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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 25 DE OUTUBRO

R$  4,008
Dólar Comercial Venda R$  4,009

Cotações 
FinanCeiras

O Sindicato dos Servidores 
Públicos de Barretos possui uma 
dívida de R$ 1.545.641,78 com 
a empresa São Francisco Siste-
mas de Saúde, dona do Plano 
São Francisco Saúde. A dívida 
está anotada em um documento 
de acordo de parcelamento (ho-
mologação de acordo), registra-
do em cartório de Barretos.

O acordo de parcelamento 
da dívida foi confirmado nesta 
sexta-feira (25) pelo Gerente 
de Relacionamento do plano, 
Ângelo Tremonti.

No acordo, firmado junto 
a processo que tramitava na 1ª 
Vara Cível de Barretos, o sindi-
cato de propôs a pagar a dívida 
em 27 parcelas de R$ 57.245,99, 
com vencimento iniciado em 12 
de julho deste ano.

Segundo Tremonti, o sindi-
cato ainda não efetuou o paga-
mento de nenhuma das parcelas 
vencidas, no total de quatro (R$ 
228.983), sob a alegação de que 
não possui condições financei-
ras, já que não vem recebendo 
repasse de valores da prefeitura 
para o sindicato.

“O sindicato alega que não 
recebe da prefeitura, mas não 

é isso que estamos sabendo”, 
apontou Ângelo Tremonti. “Va-
mos para o vencimento da quin-
ta parcela, mas vamos aguardar 
uma posição do presidente do 
sindicato, o João Mulata, para 
sabermos qual rumo tomar”, 
ressaltou o gerente do plano.

A reportagem procurou o 
presidente do sindicato, João 
Roberto dos Santos, João 
Mulata, para justificar o atra-
so e quais as pretensões com 
relação à dívida. João Mulata 
se manifestou por meio de uma 
nota enviada à redação.

João Mulata disse que re-
conhece a dívida e que “nos 
próximos dias vamos manter 
contato com o São Francisco e 
negociar uma melhor solução 
para ambas as partes”. [leia a 
nota completa abaixo].

Por outro lado, o gerente 
de Relacionamento do plano, 
Ângelo Tremonti, ressaltou que 
“por várias vezes entramos em 
contato por telefone e, também, 
chegamos a falar pessoalmente. 
A resposta era que iria pagar, 
mas precisava receber da pre-
feitura. Queremos ainda resol-
ver de forma amigável”.

A deputada federal, Sílvia Chagas; o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata; 
o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila; o coordenador do projeto Bella Vita, 

dr. Daniel Marconi; a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro; a deputada federal, 
Kátia Sastre; e o secretário de saúde de Araguaína, Jean Coutinho

A primeira-dama do Bra-
sil, Michelle Bolsonaro, vi-
sitou nesta sexta-feira (25), o 
Hospital de Amor de Barretos. 
Ela veio conhecer de perto o 
Hospital de Amor de Barretos, 
parceiro do Programa Pátria 
Voluntária, presidido pela 
primeira-dama do país.

Michelle Bolsonaro foi 
recepcionada pelo prefei-
to, Guilherme Ávila, e no 
Hospital de Amor, pelo seu 
presidente Henrique Prata.

Na parte da manhã, Mi-
chelle Bolsonaro conheceu as 
dependências do HA e, no perí-
odo da tarde, manteve reunião 
com voluntários do hospital e 
do programa que ela preside, 
além de anunciar a criação de 
um Centro de Reabilitação em 
Araguaína, Tocantins. 

Participaram da reunião, 
as deputadas federais Sílvia 
Chagas e Kátia Sastre; além 
do secretário de Saúde de Ara-
guaína (TO), Jean Coutinho; 

O Sindicato Nacional dos 
Aposentados (Sindinapi) vai 
inaugurar a nova subsede do sin-
dicato em Barretos, que passa a 
funcionar na avenida 13 entre as 
ruas 16 e 18, no centro da cidade.

O vice-presidente do sin-
dinapi, Plínio Gustavo Adri 
Sarti, e o diretor executivo, 
José Gaspar Ferraz de Cam-
pos, visitaram a nova subsede 
nesta sexta-feira (25), acom-
panhados de Luiz Anastácio 
Paçoca (foto), idealizador e 
um dos fundadores da subsede 
do Sindinapi em Barretos.

Com a reinauguração, o 

Sindicato dos Aposentados de 
Barretos passa a oferecer os 
serviços do INSS Digital (que 
deixa de atender no Sindicato 
da Alimentação), além de 
oferecer todos as benfeitorias 
do Projeto Viver Melhor aos 
aposentados de Barretos.

O projeto oferece aos aposen-
tados associados Auxílio Funeral 
e Seguro de Vida, condições de 
adquirir gratuitamente medica-
mentos de valores até R$ 150,00 
em redes credenciadas de farmá-
cias, além da Coopernapi, coope-
rativa de crédito com as melhores 
taxas de juros do mercado.

SAAE segue trocando adutora da rua 18 - A superintendente 
do SAAE, Elaine Gomes, confirmou a continuação dos trabalhos da 
troca da adutora da rua 18, iniciado na rotatória do shopping, atingin-
do agora a avenida 5. Em seguida os trabalhos seguem até a avenida 
11 e, na sequência, a troca será feita em toda a extensão da rua 18 até 
a avenida 41. Os trabalhos consistem na troca da adutora de amianto 
(com mais de 56 anos de uso) pela adutora de PAD, mais resistente. 

Sindicato dos Servidores  reconhece atraso no 
pagamento de R$ 1,5  milhão com Plano de Saúde
Sindicato busca meio para honrar dívida reconhecida por intermédio de acordo judicial homologado

O OUTRO LADO
Estamos cientes desta dívi-

da, assim como somos cientes 
de todos os nossos compro-
missos frente ao sindicato e 
aos servidores municipais. 
Buscamos um novo plano de 
saúde e os servidores já estão 
usufruindo dele. Assim como 
todos os sindicatos também 
enfrentamos problemas e bus-
camos solucionar cada um da 
melhor forma possível. É o 
que vamos fazer com o São 
Francisco. Somos cientes da 
dívida e do acordo. Por isso, 
vamos buscar uma solução o 
mais rápido possível para cum-
prir mais este compromisso. 
Primeiro as necessidades mais 
básicas e urgentes que o sin-
dicato tem com os servidores, 
depois as soluções para nossas 

dificuldades. Nos próximos 
dias vamos manter contato 
com o São Francisco, vamos 
sentar, negociar uma melhor 
solução para ambas as partes e 
cumprir. Esse é o nosso com-
promisso com o sindicato e 
com os servidores municipais.

João Robertos dos Santos, 
João Mulata

Michelle Bolsonaro visita 
o Hospital de Amor de Barretos

e do coordenador do projeto 
Bella Vita, Daniel Marconi.

O Programa Pátria Voluntá-
ria tem como finalidades prin-

cipais, promover o voluntaria-
do de forma articulada entre o 
governo, as organizações da 
sociedade civil e o setor pri-

vado; e incentivar o engaja-
mento social e a participação 
cidadã em ações transforma-
doras da sociedade.

Sindicato dos Aposentados 
reinaugura nova subsede de Barretos

O deputado estadual do 
Solidariedade, Alexandre Pe-
reira, visitou Barretos nesta 

Deputado Alexandre Pereira anuncia 
emenda de R$ 150 mil para Santa Casa

sexta-feira (25), sendo recebido 
por apoiadores e integrantes do 
diretório municipal do partido.

Na oportunidade, o depu-
tado oficializou a apresentação 
de emenda parlamentar de sua 
autoria, no valor de R$ 150 mil, 
para ser aplicado na manutenção 
da UTI Neonatal da Santa Casa 
de Misericórdia de Barretos.

Alexandre Pereira comunicou 
a verba aos empresários Renato 
Reis e Giovane Barroti, voluntá-
rios e grandes incentivadores de 
diversos projetos de ajuda à Santa 
Casa, incluindo a UTI Neonatal. 

“Esse valor pode ser liberado 

ainda neste ano, conforme nos 
comprometemos em um encon-
tro que tivemos durante a últi-
ma visita que fiz em Barretos”, 
comentou Alexandre Pereira.

O deputado também 
anunciou que uma emenda 
parlamentar federal, no valor 
de R$ 300 mil, deverá ser 
apresentada pelo deputado 
Paulo Pereira da Silva, Pau-
linho da Força, ao orçamento 
da União, com o objetivo de 
ajudar o hospital em 2020.



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 
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de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Com o intuito de ampliar 
a discussão acerca dos limites 
da publicidade na Advocacia, a 
OAB São Paulo, em conjunto 
com a OAB Nacional, promove 
Audiência Pública na sede ins-
titucional, na próxima segunda-
feira, dia 28, a partir das 13h30. 

A iniciativa, coordenada 
pelo secretário-geral adjunto do 
Conselho Federal, Ary Raghiant 
Neto, tem como objetivo colo-
car o assunto em pauta nas 27 
Seccionais da Ordem. Na sequ-
ência das audiências realizadas 
pelas Secionais de Santa Cata-
rina e Paraná, São Paulo recebe 
os advogados e advogadas para 
participarem do debate. 

Conselheiro federal pela 
OAB SP e presidente da Co-
missão Nacional de Defesa das 
Prerrogativas e Valorização da 
Advocacia, Alexandre Ogusuku 
ressalta que a proposta é escutar 
todas as ponderações da classe.

“O Conselho Federal quer 
dialogar com a Advocacia 
sobre possíveis mudanças nas 
regras de publicidade da pro-
fissão e, para que a conversa 
aconteça em todo Brasil, são 
realizadas as audiências pú-
blicas. Na medida em que a 
Ordem colher os pensamentos 

Espera-se, com otimismo, 
que o STF, mantenha o en-
tendimento de que a prisão de 
criminosos condenados em 
2º grau pode começar a ser 
executada, como ocorre nos 
Estados Unidos, na Europa e 
em todos os países civilizados. 

Porém, o que diria a cigana 
do famoso samba da União 
da Ilha, se, pessimista, fosse 
ler o futuro dessa decisão? 
Provavelmente diria que Fux, 
Barroso, Cármen, Fachin e 
Alexandre votarão a favor 
da prisão em 2º grau. Celso, 
Marco Aurélio, Lewandowski 
e Rosa (talvez) votarão pela 
prisão só depois do trânsito em 
julgado, ou seja, depois que 
acabarem todos os recursos 
possíveis e imagináveis. Gil-
mar e Tóffoli votarão para que 
a prisão possa ocorrer depois 
da decisão do STJ, mas antes 
do STF. O placar será, então, 
5x4x2. A pergunta, então, 
passa a ser: qual é a maioria? 

Essa é a situação que os 
estudiosos denominam dis-
persão qualitativa de votos, 
que é a mais difícil de todas 
as situações em um colegiado. 

Se o problema fosse só de 
quantidade, seria mais fácil. 
Suponha que cinco juízes con-
cordam em dar a João R$ 10, 
quatro concordam em dar R$ 7 
e dois concordam em dar R$ 5. 
Como R$ 7 está contido em R$ 
10, então 9 juízes concordam em 
dar a João R$ 7. Esse resultado 
é maior que o número de juízes 
que concordam em dar R$ 10 
(cinco) e que os que concordam 
em dar apenas R$ 5 (dois). Logo, 
o resultado deve ser R$ 7. 

Isso não acontece no caso 
da prisão em 2º grau, se a 
previsão pessimista da cigana 
se confirmar. Não se pode ima-

"O placar está 3 a 2 pela 
prisão em segunda instância, 
mas o gol marcado por Rosa 
Weber sugere que a presun-
ção da inocência tem cinco 
votos garantidos: Marco Au-
relio e Rosa, que já votaram, e 
Lewandovski, Celso de Melo 
e Gilmar Mendes, que ainda 
vão votar", avalia o jornalista 
Alex Solnik em seu Blog para 
Jornalistas pela Democracia.

A essa altura, o resultado 
do julgamento do STF depen-
de dos votos de apenas dois 
ministros: Cármen Lúcia e 
Dias Toffoli.

O placar está 3 a 2 pela 

 Vai ser decidido no Var

alex solnik
Jornalista. Já atuou em 

publicações como Jornal da 
Tarde, Istoé, Senhor, Careta, 

Interview e Manchete

prisão em segunda instância, 
mas o gol marcado por Rosa 
Weber sugere que a presun-
ção da inocência tem cinco 
votos garantidos: Marco Au-
relio e Rosa, que já votaram, 
e Lewandovski, Celso de 
Melo e Gilmar Mendes, que 
ainda vão votar.

Os punitivistas garantidos 
são quatro: Fachin, Moraes e 
Barroso, que já votaram e Fux, 
que vai votar.

Se Cármen Lúcia votar pela 
prisão em segunda instância, o 
jogo estará empatado quando 
chegar a vez de Dias Toffoli, o 
último, por ser presidente. Ca-

berá a ele o voto de Minerva.
Pelo jeito, vai ser resolvido 

no VAR.

Três causas frequentes 
para dor de dente

Quem nunca sofreu com um incômodo na boca levanta a mão
A prevenção é sempre o 

melhor e maior remédio para 
evitar problemas com sua saú-
de bucal, porém nem sempre 
conseguimos viver imunes a 
uma dor de dente. 

E não existe um momento 
bom para isso, por mais que o 
incômodo geralmente ocorre 
nas horas mais inoportunas, 
como uma viagem ou antes 
de uma reunião importante. 
Listamos agora as três maiores 
causas de dor de dente:

Cárie: por "implodir" a es-
trutura do dente, ela pode sim 
causar uma dor constante, ou 
apenas na hora do contato com 
alimentos quentes ou doces.

Exposição radicular: o 
nome é complicado, mas é 
simples de entender. Esses 
são os casos em que a raiz do 
dente fica exposta. Normal-
mente vinculados a retração 

da gengiva que deixa toda 
região sensível a comidas 
frias ou quentes.

Trinca no esmalte: em 
situações de alta lesão o 
dente fica sensível também. 
Principalmente se não for 
tratada, a rachadura pode 
aumentar e atingir a dentina, 

polpa e raiz do dente.
Caso você tenha dor de 

dente a primeira ação é tentar 
marcar uma consulta o mais 
breve possível. Somente o 
dentista saberá qual é o melhor 
tratamento para o seu caso e as 
maneiras mais eficazes para 
amenizar a dor.

Em nome da maioria: 
o STF e a prisão em 2º grau

edilson vitorelli
Doutor em Direito e mestre 
em Direito. Foi Juiz Federal 
na 4ª Região e Procurador 

do Estado de Minas Gerais. 
É professor de Direito da 

Universidade Presbiteriana 
Mackenzie Campinas. 

ginar, como equivocadamente 
vêm fazendo alguns, que per-
mitir a prisão após a decisão 
do STJ seria a média entre o 2º 
grau e o STF. Esse raciocínio 
só em válido quando a diver-
gência incide sobre questões 
quantitativas, não qualitativas. 

Não há “média” entre STF, 
STJ e 2º grau. Aqui, a solução é 
muito mais difícil e ela depende, 
em grande medida, do modo 
como a pergunta é formulada. 
Se a questão for “é aceitável 
executar a pena antes do esgo-
tamento de todos os recursos?”, 
7 juízes estariam respondendo 
sim, sendo 2 após a decisão do 
STJ e 5 após a decisão de 2º 
grau. Apenas 4 estariam dizendo 
não. Por outro lado, se a pergun-
ta for “é possível executar a pena 
após a decisão de 2º grau?” 6 
estariam dizendo não e apenas 
5 diriam sim. 

Não há uma boa solução, 
nem uma solução definitiva 
para esse problema em teoria 
do direito. O máximo que se 
pode estabelecer são algumas 
conclusões parciais. Primeiro, 
a decisão certamente não pode 
ser a que permite o cumprimen-
to da pena após a decisão do 
STJ. Isso prestigiaria, bizarra-
mente, a solução menos votada.

Em segundo lugar, se não 
há maioria para mudar o enten-
dimento anterior (que permite 
o cumprimento da pena depois 
da decisão em 2º grau), então o 
entendimento anterior fica man-
tido. Essa segunda conclusão 
é também a opinião de Fredie 
Didier Júnior, Daniel Mitidiero, 
Hermes Zaneti Jr. e Antônio 
do Passo Cabral, quatro dos 
maiores processualistas do país, 
publicada no portal Jota. 

Se não há nova maioria, 
a maioria anterior prevalece. 

Então, se não houver seis 
votos dizendo que não é pos-
sível prender alguém depois 
da prisão em 2º grau, a prisão 
continuará sendo possível. 

Em terceiro lugar, a maioria 
do STF (sete ministros) terá 
decidido que quando a Consti-
tuição, no art. 5º, diz “ninguém 
será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”, a palavra 
“culpado” não é sinônimo de 
“preso”. Assim, a Corte terá 
reafirmado o entendimento de 
que é possível iniciar o cumpri-
mento de pena antes do trânsito 
em julgado da decisão. A diver-
gência será apenas quando. 

As três conclusões acima 
parecem além de questiona-
mentos. A quarta é mais contro-
versa. Em uma decisão 5x4x2, 
a maioria provisória (os cinco) 
deveria ser prestigiada, pelo 
menos até que, no futuro, uma 
maioria mais ampla se afirme. 
É o que defende Michael Eber, 
nos Estados Unidos. 

Na falta de uma maioria, os 
juízes inferiores devem decidir 
prevendo o que fará, no futuro, 
a maioria dos integrantes da 
corte. Nesse caso, a mais am-
pla maioria existente aprova a 
prisão depois da condenação 
em 2º grau, ainda que essa 
maioria não seja absoluta.

Logo, ainda que se descon-
sidere tudo o mais, os juízes 
deveriam continuar expedindo 
mandados de prisão contra os 
réus condenados em 2º grau. 
Em nome da maioria.

limites da publicidade na 
advocacia impulsionam série de 
audiências públicas em todo país

e aquilo que a advocacia quer, 
será apresentada uma proposta 
de modernização das regras pu-
blicitárias”, explica Ogusuku. 

Ele classifica o momento 
como importante para mani-
festação da categoria, uma vez 
que a publicidade em redes 
sociais deve constar no cerne 
das expressões, pois ainda não 
há previsão no Código de Ética 
e Disciplina sobre o tema. “O 
foco está especialmente nas 
redes sociais, para saber o que a 
Advocacia pensa da publicidade 
neste ambiente como forma de 
fomento do mercado”, adianta.
ConsulTa à ClassE

Nesta seara, o Conselho Fe-
deral está com pesquisa aberta, 
desde o dia 1º de setembro, para 
que os profissionais opinem 
sobre os novos limites para 

a publicidade na atividade, e 
também apresentem propostas 
para alterações visando atuali-
zar o Provimento 94/2000 e o 
Código de Ética e Disciplina. 

Em um questionário com per-
guntas objetivas e campo aberto 
para sugestões, constam questões 
sobre a flexibilização das regras 
de publicidade, utilização das 
redes sociais, sites e platafor-
mas digitais, como aplicativos 
de localização, busca e troca de 
mensagens, para a divulgação 
dos serviços advocatícios. 

Atualmente o Código de 
Ética e Disciplina determina que 
a publicidade profissional tem 
caráter meramente informativo, 
bem como deve primar pela dis-
crição e sobriedade, não podendo 
configurar captação de clientela 
ou mercantilização da profissão.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de PANIFICAÇÃO E CON-
FEITARIA, sindicalizados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem 
da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato, situada na Rua 16 - nº 937, em 
Barretos-SP, no próximo dia 30 de outubro de 2019 às 16 horas, em primeira convocação, para o fim de discutir 
e votar a seguinte pauta:
1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Novembro/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas 
de trabalho e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 

Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 17 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 26 de outubro de 2019.

Enilson Roberto da Silva
Presidente 

Foi aprovado na sessão da 
última segunda-feira (21), na 
Câmara Municipal de Barre-
tos, o projeto de lei de autoria 
dos vereadores Raphael Du-
tra (PSDB) e Olímpio Jorge 
Naben, Euripinho (PDT), que 
regulamenta os locais para 
realização de feiras para expo-
sição e comercialização. 

"Fui incentivado pelo pro-
dutor rural Rafael Garcia Silva 
que apontou a falta de lugares 
em Barretos para expor os pro-
dutos orgânicos e de escoamen-
to da produção", disse Dutra.

"A gente propõe dar vida 
à Praça Francisco Barreto, ao 
Recinto Paulo de Lima Correa 
e ao Passeio da Tradição, va-
lorizando ao mesmo tempo os 
produtores, artistas e artesãos 
de nossa cidade", contou Dutra. 

A regulamentação dos lo-
cais para realização de feiras 
de artesanato, de produtos 
orgânicos e de economia cria-
tiva fomentará a economia, 
segundo o vereador. "A feira 
é forte e fomenta renda que a 
gente não imagina. Poderia ser 
bem melhor se tivesse apoio 
do poder público. Nós temos 
que privilegiar estes empre-
endedores", destacou Dutra.

Para Euripinho, o muni-
cípio possui um celeiro de 
artistas e produtores que não 
tem lugar para expor e ven-
der. "A gente vê a população 
aos domingos pulando de um 
lugar ao outro procurando 
produtos orgânicos. Busca-
mos centralizar as feiras e 
dar condições aos pequenos 
produtores que lutam para so-
breviver", afirma. Segundo o 

O secretário de Cultura e 
Economia Criativa do Esta-
do de São Paulo, Sérgio Sá 
Leitão, determinou a abertura 
de sindicância para apurar o 
vazamento de dados pessoais 
na página do órgão, revelado 
pelo Congresso em Foco. 
Em nota, a secretaria admitiu 
a falha no sistema, que expôs 
informações particulares de 28 
mil inscritos para concorrer a 
apoio financeiro do Programa 
de Incentivo à Cultura do Es-
tado de São Paulo (ProAC). 

Além das propostas apre-
sentadas desde 2015, podiam 
ser baixados no site do ProAC 
fotocópias de documentos 
como carteira de identidade e 
CPF, comprovante de endere-
ço e telefone.

A pasta atribuiu o “erro 
técnico” à gestão anterior e in-
formou que bloqueou o acesso 
aos dados e adotou medidas 
para resguardar a privacidade 
dos participantes do programa 
assim que foi alertada sobre o 
problema por este site. 

A secretaria foi questio-
nada sobre a falha em 21 de 

outubro. Mas até a tarde da 
quinta-feira (24) era possível 
acessar os documentos que 
ilustraram a reportagem. À 
noite, quando foi divulgada 
a nota pelo Congresso em 
Foco, o acesso à página esta-
va fechado. Segundo a asses-
soria, a empresa responsável 
pelo sistema foi notificada 
e abriu procedimento para 
identificar o problema.

A FALhA
O ProAC é considerado um 

dos melhores mecanismos de 
incentivo à cultura no Brasil, 
implementa políticas públicas 
para ampliar o acesso aos bens 
culturais e promove o acesso a 
produções de pequeno porte. 
Residentes no estado de São 
Paulo há pelo menos dois anos 
que comprovem atuação na 
área cultural no mínimo pelo 
mesmo período podem se ins-
crever no site do programa para 
concorrer a verbas da Secreta-
ria de Cultura, no ProAC Edi-
tais ou no ProAC ICMS, para 
captar fundos junto a empresas 
por meio de incentivo fiscal.

Os proponentes devem 

enviar os documentos e os 
projetos ao sistema, que salva 
os arquivos com um número 
identificador. Reside aí a fa-
lha. Cada candidato tem dois 
identificadores, nesse caso, 
uma ordem sequencial e pre-
visível, que permite que o link 
de download seja reconhecido 
e os arquivos baixados da pla-
taforma. Ou seja, mudando a 
sequência, é possível acessar 
os dados dos quase 30 mil 
inscritos. Embora tenha des-
coberto a falha no ProAC, o 
Congresso em Foco decidiu 
não publicar o link para evitar 
a exposição das informações 
privadas. Ao todo, são mais 
de 56 mil links ativos. Neles 
estão documentos pessoais e 
as íntegras das propostas.

O erro de programação na 
página do ProAC expõe uma 
falha do Estado no dever de 
zelar pelas informações sob sua 
custódia e deixa milhares de 
pessoas vulneráveis à ação de 
criminosos. Esses dados pesso-
ais são protegidos atualmente 
pela Constituição e pela Lei 
de Acesso à Informação (LAI).

CEnTro CUlTUral E 
SoCIal arUanDa BraSIl

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

Cópia de carteira de identidade acessada pela reportagem do Congresso em Foco,
no site da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo

Alessandra Tamarozi, Che-
fe de Cartório da 21ª Zona 
Eleitoral de Barretos, emitiu 
comunicado convocando elei-
tores que votam no Centro 
Educacional do SESI, para 
que realizem o cadastramento 
biométrico. Segundo a Justiça 
Eleitoral, somente 56,4% dos 

eleitores deste local haviam 
realizado o cadastramento bio-
métrico até o início deste mês.

Dessa forma, a Justiça Elei-
toral convocou os eleitores que 
ainda não possuem o cadastro 
biométrico para compare-
cerem ao Cartório Eleitoral, 
situado na avenida 15, nº 749, 

entre as ruas 18 e 20, até o dia 
31 de outubro.

O eleitor que quiser trans-
ferir o local de votação deve 
informar na ocasião do cadas-
tramento.

  O Centro Educacional do 
SESI, agora, se encontra situa-
do na Via das Comitivas (foto).

atenção eleitores do Centro Educacional do SESIGoverno de São Paulo abre 
sindicância para apurar 

vazamento de dados pessoais 
apontado pelo Congresso em Foco

Barretos terá feira 
de economia criativa

Proposta foi elaborada pelos vereadores Dutra e Euripinho e privilegiará três locais públicos

vereador, estas são ideias que 
a prefeitura precisa encampar 
e a secretaria competente 

precisa trabalhar em parceria 
com os vereadores para que 
as leis não se tornem inócuas.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (28/10) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
AUXILAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE COZINHA

ENCARREGADO DE LIMPEZA
ESTÁGIÁRIO DE ENGENHEIRO MECÂNICO

FAQUEIRO
FARMACÊUTICO

MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE MÁQUINA COLHEDORA DE CANA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICOS DE TRATORES LEVES

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOS

MONITOR DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
MOTORISTA CARRETEIRO NA OPER. CÂMARA FRIA

MOTORISTA CARRETEIRO
OPERADOR DE CRÉDITO

OPERADOR DE PRODUÇÃO
PADEIRO

PROFESSOR DE INGLÊS
PROMOTOR DE VENDAS

SALGADEIRO
SUPERVISOR DE VENDAS
TAPECEIRO DE VEÍCULOS

VENDEDOR EXTERNO
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.

Até setembro deste ano, 
segundo números do Seguro 
DPVAT, 9.865 crianças e ado-
lescentes de 0 a 17 anos, em 
todo o Brasil, foram indeniza-
dos em função de ocorrências 
de trânsito. Ou seja, uma mé-
dia de 36 vítimas por dia. 

Em relação ao perfil, a maio-
ria dos indenizados estavam 
na condição de pedestre no 
momento do acidente, concen-
trando 58% dos pagamentos. 
Porém, as estatísticas envol-
vendo passageiros são elevadas. 

Em setembro, o Estado de São 
Paulo registrou redução de 4,1% 
nas fatalidades causadas por aci-
dentes de trânsito. Os dados são 
do Infosiga SP, sistema de dados 
do Governo de São Paulo gerido 
pelo programa Respeito à Vida. 

No período, houve 469 fa-
talidades e 11,7 mil acidentes 
com vítimas, contra 489 óbitos 
em setembro do ano passado. De 
janeiro a setembro, foram 4.024 
óbitos contra 4.094 no mesmo pe-
ríodo de 2018, redução de 1,7%.

"Setembro foi um mês de 
muitas atividades de cons-
cientização por conta da Se-
mana Nacional do Trânsito. 
O Governo de São Paulo 
esteve presente em mais de 
mil iniciativas no período, com 
reforço também nas operações 
de fiscalização. O objetivo 
agora é investir ainda mais 
em educação e também nas 
parcerias com as Prefeituras, 
promovendo intervenções em 
pontos críticos identificados 
pelo Infosiga SP", explica a 
coordenadora do programa 
Respeito à Vida, Silvia Lisboa.

A redução de fatalidades en-
volvendo ciclistas é um dos 
destaques. Em setembro, foram 
registradas 18 ocorrências contra 
32 no ano passado, queda de 
43,7%. Também houve redução 
no número de vítimas motociclis-
tas, com 164 casos no mês passa-
do contra 179 em 2018 (-8,4%).

Para as fatalidades envolven-
do pedestres, o índice foi pratica-
mente estável (133 casos contra 
135 no ano passado), mas com 
redução de 6% no acumulado do 
ano (1.066 casos em 2019 contra 
1.134 no período anterior). 

Entre os ocupantes de auto-
móveis, o aumento foi de 10,9% 
em setembro (132 vítimas fatais 
contra 119 no ano passado).

A “Cidade Mirim” e o 
mascote Tebinho, que fazem 
parte do projeto “Educação no 
Trânsito, Responsabilidade de 
Todos”, mantido pela Conces-
sionária de Rodovias TEBE 
S/A desde 2001, em parceria 
com a Polícia Militar Rodoviá-
ria e com apoio Artesp (Agên-
cia Reguladora de Transportes 
do Estado de São Paulo), foi 
levado para escola SESI em 
Barretos, no último dia 17. As 
ações foram realizadas em dois 
horários e atendeu 320 alunos 
do 1º ao 5º ano. 

 O projeto, que tem o foco 
nas noções de segurança e 
respeito à legislação, envolve 
aulas teóricas e práticas sobre 
as leis de trânsito, primeiros 
socorros e meio ambiente

Na ocasião, a TEBE e a 
Polícia Militar Rodoviária 
levaram o projeto completo, 
onde o Cabo PM Mattiozzi 
orientou os alunos na parte 
teórica, mostrando as placas 
de sinalizações, falando so-
bre o uso da faixa de pedes-
tres, uso da passarela para 
atravessar a rodovia, acento 
de caro infantil adequado 
para cada idade, uso do cinto 
de segurança, entre outros. 

Depois os alunos foram 
para a parte prática, que é a 
“Cidade Mirim”, uma lona de 
72m² que simula uma cidade 

As monitoras, Natali e Josiane, ensinaram 
sobre as placas de sinalização

Os alunos ganharam seus 
kits e já foram brincar e 

compartilhar das informações 
que aprenderam

Estado de São Paulo tem 
redução nas fatalidades de trânsito

Queda é de 4,1% no mês de setembro segundo os novos dados 
do Infosiga SP. Nesse período, houve 11,7 mil acidentes com vítimas. 

Ocorrências envolvendo ciclistas tiveram redução de 43,7%

DaDos regionais
No Estado, 8 das 16 regiões administradas tiveram redução nos índices:
Itapeva: -55%
Registro: -55%
Barretos: -50%
Araçatuba: -45%
Santos: -34%
Bauru: -29% 
Campinas: -13%
Metropolitana de São Paulo: -6%  
São José dos Campos: +3%
Franca: +11%
Sorocaba: +14%
Central: +29%
Marília: +31%
Presidente Prudente: +33%
São José do Rio Preto: +48%
Ribeirão Preto: +58%

Perfil Da vítima
O perfil da vítima fatal em acidente de trânsito, no Estado, é jovem 
com idade entre 18 e 29 anos (27,3%), homem (80%) e condutor do 
veículo (53,3% dos casos). Os períodos da noite e madrugada (56,5%) 
e finais de semana (54,2%) concentraram os acidentes fatais no mês.

TEBE levou o projeto “Educação no 
trânsito” na escola SESI em Barretos
O projeto é mantido pela concessionária desde 2001

As alunas do primeiro ano, adoraram a ação
circundada por uma rodovia, 
com toda a sinalização de 
trânsito. Nela as crianças cir-
culam recebendo orientações 
e dicas de segurança sempre 
acompanhadas de monitores 
e do mascote Tebinho.

O objetivo e transformar 
os alunos em agentes multipli-
cadores junto aos seus amigos 
e familiares. Dessa forma, 
estaremos conscientizando 
as pessoas sobre a importân-
cia da educação no trânsito, 

inclusive para contribuir na 
redução de acidentes e para a 
preservação da vida.

As crianças que passaram 
pelo projeto aprenderam de 
forma lúdica sobre segurança 
no trânsito e ganharam o kit 
do projeto (jogo da memória, 
gibis da Turma da Mônica e 
carteirinha de Policial Rodovi-
ário Mirim), tudo voltado para 
o trânsito, além das bolachas e 
material informativo sobre a 
campanha Outubro Rosa.

números de indenizações 
do DPVaT para crianças em 

2019 mostram a importância da 
educação no trânsito desde cedo

As crianças que estavam 
dentro do veículo durante a 
ocorrência concentraram cer-
ca de 42% das indenizações 
pagas. O percentual indica 
um quantitativo de 4.125 pa-
gamentos para a faixa etária.

Tais dados refletem a im-
portância e a oportunidade 
de levar educação sobre o 
trânsito aos menores de ida-
de. “É essencial conscientizar 
as crianças sobre o trânsito, 
afinal, muitas delas serão 
motoristas no futuro. Além 

disso, elas já fazem parte 
desse cotidiano sendo pedes-
tres, ciclistas e passageiras”, 
diz Jaime Soares, diretor do 
Porto Seguro Auto.
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Os Quitutes da dulce

A inadimplência ficou es-
tável em agosto de 2019, per-
manecendo em 63,4 milhões. 
O número representa 40,6% da 
população adulta do país. 

Na visão por gênero, os 
homens são a maior parte 
(50,8%), devendo mais para 
o segmento de Bancos e Car-
tão. Já elas (49,2%) têm mais 
dívidas atrasadas em Utilities 
– contas de água, luz e gás. No 
geral, a inadimplência teve va-
riação de quase 3% com relação 
ao mesmo mês do ano anterior.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, o 
mito de que mulheres devem 
mais não existe. “Podemos 
falar que hoje os gêneros estão 
em pé de igualdade, ambos 
impactados fortemente pelo 
desemprego no país. Apesar 
disso, os dados indicam uma 
estabilidade no número nos 
últimos meses, um sinal de alí-
vio para a economia do país”.

Homens devem 
mais para o setor 

financeiro
A representatividade da 

soma de Bancos e Cartões e 
Financeiras é maior no mon-
tante de dívidas atrasadas dos 
homens (40%) do que nas mu-
lheres (37,3%). Elas têm mais 
contas negativadas em Utilities 
(água, luz e gás) e Varejo.

Segundo Luiz Rabi, os ho-
mens costumam assumir mais 
compromissos com instituições 
financeiras do que elas. "É mais 
comum que os financiamentos de 
veículos e imóveis, por exemplo, 
sejam feitos por eles. Isso se deve 
pela maior renda da população 
masculina, que acaba tendo a 
aprovação de crédito mais fácil 
do que para mulheres".

tocantins é o 
estado com 

mais Homens 
inadimplentes
Entre os Estados, Tocantins 

se destaca pela maior porcen-
tagem de homens entre os ina-
dimplentes (56,3%), bem acima 
da média nacional de 50,8%. 
Mato Grosso (56,1%) e Roraima 
(54,6%) aparecem na sequência. 
Já na Paraíba (53,4%), Alagoas 
(53,1%), Pernambuco (52,9%), 
Ceará (52,7%), Piauí (52,2%), 

ingredientes
1/2 kg de farinha de trigo
1 xícara (de chá) de leite
1 colher (de sopa) de margarina 
1 colher (de sopa) de fermento
1 xícara (de chá) de açúcar refinado
200 g de coco ralado
½ kg. de açúcar cristal para calda
300 ml de água para calda
preparo
Em um bowl ou bacia, coloque o açúcar, os ovos e a manteiga, e 
bata bem com um fuê até ficar um creme. Junte 
os outros ingredientes: leite, óleo, a farinha de 
trigo e o fermento. Amasse até que solte das 
mãos, com cuidado para não endurecer a massa 
com muita farinha de trigo agregada. Modele 
as rosquinhas trançadinhas ou em nozinhos, 
podendo assar ou fritar em óleo moderado 
(muito quente).
calda 
Coloque uma panela no fogo com o açúcar 
e a água, e deixe engrossar em ponto de fio 
leve. Passe as rosquinhas fritas ou assadas em 
calda quente e, em seguida, no coco ralado.

Biscoitos finos banhados 
em calda de açúcar e 
passado no coco ralado

Mulheres devem mais contas de 
água, luz e gás do que homens

Rio Grande do Norte (51,9%), 
Bahia (51,4%), Sergipe (50,8%), 
Amapá e Amazonas (ambos com 
50,6%) as mulheres são maioria 
entre os devedores.

negociar 
dívidas é saída
Colocar a vida financeira em 

ordem é essencial para voltar a 
ter crédito e usufruir de melhores 
ofertas em bancos, varejistas e 
outras entidades. Para ajudar a 

população brasileira a sair da 
inadimplência, a Serasa Experian 
disponibiliza um canal digital e 
totalmente gratuito para que os 
consumidores negociem as dí-
vidas atrasadas com os credores. 

O Serasa Limpa Nome pode 
dar descontos de até 90%, de-
pendendo do parceiro, e tem 16,5 
milhões de dívidas negativas e 
16,4 milhões de não negativadas 
disponíveis na plataforma.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - "Seja você quem for, seja qual for a 
posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, 

tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre 
faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você 

chega lá. De alguma maneira você chega lá". - Ayrton Senna

Literalmente acordado no meio da noite da 
última quinta-feira (24), Pitter Freitas foi sur-
preendido pela galera de amigos e familiares, 
para um "Parabéns a você" surpresa. Bolo e 
salgados comidos, e refrigerantes bebericados, 
ele recebeu abraços e carinho de todos pela 
data especial, afinal, ele mereceu cumprimentos 
dos mais chegados por mais um ano de vida, 
14 aninhos apenas. Parabéns, saúde, alegrias e 
felicidade geral!!! 

As internações hospitalares 
de adolescentes com idade de 
dez a 14 anos motivadas por 
doenças mentais e comporta-
mentais aumentaram 107% nos 
últimos dez anos no Sistema 
Único de Saúde (SUS), regis-
trando quase 25 mil casos no 
período. Na faixa etária de 15 a 
19 anos, foram mais de 130 mil 
internações em uma década. 

Segundo levantamento da 
Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (SBP), elaborado com base 
em dados do Ministério da 
Saúde, o aumento das hospi-
talizações – muitas delas mo-
tivadas por quadros graves de 
transtorno de humor, estresse 
e outros doenças – pode estar 
relacionado a um aumento da 
prevalência da chamada doen-
ça do século XXI: a depressão. 
No entanto, os pediatras não 
descartam a possibilidade 
também de maior procura pela 
assistência ou aperfeiçoamen-
to das notificações. 

Para a presidente da SBP, 
dra. Luciana Rodrigues Silva, 
trata-se de um tema urgente, 
que exige dos pediatras uma 
ação proativa. “Para encarar 
a nova realidade, em que 
doenças mais comuns em 
adultos passaram a se tornar 
mais frequentes em crianças 
e adolescentes, os pediatras 
precisam se atualizar e apren-
der a enxergar problemas que 
antes eram mais raros em sua 
rotina”, pontuou a pediatra, 
que entre os dias 8 e 12 de ou-
tubro conduz um dos maiores 
eventos da especialidade no 
mundo, o 39º Congresso Bra-
sileiro de Pediatria, em Porto 
Alegre (RS), onde o tema 
também será discutido. 

Também se destacam os 
registros de transtornos mentais 
e comportamentais devidos ao 
uso de substância psicoativa, 
tais como medicamentos an-
siolíticos e sedativos, maconha 
e canabinoides sintéticos, aluci-

Mais de 50% das com-
plicações das cirurgias mi-
nimamente invasivas da gi-
necologia ocorrem devido à 
dificuldade do cirurgião no 
acesso à cavidade abdominal.

Este procedimento inicial, 
juntamente com as condições 
de ergonomia e configurações 
do centro cirúrgico são os 
principais temas de debate no 
curso de técnicas básicas em 
laparoscopia ginecológica, 
que está sendo realizado no 
Instituto de Treinamento em 
Cirurgia Minimamente Inva-
siva – IRCAD Barretos, nesta 
semana, com médicos docen-
tes do México, Perú, Chile, 
Colômbia e Brasil.

Iniciado na quinta-feira 
(24), o curso se estende até 
neste sábado, dia 26. De acordo 
com diretor do curso, dr. Rene 
Pareja, o principal desafio da 
cirurgia minimamente invasiva 
é o cirurgião acessar, com segu-
rança, a cavidade abdominal. 

“Existem várias técnicas 
para este acesso e estamos 
apresentando todas, suas van-
tagens e desvantagens, para 
que os médicos se acostu-
mem a ter um acesso seguro, 
pois irão operar em cavidades 
muito pequenas, sendo neces-
sárias adequações em relação 

"Parabéns a você", de surpresa!!!

Hospitalização de adolescentes 
por transtornos mentais aumenta 

e preocupa pediatras
nógenos, inalantes ou solventes, 
estimulantes, tabaco e outros. 
Em dez anos, esse grupo de cau-
sas passou de 510 internações 
para 717, um salto de 41%. 

“Esse é um grande desafio 
da nossa profissão. O pediatra 
tem um papel fundamental 
neste processo, pois é um 
profissional privilegiado pela 
possibilidade de, ao acompa-
nhar o paciente ao longo de 
seu desenvolvimento, poder 
compreender a criança e o ado-
lescente para além da dimen-
são clínica, ou seja, abarcando 
fatos mais significativos do seu 
cotidiano”, destacou. Segundo 
a dra. Luciana, o aumento do 
número de hospitalizações 
deve ser analisado com caute-
la e prioridade também pelas 
autoridades brasileiras, a fim 
de que sejam incentivadas 
ações e políticas públicas de 
prevenção e cuidado.

ADOLESCENTES
De acordo com os nú-

meros analisados pela SBP, 
além do expressivo aumento 
relativo do número de casos 
envolvendo adolescentes com 
idades que vão de dez a 14 
anos, também é significativa 
a quantidade de internações na 
faixa de 15 a 19 anos. Foram 
quase 131 mil internações em 
hospitais da rede pública em 
dez anos, sendo 14,5 mil so-
mente no ano passado (maior 
número registrado no período).

AOS PEDIATRAS
A depressão na infância e 

adolescência tem sido foco de 
estudos internacionais devido ao 
aumento de sua prevalência nos 
últimos anos. Além disso, pes-
quisas relacionam a depressão 
na vida adulta com fatores de 
risco que podem ser identifica-
dos desde a infância. O tema foi 
abordado documento científico 
produzido pelo Departamento 
Científico de Desenvolvimento 
e Comportamento da SBP, re-
centemente lançado.

Dentre os fatores de risco 
para a depressão em pedia-
tria pode-se citar problemas 
emocionais graves durante 
a gestação; história família 
de depressão ou transtornos 
psiquiátricos; tentativa de 
suicídio em parente próximo; 
depressão materna; estresse 
tóxico na infância, incluindo 
agressões físicas, morais e 
verbais; excesso de cobrança, 
abuso sexual; entre outros.

Membros do Grupo de Tra-
balho de Saúde Mental SBP 
também lançaram neste ano a 2ª 
edição do livro “Saúde Mental 
da Criança e do Adolescente”, 
publicação científica destinada 
principalmente aos pediatras, 
entre outros profissionais de 
saúde. O livro traz uma visão 
contextualizada dos temas mais 
relevantes para o cuidado da 
criança e adolescente, conside-
rando este quadro contemporâ-
neo de aumento da prevalência 
de doenças crônicas, entre estas, 
as relacionadas aos transtornos 
mentais e comportamentais.

Especialistas internacionais 
debatem técnicas de acesso à 

cavidade abdominal na cirurgia 
minimamente invasiva ginecológica

à cirurgia aberta, algo muito 
desafiador para quem está 
iniciando na laparoscopia”, 
disse Pareja.

Além das técnicas de 
acesso, manejo da energia e 
colocação dos acessos, se-
rão apresentados, também, 
os componentes da torre de 
laparoscopia, como se usam 
os aparelhos, e quais são os 
instrumentos necessários para 
se fazer uma revisão dos pro-
cedimentos mais comuns na 
ginecologia laparoscópica.

Também serão realizadas 
sessões práticas, onde os ci-
rurgiões realizarão, em tecido 
vivo, remoção de útero (his-
terectomia), mioma uterino 

(miomectomia), entre outros. 
Ainda, segundo o dr. Pa-

reja, o Colégio Americano de 
Ginecologia tem uma declara-
ção onde afirma que o manejo 
padrão para os pacientes com 
lesões iniciais de aparência be-
nigna deve ser a laparoscopia 
e também há estudos que com-
param a segurança da cirurgia 
minimamente invasiva para 
realizar histerectomia quando 
há indicação para fazer. 

“Então, a laparoscopia é uma 
técnica madura que já mostrou 
sua utilidade, mas necessita 
treinamento especial e esse é o 
nosso propósito ao trazer este 
curso para a comunidade cien-
tífica”, finalizou Pareja. 
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A eleição para a escolha 
dos membros da CIPA (Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes) prefeitura de 
Barretos, gestão 2019/ 2021, 
aconteceu entre 14 e 18 de 
outubro, em votação secreta, 
pelo site da prefeitura.

Foram eleitos José Carlos 
de Lima (178 votos), Márcio 
Cleibe Martins (80), Flávio Ve-
zono (74) e Aguinaldo Roberto 
da Silva (53). Ficaram como 
suplentes, Lucas de Almeida 
Barros Botacini (46 votos), 

Saulo dos Santos Alvim (39) e 
Karina Bruno Fraga (18).

A CIPA será formada, 
também, por quatro membros 
titulares indicados pelo pre-
feito e mais três suplentes.

No período de 4 a 8 de no-
vembro, os membros da CIPA 
passarão por treinamento e a 
posse acontecerá no dia 18 de 
novembro. A comissão elei-
toral foi formada por Liliana 
Paglione Carasek, Rafael de 
Oliveira Cavanha e Rodrigo 
Macedo Martinelli.

O presidente da Associa-
ção dos Pescadores Amadores 
e Esportivos do Vale do Rio 
Grande, vereador Wilson Apa-
recido de Souza, e sua direto-
ria, comemoraram o sucesso 
do terceiro Pirapesca realiza-
do no último domingo (20), 
no Parque Aquático e Lazer 
“Ayrton Senna da Silva”, o 
primeiro lago da Região dos 
Lagos. O evento teve apoio da 
prefeitura de Barretos.

“Foram cerca de 1,5 mil 
inscrições. Um evento em 
que a família barretense este-
ve presente num domingo de 
muita alegria, lazer e diversão. 
Contamos com um dia de sol 
oferecendo um brilho ainda 
maior. Agradeço a todos par-
ticipantes e empresas apoia-
doras. A associação agradece 
também a prefeitura por ter 
proporcionado este grande 
apoio para a realização deste 
que foi o maior e melhor dos 
Pirapescas que realizamos”, 
afirmou Wilson Aparecido.

O presidente da associação 
destacou, ainda, o nível dos 
prêmios, já que foram sorte-
ados um barco zero milhas 
avaliado em R$ 5,5 mil, motor 
elétrico, título patrimonial re-
mido quitado do Náutico Clube 
Fronteira, TV de 32 polegadas, 
pacote da Festa do Peão para 
2020, três bicicletas e outros 10 
brindes, incluindo camisetas e 
equipamentos de pescaria.

Durante o Pirapesca, es-
tiveram presentes o prefeito 
Guilherme Ávila, vereadores, 
secretários municipais e o depu-
tado estadual, Sebastião Santos. 

“Uma bela manhã de do-
mingo e um grande evento, 
nesta parceria da prefeitura 
com a associação, oferecendo 
entretenimento para milhares 
de pessoas, incluindo crian-
ças, jovens, adultos e idosos. 
Sem sombra de dúvidas este 
é o Pirapesca que reuniu o 
maior número de participan-
tes entre todos realizados. 
Isto se deve a qualidade que 
vem melhorando a cada ano, 
num trabalho incansável da 
instituição com apoio da pre-
feitura e com prêmios de alto 
nível, inclusive uma canoa”, 
disse o prefeito.

Guilherme Ávila des-
tacou, ainda, o número de 
participantes. “Foram qua-
se mil quinhentos inscritos, 
além das pessoas que vieram 
acompanhar,  vivendo uma 
manhã gostosa na Região dos 
Lagos, um dos nossos cartões 

Eleitos os novos membros da CIPa da Prefeitura de Barretos

Pirapesca foi realizado com sucesso

postais, que teve por nossa 
administração uma total re-
vitalização, inclusive com 
a dragagem, já que estava 
muito assoreado, assim como 
o segundo, que foram esva-
ziados e receberam este im-
portante serviço, melhorando 
assim a qualidade do lazer do 
barretense e visitante”, enfati-
zou o prefeito, que anunciou 
a implementação de mais me-
lhorias na Região dos Lagos. 

“Vamos continuar inves-
tindo, incluindo o calçamento 
do segundo, terceiro e quarto 
lago, melhorar a iluminação, 
recuperar a fonte cibernética e 
já temos internet gratuita qua-
se pronta”, pontuou o prefeito.

Além do sorteio de brin-
des, o Pirapesca entregou os 
troféus de Pescadora do Ano 
(Neusa Fonseca de Carvalho 
Rocha, de 78 anos) e Pesca-

dor do Ano (Manoel Rodri-
gues de Matos, 92 anos). 

Veja os sorteados com os 
principais prêmios durante 
o evento:
Wellington José dos Passos: 
barco de seis metros borda alta
Massazi Izagaki: título patri-
monial Clube Náutico Fron-
teira (remido e quitado)
Aparecido João da Silva: 
motor elétrico
Umberto Malaguti: TV 32 
polegadas
Eduardo Henrique Olivei-
ra: passaporte para a Festa do 
Peão 2020
Lúcia Helena: bicicleta
Rúbia Sita Matos: bicicleta
Rosalina Aparecida Rufino: 
bicicleta
Thiago Carlos Souza Fer-
nandes: dois coletes salva-
vidas Classe 3 homologado 
pela Marinha
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IMAGENS DA SEMANA

Integrantes da Defesa Civil, coordenados pelo secretário municipal, Manoel Messias, par-
ticiparam do simulado DEFESA DE PONTO SENSÍVEL ESTÁTICO, no prédio principal da 
prefeitura, preparado e executado pelos atiradores do Tiro de Guerra de Barretos. Exercício esse 
que em caso de distúrbio civil, deve ser empregado em diversos pontos da cidade.

A secretaria municipal de 
Educação, através do CEFOR-
PE (Centro de Formação dos 
Profissionais da Educação), ca-
pacitou professores, educadores 
e pajens para desenvolverem 
com os alunos dos CEMEIs o 
Projeto "Brincadeiras de Crian-
ça", do artista Ivan Cruz.

A diretriz consta no mate-
rial didático Anglo e inspira-se 

no artista carioca, objetivando 
que “a criança que não brinca 
não é feliz, ao adulto que quan-
do criança não brincou, falta-
lhe um pedaço no coração”. 

O trabalho expondo as 
vivências das crianças nas 
confecções artísticas decora 
o saguão da secretaria de 
Educação.

Segundo a secretária mu-

nicipal de Educação, Valéria 
Recco, essas oportunidades 
que as crianças vivenciam 
ajudam na sua formação 
integral, apresentando um 
mundo diferente, alegre e 
criativo, proporcionando a 
construção de competências 
por meio de brincadeiras 
e interações, num espaço 
aconchegante e educativo.

Geraldo Stuart Rangel foi 
muito conhecido pelo seu tra-
balho de painéis de publicidade. 
Todavia, não é só isto. Trata-se 
de um grande artista que fez 
história, deixou um grande le-
gado e o pioneirismo das artes 
plásticas de Barretos. Seu filho, 
Geraldo Rodrigues, “Dado Stu-
art”, esposo da Eliana, herdou 
tudo do pai. Além da simpatia, o corinthianismo, a alegria e a linha de conduta, a arte com um 
DNA de grande linhagem. Desde a última segunda-feira (21), a ABC (Academia Barretense de 
Cultura), presidida por José Antônio Merenda, está realizando sua Semana Cultural, que come-
çou com a inauguração do Espaço de Artes “Geraldo Stuart Rangel”, uma homenagem das mais 
merecidas a este grande talento. A Semana Cultural da ABC terminou nesta sexta-feira, dia 25.

O Cordão Carnavalesco Es-
palha Samba está com tudo or-
ganizado para o seu Festival de 
Massas, que visa arrecadar fundos 
para organização do Carnaval de 
2020. São quatro produtos de 
origem italiana ao preço de R$ 25.

Estão à venda Rondelli 
(presunto e mussarela), Sofioli 
(frango com catupiry), Conchi-
lione (quatro queijos) e Nhoque 
(recheado com queijo), dispo-
nibilizados em embalagens de 
um quilo, que serão entregues 
congelados para os compra-

Cordão Espalha Samba continua 
com vendas de Festival de Massas 

visando o Carnaval de 2020

Os atiradores do Tiro de 
Guerra 02-005 de Barretos 
(Segundo Turno de 1979) 
voltam a se encontrar no dia 16 
de novembro próximo, um dia 
após o feriado da Proclamação 
da República. É o Encontro 
Pós 40 anos, que será reali-
zado no Centro Comunitário 
da Capela de Nossa Senhora 
de Fátima, na rua 4 entre as 
avenidas 11 e 13, no centro.

Anteriormente, o grupo já 
se reuniu no Jubileu de Prata, 
em 2004, e no pós 26 anos, em 
2005. Há dois anos foi realizado 
um pré-encontro, para o lança-
mento daquele que irá celebrar 
os 40 anos após a formatura, que 
aconteceu em 1979. 

Naquela oportunidade, o 
subtenente Figueiredo era o 
chefe instrutor e o sargento 
Miranda, instrutor. 

Há 12 anos, a turma foi 
homenageada pelo Tiro de 
Guerra, em cerimônia na Praça 
Francisco Barreto, junto com 
a Turma do Primeiro Turno 
(primeiro semestre). No dia 22 
de agosto de 2016, participou 
do desfile de aniversário de 
Barretos, marcando as come-
morações de 100 anos do TG.

“Formávamos um grupo 
de quase 150 cidadãos. Eram 
estudantes ou estudantes-tra-
balhadores. Prestar o serviço 

militar, foi algo muito positivo 
em nossas vidas. Ali constru-
ímos muitas amizades que 
permanecem até hoje”, afirma 
Sérgio Andruccioli, o número 
285 da turma, um dos organi-
zadores do encontro. 

Na época, foram cinco 
meses de atividades, iniciadas 
em 23 de julho, com término 
em 22 de dezembro. Dois fatos 
marcaram a turma. O primeiro 
em 6 de novembro, quando foi 
receber o então governador de 
São Paulo, Paulo Salim Maluf, 
que passou em revista a tropa. 

“Maluf veio a Barretos 
para inaugurar o CSU (Centro 
Social Urbano), na Avenida 
Washington Luiz (hoje Ave-
nida Engenheiro Necker Ca-
margos) e o Aeroporto”, conta 
Patrício Augusto. 

O segundo fato ocorreu na 
primeira quinzena de dezem-
bro, quando cinco colegas re-
presentaram a turma e fizeram 
bonito, obtendo o primeiro lu-
gar por equipes num Concurso 
de Tiro ao Alvo, realizado em 
Votuporanga. 

Wilson Rossi Júnior (295 
pontos), Maurício Aparecido 
Duarte Alves (250), Luciano 
Batista Vernillo (234), João 
Batista Miranda (207) e Décio 
Borges de Queirós (182), vence-
ram os atiradores de Rio Preto, 

Votuporanga e Fernandópolis.
COMO VAI SER

O Encontro Pós 40 Anos 
terá início as 19 horas, com ha-
ppy hour. Por volta de 21 horas 
será feita a formatura que terá a 
participação do atual chefe ins-
trutor do TG, subtenente Lino, 
o sargento Cardoso (instrutor) 
e o delegado militar, tenente 
Caracciolo, que passarão em 
revista a tropa. Haverá ainda 
culto ecumênico e homenagem 
póstuma aos colegas falecidos. 

Em seguida será servido 
jantar, que terá animação do 
cantor José Fausto. A adesão 
por atirador tem custo de R$ 
25, mesmo valor para acompa-
nhante (s) - convidados. 

Será feita, ainda, de forma 
facultativa, camiseta comemo-
rativa ao custo de R$ 27 (sem 
o nome de guerra e número) 
e R$ 37 (identificada com o 
nome de guerra e o número).

O grupo disponibilizou os 
seguintes pontos para os pa-
gamentos: Padaria Celina, na 
rua 10, esquina da avenida 35; 
Empório da Limpeza, na rua 06, 
esquina da avenida 23; e Lopes 
& Lopes Comercial Agrícola 
Ltda, na Avenida Necker Ca-
margos, 2.420 (entre as Ruas 
Venezuela e Brasil - 54 x 56). O 
pagamento do encontro pode ser 
feito até o dia 11 de novembro.

dores, no dia 9 de novembro, 
das 10 às 14 horas, na Rua 10, 
0271, entre as avenidas 35 e 37.

“Como das vezes anteriores, 
as promoções do Espalha Samba 
são feitas com um tempo de ven-
das estabelecido até a entrega. 
Serão mais de dois meses para 
buscar as adesões. As promoções 
anteriores foram um sucesso pela 
qualidade dos produtos e a forma 
que a coordenação do grupo 
trabalha. E, é vendendo massas 
que o Espalha Samba faz o seu 
Corso Carnavalesco ao ritmo 

das tradicionais marchinhas”, 
observa a Cristiane Cardoso, da 
coordenação social.

“Temos vários colegas 
na tarefa de vendas. Quem 
desejar adquirir um dos pro-
dutos pode ligar no telefone 17 
981334529 ou enviar um zap”, 
completa a coordenadora. 

O carnaval 2020 do Espa-
lha Samba está confirmado 
para o dia 22 de fevereiro de 
2020, sábado de Carnaval, 
com concentração na Rua 10 
entre as avenidas 35 e 37.

Crianças preparam 
“arte” seguindo Ivan Cruz

Atiradores do segundo turno de 1979 do Tiro de 
Guerra confirmam encontro para 16 de novembro

ABC homenageia Geraldo Stuart Rangel, 
o pioneiro das artes plásticas em Barretos

Defesa Civil Municipal em ação
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Durante a realização do 
Pirapesca na Região dos 
Lagos, no último domingo 
(20), o prefeito Guilherme 
Ávila e o deputado Sebastião 
Santos assinaram o docu-
mento “Formalização de 
Convênio” (emenda parla-
mentar) para transferência 
de recursos do Governo do 
Estado, visando a construção 
de galerias pluviais e nova 
pavimentação asfáltica da 
avenida 25, no trecho entre 
a Avenida Engenheiro José 
Domingos Ducati e a rua 34. 

“A Avenida 25, ao lado 
do Recinto Paulo de Lima 
Correia tem pavimento de 
paralelepípedo e o fluxo de 
um grande volume de água 
com muita força. Vamos 

Em mais uma iniciativa 
pelo mês que marca a Campa-
nha Outubro Rosa, funcioná-
rios dos departamentos e seto-
res que compõem a secretaria 
municipal de Finanças, que 
trabalham na sede principal 
da prefeitura de Barretos, ves-
tiram-se com roupas de tom 
rosa. “É o segundo ano que 
toda equipe adere à divul-
gação da campanha Outubro 
Rosa, de prevenção ao câncer 
de mama”, afirmou a secre-
tária municipal de Finanças, 
Viviane Gonçalves Costa, 
que elogiou a participação 
dos servidores.

Começa na próxima terça-
feira (29) e segue até na quinta-
feira (31), a segunda Semana 
de Valorização do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Barre-
tos, evento de iniciativa da pre-
feitura, por meio da secretaria 
municipal de Cultura. 

As atividades acontecem 
no auditório da Faculdade Bar-
retos, na Avenida C-12, 1.555, 
no bairro Christiano Carvalho, 
com entrada gratuita.

Uma série de ações e apre-
sentações voltadas à valoriza-
ção e difusão do patrimônio 

histórico e cultural de Bar-
retos, serão realizadas em 
parceria com personalidades, 
instituições e grupos. Neste 
ano, o evento homenageia o 
berranteiro Alceu Garcia, que 
receberá o troféu "Patrimônio 
Vivo de Barretos".

A semana é coordenada 
pela gestora de projetos da 
secretaria, Sueli Fernandes, e 
visa dar continuidade ao proje-
to de difundir o patrimônio his-
tórico e cultural do município, 
além de valorizar a identidade 
da cidade e do povo.

Prefeito formaliza convênio para implantação 
de galerias e nova pavimentação na avenida 25

fazer toda drenagem e pavi-
mentação. Um enorme bene-
fício para o cidadão barretense 
e uma excelente notícia do 
desenvolvimento da cidade”, 
ressaltou o prefeito.

O convênio formalizado é 
junto à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional, 
dirigida por Marco Vinholi. 
O valor é de R$ 772.054,60, 
sendo R$ 593.970,00 por parte 
do Governo do Estado e R$ 
178.084,60 de contrapartida 
do município. Serão 3.158,96 
metros quadrados de pavi-
mentação asfáltica além das 
galerias pluviais.

Cidade LegaL
O prefeito Guilherme Ávila 

assinou, também, na Região 
dos Lagos, o Programa Cidade 

Legal, que visa a regulariza-
ção fundiária de imóveis de 
mutirões, cujos proprietários 
residem até cerca de 30 anos, 
sem que tenham escritura.

“Estamos regularizando. 
Somos a primeira gestão a 
tomar esta medida, atendendo 
a mais de 100 pessoas que 
se encontram nesta situação. 
Assinado o programa, vamos 
regularizar”, frisou o prefeito.

O documento foi assi-
nado junto com a secretária 
municipal de Habitação, 
Rose Araújo, na presença do 
deputado estadual Sebastião 
Santos, dos vereadores Wil-
son Aparecido de Souza e 
Pastor Elson Santos; além do 
secretário de Ordem Pública, 
Cláudio Muroni (foto).

Equipe da secretaria de Finanças 
veste-se de tom rosa marcando 

adesão a Campanha de outubro

Semana de Valorização do 
Patrimônio Histórico e 

Cultural de Barretos começa 
na próxima terça-feira

PROGRAMAÇÃO
29 de  outubro – terça-feira
19h30: Abertura ao público da Exposição “Zé de Ávila em Cores e 
Formas”, organizada pela Academia Barretense de Cultura – ABC, 
em homenagem ao trovador e artesão Zé de Ávila.
19h45: Abertura oficial
20h: Apresentação do trabalho “Zé Feição, o peão repentista: patri-
mônio barretense”, de Ana Paula Ferreira, aluna do curso de História 
da Faculdade Barretos
20h30: Bate-papo musical com Cesar Juliani e o Grupo Escorre-
gando “Chorinho: histórias e referências”
30 de outubro – quarta-feira
19h30: Palestra Show “Danças e Ritmos Afro-brasileiros” com 
Aruanda Brasil
20h:“A vida nos estradões” - com Armando Garcia e Adonias Garcia
31 de outubro: quinta-feira
20h40: Homenagem ao berranteiro Alceu Garcia – Patrimônio Vivo 
de Barretos
19h30: Grupo de Viola do Projeto Guri
20h: Catira Espora de Prata
20h20: vídeo-documentário: Alceu Garcia – Da Ponteira do Estradão: 
a Lenda Viva do Berrante. Direção: Gláucia Chiarelli.
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O princesa Manú comemorou mais um aninho de vida nesta sexta, dia 25. O carinho 
ficou por conta dos amiguinhos e familiares; em especial, dos papais corujas dr. 
Roberto e dra. Andreza, e do irmãozinho coruja, o pequeno Augusto. Parabéns!

O barretense Caio Chiesa comemorou idade nova no último dia 
22, ao lado da esposa Letícia e do filho Antônio. Parabéns!!!

A agente de viagens, Renata Queiroz, brindou mais 
uma primavera no último dia 21, recebendo o carinho 

de amigos e familiares. Felicidades!!!

O último dia 23 foi um dia especial para 
Renata Barbi, que brindou mais uma primavera, ao 
lado das filhas Ana Júlia e Ana Carolina. Parabéns!!

Cheia de alegria e beleza, Lara Peghim, comemorou 
mais um aniversário, ao lado de amigos e familiares; em 

especial, da mãe Thaís e do pai Renato. Parabéns!!!

A barretense Laura Muzeti brindou, no último dia 
22, mais uma primavera, ao lado do esposo 
Jerominho Muzeti e dos filhos. Parabéns!!!

Além de médica, dra. Daniela Monteiro é dona 
de um sorriso encantador. Simpática, ela será 

umas da Ícones da Moda 2019. Parabéns!!!

Olha que charme esse mocinho, 
o Delícia, um PUG que veio passear 
e curtir o nosso conforto nesta tarde 

de sexta-feira. Traga você 
também o seu melhor amigo para 

passear no North Shopping Barretos
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3043-6606

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 Agen-
dar!!! Avenida: 17, (30x32). 

Flashes e mais 
flashes para 
Piter Freitas, 
(terceiro da 
esquerda para 
a direita) 
que curtiu 
momentos de 
risos, música e 
brindes ao lado 
dos amigos na 
última quin-
ta-feira (24), 
quando marcou 
mais um ano 
na folhinha!!! 
Parabéns!!!

No último dia 18, Marcos Andrei dos Santos 
completou os seus 50 anos e recebeu os cumpri-

mentos da namorada Andréa. Parabéns!!

APROVEITE! ÚLTIMOS DIAS DO 
OUTUBRO BLACK NO ESPAÇO LASER 

BARRETOS NO NORTH SHOPPING 

Ontem, os holofotes estavam 
voltados para a sorridente Fabío-
la Marcondes, que festejou mais 
um ano na folhinha e recebeu os 
paparicos do marido Ricardo, 
dos filhos Flaviane e Frederico, e 
de toda a família. Parabéns!!

Ontem, essa gata de olhos 
azuis... Luiza Arantes César, 
completou os 12 anos, e rece-

beu os mimos da mamãe coruja 
Renata, das irmãs Laryssa e 
Rafaella, e do sobrinho João 

Henrique. Parabéns princesa!!!

ZOOOMMM.... 
Para a linda e graciosa, 
Gabriela Minaré, que 
completou ontem, 
os seus 15 anos, com 
aquele paparico espe-
cial dos pais Anderson 
e Keila, e da irmã Isa-
bela.  Parabéns Gabi!!! 
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Esportes

Profissionais de Educação 
Física de Barretos e região po-
derão participar da palestra “As 
estratégias para se converter em 
um Personal Trainer de suces-
so no mercado”, na próxima 
segunda-feira, dia 28, a partir 
das 19 horas, no teatro Unifeb. 

Durante o encontro será 
abordado com os participantes 

as estratégias e os comporta-
mentos que um profissional 
precisa ter para se estabelecer 
no mercado, se destacar e, des-
sa maneira, alcançar o sucesso 
profissional e financeiro.

O palestrante é o Cristiano 
Parente, professor com habilita-
ção na comunidade europeia, e 
diversas especializações dentro e 

fora do país. Em 2014 foi consi-
derado o Melhor Personal Trainer 
do Mundo pela Life Fitness USA 
– Personal Trainers To Watch.

O evento faz parte da VI 
Semana Cultural do curso de 
Educação Física, que prosse-
gue até o dia 30 de outubro, 
com várias atividades acadê-
micas e oficinas.

A prefeitura de Barretos, por meio da secretaria de Esportes e Lazer, dá início neste sábado, 
dia 26, ao Campeonato Municipal de Basquete Masculino. O campeonato será disputado por 
seis equipes, que jogam entre sí, em grupo único. Os jogos serão disputados no CEMEPE do 
bairro América, aos sábados, à partir das 16 horas. Disputam a competição as equipes Engenharia 
Barretos, Ajax, Valley Bulls BFK, Barretos Giantis, América e APAB. 

Veja os jogos da primeira rodada, neste sábado (26):
1º Jogo  16h  GU ENGENHARIA BTOS     X     AJAX
2º Jogo  16h30  GU VALLEY BULLS BFK     X     AMÉRICA
3º Jogo  17h  GU BARRETOS GIANTS     X     APAB

Acontece neste domingo, 
27 de outubro, a partir das 
14h30, o primeiro campeo-
nato de games de Barretos, o 
“GameGeekFEB - GGFEB”, 
no Unifeb. O campeonato é 
aberto ao público e acontece 
nas salas do Tribunal do Júri 
do Centro Universitário.

Segundo o diretor do GG-
FEB, Yuri Higashi de Arruda Ito, 
o evento contará com a presença 

do digital influencer do mundo 
dos games, Vinícius Lemes.

Os jogadores irão competir 
nas categorias Kids (faixa etá-
ria de 6 até 9 anos), Teens (fai-
xa etária de 10 até 17 anos) e 
Adultos (maiores de 18 anos).

O campeonato será dis-
putado especificamente nos 
jogos ‘Minecraft’, ‘Fifa 19’ 
e o ‘Street Figther V’. As 
competições de Minecraft 

acontecem em computadores 
e de Street Fighter V e FIFA 
19 no Playstation 4, todos 
disponibilizados pelo evento.

Haverá premiação com tro-
féus por equipes, tipo de jogo 
eletrônico e categorias para os 
primeiros colocados.

O evento GGFEB é reali-
zado em uma parceria entre 
o Unifeb e o Grupo NOG 
Events. (Foto ilustrativa)

Na última segunda-feira, 
dia 21, a equipe do Barretos 
Esporte Clube/Centro de For-
mação de Atletas de Porto Fer-
reira, estreiou na Copa Ouro, 
categoria Sub 19, jogando no 
Guarujá, diante da Associação 
Desportiva Guarujá. 

Os tourinhos saíram na fren-
te com um gol de Léo Tavanielli. 
Após os 90 minutos de partida, a 
partida terminou empatada em 3 
a 3. Os gols do BEC/CFA foram 
marcados por Léo Tavanielli, 
Wagner e Lucas. 

“Fiquei muito satisfeito 
com a atuação da nossa equipe. 
Vale ressaltar que essa compe-

O Barretos Bulls Femi-
nino de Flagball venceu 
Weileres Rio Preto por 33 x 
8, em jogo amistoso realiza-
do no último domingo (20). 
“A partida foi importante 
para ambas equipes e cada 

uma pode analisar em cam-
po seus pontos positivos e 
negativos”, observou a capitã 
barretense, Viviane.

“A equipe de Rio Preto 
é iniciante na modalidade e 
mostrou que tem garra para 

chegar longe e aumentar a 
força do interior paulista”, 
acrescentou Viviane. 

Para o time barretense o 
jogo serviu de preparação para 
as semifinais do Campeonato 
Paulista - Caipira Bowl.

A equipe Bela Mania ven-
ceu o Real Madrid por 5 x 1, 
no último dia 19, no CEMEPE 
do bairro Christiano Carvalho, 
sagrando-se campeã do pri-
meiro Campeonato Municipal 
de Futsal. Na disputa pelo 
terceiro lugar o Ajax superou 
Vírus da Bola por 1 x 0. 

O campeonato foi organi-
zado pela prefeitura, por meio 
da secretaria municipal de Es-
portes e Lazer. A competição 
contou com a participação de 
oito equipes. 

Além do título conquistado 
de forma invicta, a equipe Bela 
Mania somou 35 gols em cinco 
jogos, teve a goleira menos 
vazada (Lorena Bento), que 
sofreu apenas seis gols, além da 
artilheira da competição (Laris-
sa Silva), que marcou 18 gols. 
A equipe foi formada ainda 
por Letícia, Greice, Alexandra, 
Ingrid, Kátia e Mykaella.

Segundo a capitã da equi-
pe, Larissa Correa, o campeo-
nato abre as portas para maior 
valorização do futsal feminino. 
“Nosso time é a base do time 
de Barretos. Este campeonato 
abre a oportunidade para mais 

1º Campeonato de Games de Barretos 
acontece neste domingo no Unifeb

“Como se tornar um Personal 
Trainer de sucesso no mercado” 

é tema de palestra no Unifeb

Bela Mania é campeã invicta do 
1º Campeonato Municipal de Futsal

meninas treinarem junto com 
a equipe principal da cidade”, 
afirmou Larissa.

Os treinos da equipe bar-
retense de futsal acontecem 

todas as terças e quintas-feiras, 
das 19h30 às 21 horas, no CE-
MEPE “Engenheiro Círio Ri-
beiro de Ávila”, sob comando 
do professor Leco Faustinoni.

Seis equipes disputam Campeonato 
Municipal de Basquetebol Masculino

Barretos Bulls Feminino venceu 
Rio Preto Weilers em jogo amistoso

Tourinhos estreiam na Copa 
Ouro com empate diante do Guarujá

Os autores dos gols do Barretos/CFA, Léo Tavanielli, 
Wagner e Lucas, no empate com o Guarujá

tição é Sub 19 e nossa equipe 
estará jogando com atletas 

mais novos”, disse o professor 
Ednei Fernandes.


