
na Câmara Municipal. Inês 
Fernandes Cordeiro (filha) e 
Alexandra Cristina (neta), de 
Luzia Costa Fernandes, esti-
veram presentes.

ESTRUTURA
O novo prédio do CEMEI 

possui 11 salas, sendo: dois 
berçários com lactário, fraldá-
rio, sala para amamentação, re-
feitório, cozinha equipada com 
ventilação adequada, salas de 
maternal 1 e 2 de atividades e 
para hora do sono, todas com ar 
condicionado, banheiros adap-
tados para a idade das crianças, 
sala de recreação e pré-escola 
com carteiras adequadas para 
cada faixa etária, sala de lei-
tura, sala de musicalização e 
brinquedoteca.

novo prédio do CEMEI luiza Costa Fernandes aumenta 
capacidade de atendimento para 250 crianças

Inauguração foi realizada na última 
segunda-feira no bairro Califórnia

Teatro leva orientação de forma lúdica sobre 
os cuidados com o aedes a alunos do CEMEI

dos no quintal pelo lobo mau, 
um criadouro para o mosquito 
da dengue, o que teria causa-
do a doença da vovó. 

"Desta forma teatral  as 
educadoras explicam como 
prevenir a doença, os sintomas 
e o tratamento, tudo de uma 
forma lúdica e fácil compre-
ensão", salientou Angélica Pe-
rassoli, supervisora de Educa-
ção Infantil do município.

A apresentação contou com 
a encenação das professoras 
Mônica Miranda Lizi, Daya-
ne Cavenaghi, Kátia Passareli, 

Marília Pereira e Denize da Sil-
va, com o apoio da diretora do 
CEMEI, Renata Aparecida San-
tos, e a participação especial dos 
alunos Sophia Sousa Fernandes 
e Luis Otávio Fino Feliciano.
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IMAGENS DA SEMANA

Fila para o atendimento
Essa semana a fila para o atendimento na UPA chegou a ficar na calçada. Pacientes em pé, 

passando mal e esperando atendimento.

reFrescando pelos lagos
As garças voltaram em bando para “clarear” as águas do primeiro lago, na Região dos Lagos 

de Barretos. E um frequentador do local, durante sua prática diária de caminhada, registrou as 
garças e os “mergulhões” em manhã  de sol durante a semana.
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Durante a sua formação no 
Programa Senac de Aprendiza-
gem, de 2015 a 2016, Diego 
Junqueira Quintela passou por 
vários setores do Senac Barre-
tos, para aprender e testar suas 
potencialidades.

Nesse período, o grupo ges-
tor da unidade pôde acompa-
nhar o desempenho do aprendiz 
e detectar que a repetição de 
seus padrões comportamentais, 
em virtude da síndrome de 
Asperger, similar ao autismo, 
o habilitavam para alguns tra-
balhos administrativos. 

O que era avaliado como 
uma limitação profissional por 
algumas empresas onde ele 
passou para executar tarefas ge-
rais e de jardinagem, foi iden-
tificado como uma qualidade.

Uma das características do 
programa é valorizar as compe-
tências pessoais e profissionais 
dos jovens e ajudar na forma-
ção deles para o mundo do 
trabalho por meio da educação. 

Para a vida do Diego, o pro-
grama ganhou ainda mais im-
portância, pois resultou em sua 
contratação na Secretaria Esco-
lar do Senac Barretos. O jovem 
tem capacidade de organização, 
atenção para a conferência de 
documentos e responsabilidade 
ímpar no cumprimento de horá-
rios e compromissos.

“Ele chegou com conheci-
mento básico e sem experiência 
na área administrativa. Aprendeu 
na prática e foi se desenvolven-
do. Percebemos que era bastante 

Na última terça-feira (7), o 
prefeito Guilherme Ávila e a 
superintendente do SAAE (Ser-
viço Autônomo de Água e Esgo-
to), Elaine Pereira Gomes, anun-
ciaram novos investimentos e 
projetos que serão implantados 
para solucionar o problema de 
falta de água na cidade de Bar-
retos, principalmente em bairros 
como São Francisco, San Diego, 
Planalto e outros.

Na oportunidade, Guilherme 
Ávila fez um balanço dos inves-

SaaE anuncia investimentos para resolver 
problema de falta de água em bairros de Barretos

timentos realizados por SAAE 
e prefeitura durante sua gestão, 
registrando uma ampliação de 
36% no sistema de abastecimento 
de água, com a construção de 180 
km de rede de abastecimento 
(passando de 500 km para 680 
km), perfazendo um total de 1.858 
m3/hora. O prefeito ressaltou que 
através dos novos investimentos 
a cidade terá capacidade para 
abastecer até 300 mil habitantes. 

“Estamos investindo pe-
sado na captação de água de 

diversos locais da cidade, 
entre eles, aumentando a cap-
tação do Poço das Comitivas, 
Poço do Dom Bosco, Poço da 
Assis Chateaubriand e iremos 
perfurar um poço no São Fran-
cisco com 300 m3/h e outro no 
bairro Mais Parque com 300 
m3/h. Iremos construir mais 
um reservatório na região da 
FEB e Rochão, projeto de 
barramento no Pitangueiras 
para aumentar de 800 para 
1.200 m3/h de água no ribeirão 
Pitangueiras. Com esses inves-
timentos através de recursos 
próprios, iremos diminuir o 
problema de falta de água na 
cidade, com o rompimento de 
adutoras”, afirmou o prefeito.

Na oportunidade, a superin-
tende da autarquia confirmou a 
troca de toda a adutora da rua 
18, desde a avenida 43 até a 
região do North Shopping, com 
implantação de registros e equi-
pamentos mais resistentes que 
suportam a pressão da água. 
“Vamos começar da avenida 
13 até a avenida 09 e logo após 

realizaremos as outras etapas”, 
confirmou Elaine Gomes.

Com relação à rede de esgo-
to, o prefeito informou que em 
sua gestão houve um aumento 
de 33% nos emissários de 
esgoto, elevando a capacidade 
para um total de 620 km na 
cidade de Barretos. “Esses in-
vestimentos na rede de esgoto 
vieram em sua maioria através 
do Fehidro”, explicou.
AvAliAção dA ÁguA

Durante a entrevista coleti-

va, foram levantadas questões 
a respeito da água oferecida 
nas torneiras aos barretenses, 
com relação a informações 
de que a água fornecida na 
cidade, pela autarquia, teria a 
presença de agrotóxicos. 

Segundo o prefeito Gui-
lherme Ávila, o SAAE realiza 
uma avaliação criteriosa na 
cidade de Barretos, tanto nos 
pontos de captação, como nos 
pontos de distribuição. 

“A Vigilância Sanitária 

municipal faz essa captação 
e três vezes por mês realiza 
uma avaliação que é enviada 
para o Instituto Adolfo Lutz, 
não sendo constatada ne-
nhuma irregularidade sobre 
agrotóxicos e hormônios”, 
apontou o prefeito.

As afirmações do prefeito 
foram corroboradas pela su-
perintende do SAAE, Elaine 
Gomes, e pelos técnicos da 
autarquia presentes na entre-
vista coletiva.

Jovem com síndrome de asperger revela 
potencial para trabalhos administrativos

atento e se enquadrava na vaga 
disponível. Ele também se iden-
tificou com o nosso trabalho, que 
é mais sistemático e burocrático, 
requer organização, compro-
misso com horário e atenção 
aos detalhes”, afirma Márcia 
Napolitano, coordenadora da 
Secretaria Escolar e responsável 
direta pelo desenvolvimento 
profissional do Diego.

Diego Quintela trabalha 
seis horas diárias e realiza 
conferências e arquivos de do-
cumentos, etiquetagem, dentre 
outras funções.

Segundo Márcia Napolitano, 
em três anos de trabalho no Se-
nac, o jovem tem se desenvolvi-
do a cada dia, assumindo novas 
responsabilidades e melhoran-
do, inclusive, sua interação com 
os colegas e alunos. “Quando 
chegou, ele era mais retraído e 
hoje está mais comunicativo. A 
própria família notou mudanças 
no Diego em casa, ele está mais 
autônomo e ativo”, destacou.

E para Diego, “o Programa 
Senac de Aprendizagem ensi-
na a desempenhar as rotinas 
de maneira colaborativa e a 
trabalhar em equipe, além de 
valorizar os funcionários”.

Quem também pôde com-
provar dessa experiência foi 
a Tainá Ferreira Uieda, de 21 
anos, formada e efetivada, em 
2017, no quadro de atendentes 
do Poupatempo. “Costumo 
dizer para a professora Juliana, 
o quanto o programa é um pro-
cesso de crescimento na nossa 

vida. Se não fosse essa vaga, 
eu não teria sido contratada”.

Segundo Tainá Uieda, mais 
do que formá-la para o merca-
do de trabalho, o Aprendiza-
gem ajudou na transformação 
da vida dela como um todo, 
tornando-a uma jovem mais 
paciente, empática e proativa. 

“O Senac trabalha muito 
com essa consciência de nos 
colocarmos no lugar do outro, ser 
mais atencioso e compreender as 
necessidades de cada pessoa, o 
que é muito importante não só 
no ambiente de trabalho, mas em 
qualquer situação”, disse a jovem.

Para jovens que pensam em 
ingressar no mercado de traba-
lho, Tainá dá a dica: “Quantas 
vezes a gente não pensa em de-
sistir porque está cansado, tem 
que estudar em casa, assistir às 
aulas e ainda trabalhar. O meu 
conselho é não desistir. Cansa-
dos ou não, concluam o curso. 
Os professores do Senac sempre 
utilizam dinâmicas e jogos edu-
cativos para nos motivar. Eu só 
tenho a agradecer”, finalizou.
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Uma homenagem do Jornal o PoVo para todas as mães barretenses!
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Cinema

Fone (17) 3043-6606

Pokémon: 
Detetive Pikachu

Um jovem une forças com o 
detetive Pikachu para des-
vendar o mistério por trás do 
desaparecimento de seu pai. 
Perseguindo pistas pelas ruas 
de Ryme City, a dupla dinâmi-
ca logo descobre uma trama 
desonesta que representa uma 
ameaça ao universo Pokémon.

"Hoje é o seu dia, 
minha mãe queri-
da, Edna Consoni.
Você é mais do que 
especial para mim,
sempre esteve do 
meu lado e sempre 
fez de tudo por 
suas filhas. Agora 
é a hora de eu 
fazer de tudo por 
você e saiba que 
eu farei de tudo 
por você, para 
dar tudo o que a 
senhora merece.
Eu te amo hoje e 
sempre, e muito 
obrigado por exis-
tir em minha vida.
EU TE AMO 
MINHA MÃE 
QUERIDA e 
FELIZ DIA DAS 
MÃES!"
De suas filhas 
Joyce e Elaine

Na terça-feira (14), a psicóloga e minha companheira de dança 
de salão, rsrs, Katulle Oliveira Freitas, comemora mais um 

ano na folhinha, ao lado dos amigos, familiares e do marido 
Diocassino. Parabéns e Felicidades Sempre!!

Ontem (10), Caio Morais comemorou mais um 
aniversário e recebeu todo paparico e chamego da 

namorada Fran Pereira. Parabéns!!

Amanhã (12), a sorridente Roberta Malpelli Spinelli 
festeja mais uma primavera, ao lado dos pais Ruberlei 

e Vivian, e da irmã Yzadora. Felicidades!!
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A equipe de handebol masculino Sub 21 da secretaria municipal de Esportes e Lazer venceu 
Matão por 26 x 21, no último domingo (5), em jogo válido pela Liga Brasil. Comandada por Luciana 
Zímaro, a equipe barretense teve como destaque Raul Nascimento, de 15 anos, eleito o melhor 
jogador da partida. O próximo confronto será no dia 25 de maio, contra Bebedouro, naquela cidade.

A equipe de ciclismo da se-
cretaria municipal de Esportes e 
Lazer conquistou três medalhas 
(duas de ouro e uma de bronze) 
na Copa Regional de Mon-
tainBike, disputada no último 
domingo (5), em Cássia (MG). 

As medalhas de ouro são de 
Cleber Prieto, na categoria Sub 
50, e de Flávio de Paula, na 
categoria Sub 45. A de bronze 
é de Bruno Garcia, categoria 
Sub 35. A equipe levou ainda 
um sexto lugar na categoria 
dupla masculino com Rodrigo 
Toneloto e Bruno Garcia.

Responsável pela equipe, 
Toneloto, afirmou que a com-
petição é uma das mais duras 
provas da região. “Participa-
ram mais de 300 atletas de 30 
cidades diferentes. Fomos pre-
parados sabendo do alto nível 
da competição e conquistamos 

Em jogo válido pela Liga 
de Porto Ferreira, a equipe de 
vôlei infanto-juvenil (16 e 17 
anos), enfrenta Limeira, na-
quela cidade, neste sábado, dia 
11. O sexteto barretense é diri-
gido por Fernandinho Ferreira. 
No dia 18 de maio, a equipe 
participa de um festival que 
será sediado em Barretos, por 
meio da prefeitura e secretaria 

municipal de Esportes e Lazer. 
Também disputarão o festival, 
equipes das cidades de Franca, 
Itobi e Ribeirão Preto. 

VETERANOS
As equipes de vôlei adapta-

do de Barretos disputaram dois 
jogos no último dia 4, em Rio 
Preto. Na categoria Sub 60, 
venceu Guapiaçu por 2 x 0 (15 
x 3 e 15 x 1). Na categoria Sub 

50 perdeu por 2 x 0 (8 x 15 e 11 
x 15). Os times barretenses são 
dirigidos pela técnica Cidinha.

INICIANTES
A equipe de vôlei mirim 

feminino iniciou sua participa-
ção em competição também no 
último dia 4. No primeiro jogo 
perdeu para Cristais Paulista 
por 2 x 0 e no segundo para 
Uberaba por 2 x 0.

Da esquerda para a direita, William Félix, Flávio de Paula,  
Cléber Pietro, Rodrigo Toneloto e Bruno Garcia

O barretense Sérgio de Castro Roque, de 35 anos 
de idade, conquistou dois troféus (segundo e terceiro 
lugar) no Campeonato Estadual de Fisiculturismo, 
além de garantir vaga para o campeonato brasileiro. Na 
categoria Bodybuilding – Men Perfomance (até 1.72 
metro e 75 quilos), Sérgio conquistou o vice-campe-
onato numa disputa com oito concorrentes. Na Class 
até 1.72 metro, ficou com o terceiro lugar dentre cinco 
competidores. O Campeonato Brasileiro será disputado 
em Santo Amaro, no dia 25 de maio. Segundo Sérgio, 
se no brasileiro se classificar entre os três primeiros 
colocados, garantirá vaga para participar do mundial na 
cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte, no dia 8 
de junho. “Comecei treinar em 2001 e decidi participar 
de competições fazem meses. Tenho esse esporte como 
hobby. O custo é alto com alimentação e suplementos. 
Além dos treinos diários, preciso comer cerca de 1,2 
quilos de carne por dia – entre bovina, peixes e frango 
ou 18 claras de ovo”, explicou Sérgio, que agradeceu a 
prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer. “Procurei a secretaria e fui recebido pelo 
secretário de Esportes e Lazer, Lilico, que me atendeu 
e confirmou prontamente a ajuda da prefeitura com inscrição, transporte e alimentação, que foi 
fundamental para minha participação na competição”, destacou o atleta.

Ciclismo barretense conquista medalhas 
em Copa regional de MontainBike

resultados expressivos. Agra-
deço o apoio da prefeitura, por 
meio da secretaria de Esportes 

e Lazer, através do secretário 
Lilico”, comentou o atleta 
coordenador.

Barretense conquista dois troféus 
em competição de fisiculturismo

Handebol masculino de Barretos 
vence Matão fora de casa

Vôlei masculino infanto-juvenil 
da SMEl Barretos enfrenta limeira


