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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 07 DE JUNHO

R$  3,876
Dólar Comercial Venda R$  3,877

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A MAIOR FESTA DE TODAS

Foi aberto nesta sexta-feira 
(7), o ponto de vendas da Festa 
do Peão de Barretos no North 
Shopping. O horário de funcio-
namento será de segunda-feira 
a sábado, das 10 às 21 horas, e 
domingos e feriados, das 12 às 
19 horas. No local serão comer-
cializados o Passaporte Parque/
Rodeio/Show no valor de R$ 
380,00 e o Passaporte Área Vip 
no valor de R$ 1.000,00. Ambos 
garantem acesso aos 11 dias do 
evento (15 a 25 de agosto) e os 
valores podem ser pagos em 
dinheiro, no cartão de débito 
ou parcelados em até 5 vezes 
(durante o mês de Junho) no car-
tão de crédito. Ingressos diários 
para todos os setores, exceto Ca-
marote Brahma, também estarão 
à venda no espaço. As formas de 
pagamento são dinheiro, cartões 
de crédito e débito. Para saber 
mais sobre a programação e os 
detalhes de cada setor acesse 
independentes.com.br. (Foto: 
Diego Rodrigues)

Depois de manter reunião 
com o ex-ministro Carlos 
Lupi, o vereador Raphael 
Oliveira confirmou que estu-
da a possibilidade de assumir 
a presidência do PDT de 
Barretos e a coordenação do 
partido em Barretos e região. 
A reunião para o convite 
aconteceu nesta sexta-feira 
(7) em Ribeirão Preto.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE), de 
Barretos, integra a lista de 26 
ONGs, companhias e autar-
quias do Estado, beneficiadas 
em 73 contratos firmados com 
o governo do Estado, por meio 
das secretarias estaduais de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, 
no início desta semana.

Segundo a superintendente 
do SAAE, Eliane Pereira Go-

mes, esse é um plano de perdas 
que será licitado na próxima 
semana. O recurso da ordem de 
R$ 299.466,20 é proveniente 
do Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos).

“O SAAE ganhou esse re-
curso, embora a autarquia seja 
o maior tomador de recursos 
em obras deste órgão”, obser-
vou a superintendente.

PÁGINA 07

Alunos realizam 
atividade em alusão ao 
Dia do Meio Ambiente
A atividade coincide com o conteúdo 

apresentado em sala de aula através do 
Projeto “Meio Ambiente”, desenvolvi-
do na Escola Municipal São Francisco, 
sobre a preservação do meio ambiente, 
um mecanismo que contribui para o 
aprendizado dos alunos.

Neymar pai 
agradece, mas 
recusa projetos 

de lei em 
nome do filho

PÁGINA 03

O Frigorífico Minerva anun-
ciou que dará férias coletivas 
para 700 trabalhadores da sua 
planta de Barretos, a partir do dia 
17 de junho. O período de um 
possível retorno dos trabalha-
dores às suas funções não foi 
confirmado, pois estaria condi-
cionado à retomada da exportação 
da carne brasileira para China, 
suspensa no dia 31 de maio.

O motivo da suspensão da 
exportação a carne brasileira 
para a China foi a descoberta 
de um caso atípico de Encefa-
lopatia Espongiforme Bovina, 
conhecida como Mal da Vaca 
Louca, em Mato Grosso. 

O Departamento de Ins-
peção de Produtos de Origem 
Animal (DIPOA), do Minis-
tério da Agricultura, divulgou 

comunicado dando ciência da 
situação aos frigoríficos com 
SIF habilitado a exportar para 
os chineses, como é o caso do 
Frigorífico Minerva.

As férias coletivas foi co-
municada e confirmada pelo 
Sindicato da Alimentação de 
Barretos nesta sexta-feira (7). 
Segundo o presidente, Luiz 
Anastácio Paçoca, “é uma 
pena o aparecimento deste 
caso [doença da vaca louca], 
porque suspende a exportação 
e os frigoríficos são prejudi-
cados. Porém, acho melhor as 
férias coletivas do que uma 
demissão em massa, o que 
prejudicaria os trabalhado-
res, suas famílias e diversos 
segmentos da economia e da 
sociedade de Barretos”.

PÁGINA 08

Rafael Cavalcante é o melhor goleiro no 
Campeonato Mundial de Futsal Down

Na última terça-feira (4), a Seleção Brasileira de Futsal Down sa-
grou-se campeã invicta da 2ª Copa Mundial da modalidade, disputada 
no ginásio da Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. O melhor goleiro 
da competição, eleito pelos organizadores, foi Rafael, que é filho do 
barretense Guilherme Sleiman. A família barretense comemorou muito 
a conquista do “nosso” talento do futsal.

Minerva anuncia férias coletivas para 
700 trabalhadores a partir do dia 17

Festa do Peão 
de Barretos tem 
ponto de vendas 
de ingressos no 
North Shopping

Raphael Oliveira pode 
assumir o PDT de Barretos

SAAE recebe investimento do 
Estado para obras de saneamento

A partir da próxima terça-
feira, dia 11, será inaugurado o 
primeiro ciclo de atendimento iti-
nerante realizado pelo Cartório da 
21ª Zona Eleitoral, que atende aos 
eleitores de Barretos e Colômbia. 

O objetivo, segundo Ales-
sandra Monteiro Prado, Chefe 
de Cartório, é atender eleitores 
com tempo reduzido, além 
de funcionários de grandes 

empresas, para evitar que rea-
lizem o cadastramento biomé-
trico no prazo final do cadastro 
e enfrentem longas filas.

As empresas que tiverem in-
teresse no atendimento itinerante 
poderão contactar o Cartório 
Eleitoral. A ordem de preferência 
serão empresas que possuem o 
maior número de funcionários.

Um levantamento feito 

pelo cartório aponta que fal-
tam mais de 40 mil eleitores 
no município de Barretos para 
fazer o cadastro biométrico. 

Os documentos necessários 
são comprovante de endereço, 
documento de identificação e 
título de eleitor (se tiver). O 
cartório fica na avenida 15, nº 
749, entre as ruas 18 e 20. O 
local atende das 9 às 18 horas.

Mais de 40 mil eleitores de Barretos 
precisam fazer o cadastro biométrico

Presidente diz que vereadores são 
atuantes e respeita opinião de cada um

“A questão nem é dis-
cordar ou concordar. É uma 
questão particular de cada um 
dos barretenses e respeitamos. 
Cada um tem a sua opinião e 
o que temos assistido são elo-
gios de grande parte da popu-
lação com o trabalho exercido 
pelos 17 vereadores”.

A frase é do presidente da 
Câmara Municipal de Barretos, 
João Roberto dos Santos, João 
Mulata, questionado sobre a 
atuação dos vereadores perante 
a opinião da população. 

Na última quinta-feira (6), 
o presidente da subseção da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil de Barretos, Belisário Rosa 
Leite Neto, disse em entrevista 
à Rádio Jornal que “é preciso 
ter uma Câmara Municipal 
atuante e que possa enfrentar o 
possível problema de frente”, 
se referindo a rejeição, por 
maioria, da abertura de uma 
comissão processante para cas-
sação do mandato do prefeito 
Guilherme Ávila, ocorrida na 
última segunda-feira (3).  



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

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

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

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

Em todo o mundo, turismo 
é sinônimo de geração de ne-
gócios, empregos e renda. E 
em tempos de crise ou fraco 
desempenho econômico, o se-
tor merece ainda mais atenção 
por parte dos empreendedores e 
gestores públicos, dado o volu-
me financeiro que movimenta. 

No Estado de São Paulo, o 
turismo já representa 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
paulista, sendo a principal 
fonte de sustento de mais de 
três milhões de famílias. Em 
2018, o PIB de São Paulo cor-
respondeu a R$ 2,2 trilhões.

Maior que muitos países, 
como Portugal e Japão, o Es-
tado de São Paulo reúne uma 
rica diversidade de paisagens, 
culturas e atrações históricas 
que impulsionam cada vez mais 
o turismo de lazer – razão pela 
a qual cerca de 50 milhões de 
visitantes passam por aqui todos 
os anos. As viagens corporativas 
também merecem destaque. 

Apenas a capital paulista, 
maior centro financeiro da 
América Latina, é líder em 
turismo de negócios no Brasil 
e o 18° destino mais popular 
no mundo para viagens do 
tipo, movimentando cerca de 
R$ 16,3 bilhões anuais.

Se motivos é o que não 
faltam para visitar o Estado, 
tampouco faltam motivos aos 
empreendedores e gestores 
municipais atentos e dispostos 
a aproveitar as oportunidades 

ligadas ao turismo. Para explo-
rar o mercado, no entanto, ino-
vação e criatividade são cada 
vez mais necessárias. Com 
os avanços da tecnologia, a 
atividade turística exige novos 
modelos de planejamento e 
gestão de negócios e destinos. 

Basta pensar, por exemplo, 
no impacto causado pelos apli-
cativos de busca e reservas de 
hospedagem, passagens áreas, 
restaurantes e de avaliação de 
serviços públicos e privados. 
Mas, como conseguir investir em 
melhorias e não ficar para trás?

O primeiro passo pode ser 
contar com o apoio do governo 
de São Paulo. Para estimular os 
investimentos entre os micros, 
pequenos e médios empresários 
do setor, o governo atua por meio 
da Desenvolve SP, que oferece 
crédito de longo prazo para a 
implantação, ampliação e mo-
dernização de estabelecimentos 
como hotéis, pousadas, parques 
temáticos e restaurantes. 

Atualmente, a instituição é 
a única agência de fomento a 
repassar recursos no Estado da 
linha Fungetur, do Ministério 
do Turismo, e está percor-
rendo o interior paulista com 
workshops itinerantes para 
apresentar as vantagens ofe-
recidas aos empreendedores.

Vale ressaltar que a Secre-
taria de Turismo do Estado 
de São Paulo e a Desenvolve 
SP, juntas, têm disponível 
para atender ao turismo mais 

de R$ 500 milhões: R$ 60 
milhões da Desenvolve SP e 
R$ 448 milhões do Dadetur 
(Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos). E teremos 
mais, mediante parcerias com 
outros agentes financeiros.

Além disso, a criação dos 
Municípios de Interesse Tu-
rístico (MITs) também é uma 
iniciativa do governo de São 
Paulo que prevê o repasse anu-
al de recursos do Executivo, 
cerca de R$ 640 mil/ano por 
cidade, a fim de potencializar 
o mercado e contribuir para o 
desenvolvimento da infraes-
trutura local. Hoje, São Paulo 
já conta com 210 municípios 
turísticos. Barretos é um deles.

Sem dúvidas, são inúmeras 
as oportunidades que o turismo 
apresenta para iniciativa pública 
e privada. Os que estão atentos 
a esse movimento têm a chance 
de impulsionar a geração de no-
vos negócios, como também de 
impactar positivamente a vida 
de milhões de pessoas através 
da geração de empregos e renda. 

Juntos, governos, empresas 
e sociedade têm o poder de 
transformar a economia das 
cidades, evidenciado suas 
potencialidades e do Estado 
de São Paulo como um todo.

Quando Ministro das Cida-
des, e autoridade nacional de 
trânsito, responsável pelo De-
partamento Nacional de Trân-
sito (Denatran), acompanhei a 
elaboração e os resultados de 
medidas que visavam aumen-
tar a segurança dos usuários 
de transportes automotivos 
nas vias e estradas brasileiras. 
Peço, portanto, atenção às 
minhas observações ao projeto 
de lei 3.267/2019, que altera o 
Código de Trânsito Brasileiro.  

O documento apresentou 
17 modificações, 2 inclusões 
e 8 revogações no texto legal. 
Algumas pertinentes e neces-
sárias, outras absolutamente 
equivocadas. Destaco os pon-
tos críticos do projeto, que 
exigem de todos e, sobretudo, 
dos parlamentares, atenção 
especial e extremo cuidado, 
por representar retrocesso e 
ameaça à missão de reduzir o 
número de mortes no trânsito.   

TransporTe de 
crianças (arTigo 64) 

O texto peca na branda e 
ineficaz penalidade aplicada 
ao condutor que não respeitar 
a exigência de utilização de 
dispositivos de segurança para 
o transporte de crianças. Esse 
motorista, apesar de cometer 
uma infração extremamente 
perigosa, receberá apenas uma 

A retração da gengiva, tam-
bém conhecida como recessão 
gengival, é uma das condições 
mais prevalentes na população.

Na retração, há uma redu-
ção do espaço de cobertura do 
dente pela gengiva, o que o dei-
xa mais exposto. Observamos 
que esse fenômeno se torna 
cada vez mais frequente, muito 
por causa do envelhecimento 
da população. No entanto, 
já adianto que outros fatores 
pesam bastante nessa história. 

Existem vários tipos de 
retração da gengiva.  Sua locali-
zação e profundidade determi-
nam um pior ou melhor prog-
nóstico e o plano de tratamento.

causas e 
consequências
Entre os motivos mais co-

muns que contribuem para 

O Savegnago Supermerca-
dos está iniciando a campanha 
Moeda Solidária em suas 44 
lojas e postos de combustíveis 
da rede, com o objetivo de 
arrecadar moedas em doação 
a entidades filantrópicas.

A cada pagamento em di-
nheiro realizado na rede, o 
cliente é convidado a doar os 
centavos de seu troco em bene-
fício de duas instituições filan-
trópicas de Barretos: apae; 
Hospital de amor.

"Em uma compra no valor de 
R$ 9,75 em que o cliente paga 
com uma nota de R$ 10, por 
exemplo, ele poderá indicar a 
doação dos R$ 0,25 do troco para 
a campanha, sendo que em cada 
cidade duas instituições serão be-
neficiadas", explica o presidente 
da rede, Chalim Savegnago. 
"Essa é a primeira edição da 
campanha Moedas Solidárias e 
o Savegnago acredita no engaja-
mento de seus clientes em fazer o 
bem ao próximo", reforça.

Turismo, negócios e 
desenvolvimento

nelson de souza
Presidente da Desenvolve SP 
(Agência de Desenvolvimento 
Paulista) e Vinícius Lummertz, 
secretário estadual de Turismo 

de São Paulo

retração da gengiva: por 
que ela é cada vez mais comum

o surgimento e a progressão 
da retração gengival estão o 
uso inadequado de escovas 
ou técnicas de escovação mal 
executadas. Dentes mal po-
sicionados e a espessura da 
gengiva e do tecido ósseo (se 
muito fino, mais fácil de ser 
reabsorvido) também corro-
boram a situação.

A utilização de aparelho or-
todôntico e restaurações ou mar-
gens de próteses mal adaptadas 
são outras razões que favorecem 
ou agravam o problema. 

Dependendo do local e 
de sua extensão, a retração é 
muito mais do que uma ques-
tão estética: prejudica até a 
alimentação. O comprometi-
mento também eleva o risco de 
cáries e de lesões como erosão 
e abrasão dentária.

o que fazer?
O uso correto da escova, 

sem pesar a mão na higiene 
dos dentes, e visitas periódicas 
ao dentista estão entre as me-
didas para prevenir a retração 
da gengiva.

Para quem já apresenta o 
problema, a primeira indicação 
é fazer o controle e a manuten-
ção com o profissional. 

Em alguns casos, a corre-
ção cirúrgica deve ser conside-
rada, especialmente se existe a 
possibilidade de evolução do 
processo ou quando a estética 
fica muito comprometida. 

É importante destacar que o 
diagnóstico e o tratamento ade-
quado da retração gengival são 
feitos no consultório odontológi-
co. Com a observação e as orien-
tações periódicas, fica mais fácil 
prevenir e controlar o problema.

Savegnago lança 
campanha Moeda Solidária
Valor arrecadado na ação irá beneficiar 23 instituições filantrópicas

A ação é contínua e ao final 
de cada semestre o Savegnago 
Supermercados repassará o va-
lor arrecadado em suas 44 lojas 
e postos de combustíveis a cada 

uma das entidades selecionadas. 
As doações podem ser consulta-
das neste link: apex.savegnago.
com.br:8686/apex/f?p=doa-
cao. (foto: Tribuna ribeirão)

Carta aberta à bancada do PSDB

advertência por escrito e a inser-
ção de pontos na carteira de ha-
bilitação, sem multa pecuniária.  

Segundo a OMS, o uso da 
cadeirinha pode reduzir em 
até 60% a chance de morte de 
crianças em acidente de trânsi-
to. Não punir adequadamente 
quem, de forma imprudente, 
coloca em risco a vida de 
crianças, futuro de nosso país, 
é inadmissível. Apenas adver-
tir é, na prática e com cinismo, 
tornar a infração inimputável.  

suspensão do 
direiTo de 

dirigir (arTigo 261)
O artigo aumenta a pontua-

ção necessária para instauração 
do processo de suspensão, de 
20 para 40 pontos, bem como 
aumenta a pontuação para o 
curso preventivo de recicla-
gem, de 14 para 30 pontos. 
O que parece ser um grande 
benefício para a sociedade, na 
verdade vai privilegiar apenas 
5% dos condutores habilitados 
que são infratores contumazes 
e que expõem suas vidas e a de 
terceiros a risco, todos os dias.  

Os outros 95% de mo-
toristas habilitados, que por 
seguirem as regras cometem 
poucas infrações, ficam expos-
tos à imprudência e às ameaças 
desses que, são poucos, mas 
extremamente letais.  

Revogação do Artigo 148-
A que instituiu o exame to-
xicológico de detecção para 
os motoristas das categorias 
profissionais de transporte de 
carga e passageiros.  

Justificativa apresentada 
de forma simplista e incon-
clusiva, e nem poderia ser 
diferente, já que tenta explicar 
o inexplicável, a medida igno-
ra os expressivos resultados 
alcançados em quase três 
anos de vigência do exame 
toxicológico para motoristas 
profissionais, primeira medida 
efetiva de prevenção contra o 
uso de drogas por motoristas 
desde que o Código de Trânsi-
to Brasileiro entrou em vigor.  

Segundo dados da Polícia 
Rodoviária Federal no primeiro 
ano de vigência da Lei, uma eco-
nomia de mais de R$ 70 bilhões 
aos cofres públicos, de acordo 
com dados da Escola Nacional 
de Seguros. Entre 2015, quando 
o exame ainda não era exigido, 
e 2017, o primeiro ano em que 
passou a ser exigido na íntegra, 
o número de acidentes envol-
vendo caminhões nas rodovias 
federais caiu 34% e envolvendo 
ônibus, 45%.  

Além disso, o exame toxi-
cológico já afastou das ruas e 
estradas mais de 2 milhões de 
motoristas profissionais poten-
ciais usuários regulares de dro-
gas, que não renovaram suas 
carteiras de habilitação, para 
fugir do exame toxicológico.  

É preciso lembrar também 
que essa valiosa ferramenta 
preventiva, que fortalece ainda 
o combate ao crime organiza-
do e ao tráfico de drogas nas 
nossas estradas, já vem sendo 
aplicada há mais de uma dé-
cada na aviação civil, nas po-
lícias estaduais, na ABIN e até 
mesmo nas Forças Armadas.  

Abrir as nossas estradas 
para as drogas não é, defini-
tivamente, o caminho que o 
Brasil precisa seguir rumo a 
um futuro mais próspero.

Bruno araújo 
Ex-ministro das Cidades
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Bastidores
da Política

O clima esquentou entre 
dois vereadores na últi-

ma segunda-feira, na Câmara. 
Kapetinha e Raphael Dutra 
partiram para agressão verbal. 
Isso não é bom, pois na políti-
ca, o diálogo é a solução.

Lula pode deixar a cadeia? - O Ministério Público Federal enviou ao Superior 
Tribunal de Justiça manifestação para que seja deferido ao ex-presidente Luís Inácio 
Lula da Silva a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Segundo 
a Procuradoria-Geral da República, Lula, ao ter sido condenado a uma pena de oito 
anos e dez meses no caso do Triplex de Guarujá e já ter cumprido um ano e um mês, 
já atingiu o lapso temporal suficiente (1/6 da pena, além de bom comportamento 
carcerário), o que lhe dará o direito de trabalhar fora, voltando diariamente para 
dormir na cadeia. O ex-presidente está preso em regime fechado desde abril de 
2018. No entendimento do doutor em Direito e Processo Penal, Edson Knippel, é 

plausível a possibilidade do semiaberto nesse momento. Visão semelhante tem o criminalista Yuri Sahione. 
"Nesta perspectiva, Lula também passa a ter direito às chamadas saídas temporárias em datas festivas e 
cursar estudos complementares ou obter direito ao chamado trabalho extra muro, caso receba uma proposta 
de trabalho, retornando ao cárcere após a jornada", diz o também especialista em Direito e Processo Penal, 
Yuri Sahione. A defesa de Lula solicita que ele cumpra esse regime semiaberto em custódia domiciliar, com 
monitoramento. Pedido que vai ter que ser analisado pela Justiça. "Essa é uma questão controvérsia, uma 
vez que a legislação só diz que o preso em regime aberto e não semiaberto poderia cumprir o restante da 
pena em residência particular quando condenado maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho 
menor ou com deficiência", destaca Sahione. O especialista lembra, ainda que Lula já tem uma condenação 
no caso do sítio de Atibaia que, se confirmada em segunda instância, e sendo aplicada a execução provi-
sória, o somatório da pena passaria de oito anos e ele regrediria de regime a partir da unificação da pena. 

Neymar da Silva Santos, o 
pai do atacante Neymar, publi-
cou nesta sexta-feira (7) em sua 
conta no Instagram, um texto 
para agradecer os projetos de 
lei protocolados para propor 
aumento de pena contra cri-
mes de calúnia e denunciação 
caluniosa, quando a imputação 
da falsa conduta criminosa for 
contra a dignidade sexual.

Os projetos de lei são idên-
ticos e foram apresentados 
pelos deputados Carlos Jordy 
(PSL-RJ), Enéias Reis (PSL
-MG), Celso Sabino (PSDB-
PA) e Cabo Junio Amaral 
(PSL-MG). Entre o público, 
a iniciativa ganhou o apelido 
de "Lei Neymar da Penha", 
em referência à Lei Maria da 
Penha, sancionada em 2006 
e direcionada ao combate à 
violência contra a mulher.

Embora grato pela "boa in-
tenção" e pela atenção dedicada, 
Neymar pai se mostrou contrá-
rio às iniciativas. No lugar, diz, 

Em depoimento na última 
quinta-feira (6), na Cidade da 
Polícia, no Rio de Janeiro, o 
atacante Neymar transferiu a 
responsabilidade pela publica-
ção de fotos íntimas da modelo 
Najila Trindade, que o acusa de 
estupro, para a sua equipe de 
assessores. O atleta disse que se 
tratou de um equívoco a divul-
gação das imagens da mulher.

Em 1 hora e 40 minutos 
de depoimento ao delegado 
Carlos Sartori, acompanhado 
dos advogados Davi Tangerino 
e Maíra Fernandes, Neymar 
disponibilizou o celular para a 
polícia verificar as mensagens 
trocadas com a mulher e disse 
não ser o responsável pelo 
vídeo que foi ao ar no seu Ins-
tagram no último sábado (1º).

De acordo com o jogador, 
dois membros de seu estafe fi-
caram encarregados de colocar 
no ar as mensagens trocadas 
entre ele e Najila. Neymar dis-
se que não sabe como anexar 

Na última quinta-feira (6), 
o jornalista e apresentador 
David Alcides, esteve na As-
sembleia Legislativa de São 
Paulo, em busca de recursos 
para Barretos, a pedido do 
vereador dr. Raphael Oliveira.

Alcides manteve encontro 
com deputado Sargento Neri 
(AVANTE). Na oportunidade, o 
deputado recebeu  a solicitação 
do vereador Raphael Oliveira, 
para protocolar uma emenda 
parlamentar no valor R$ 250 
mil reais, destinados à Santa 
Casa e implantação de Hospital 
Veterinário em Barretos.

Durante o encontro, David 
Alcides também recebeu a infor-
mação da destinação de recursos 
na ordem de R$ 150 mil para 

Neymar deixa a Cidade da Polícia após prestar 
depoimento (Foto: Lucas Landau/Reuters)

O vereador Paulo Correa 
votou a favor da afastamen-

to do prefeito Guilherme, mas 
continua com cargos para seus 
aliados na administração. Como 
pode? Não seria bom sair da base 
de sustentação da administração?

A vereadora Paula Lemos não 
conseguiu, mais uma vez. 

Em seu objetivo, que era desgas-
tar publicamente o prefeito Gui-
lherme de Ávila, a vereadora saiu 
derrotada, mais uma vez, e com 
essas e outras, só vai mostrando 
como o prefeito Guilherme sabe 
se articular, política e administra-
tivamente, muito bem.

Vereador e jornalista solicitam recursos 
para Santa Casa e Hospital Veterinário

serem aplicados na Festa do Peão 
de Barretos. Segundo o vereador 
Raphael Oliveira, o deputado Sar-
gento Neri  firmou também um 
compromisso de ajudar a cidade 
na área da saúde e educação. 

"O deputado terá no David 
Alcides e neste vereador um 

elo de auxílio e apoio na nossa 
cidade. E, não para por aí; Bar-
retos, ainda, mais novidades 
para a população. Acredito que 
este, sem dúvida, é o trabalho 
que traz resultados e progresso 
para nossa cidade", comentou 
o vereador Raphael Oliveira.

neymar pai agradece, mas recusa 
projetos de lei em nome do filho

prefere que a justiça seja feita.
"Agradecemos imensa-

mente o apoio de todos e com-
preendemos a boa intenção 
da iniciativa de projeto de lei. 
Mas, a única coisa que quere-
mos nesse momento é justiça. 
Ver uma lei ser feita em nome 
do meu filho, por conta desse 
lamentável episódio, não me 
deixa nada feliz. Ao contrário: 
meu filho quer apenas a verda-
de e a paz de volta", publicou.

"As mulheres conseguiram 
prosperar muito até agora e 
consideramos a defesa dos 
direitos das mulheres e as leis 
que as protegem como fun-
damentais, a exemplo da Lei 
Maria da Penha. Assim como 
também entendemos como 
importantes as leis que prote-
gem as pessoas de acusações 
indevidas. Mas, isso não pode 
ser confundido com o caso do 
meu filho", acrescentou.

"A única coisa que quere-
mos, no momento, é provar a 

verdade desse caso, a inocên-
cia dele. Se um dia for feita 
uma lei em seu nome, que seja 
pela valorização do esporte, 
pois o futebol é o que move sua 
vida e a razão pela qual ele é 
conhecido", completou.

Neymar, camisa 10 do Paris 
Saint-Germain e da seleção 
brasileira, é acusado de agressão 
e estupro por Najila Trindade, 
modelo com a qual se encontrou 
em Paris no mês de maio. 

 neymar diz que vídeo com fotos 
íntimas foi publicado por assessores

Membros do estafe do atleta serão chamados para depor no Rio de Janeiro

mensagens de Whatsapp em 
um vídeo do Instagram e que 
solicitou a exclusão de ima-
gens íntimas, o que não teria 
ocorrido por erro.

A divulgação dessas ima-
gens motivou a abertura de 
inquérito na Delegacia de Re-
pressão aos Crimes de Infor-
mática, que investiga se o atleta 
cometeu ato criminoso ao postar 
as fotos e vídeos íntimos sem 

o consentimento da mulher. 
A postagem foi uma resposta 
após o boletim de ocorrência de 
Najila, que o acusa de estupro, 
tornar-se público.

A publicação na rede so-
cial ficou encarregada de dois 
assessores, que agora serão 
chamados para depor pela 
polícia, em dia e hora ainda 
desconhecidos. Dois dias de-
pois da publicação do vídeo, o 
Instagram o retirou do ar por 
violar normas da rede. A gra-
vação já tinha sido visualizada 
cerca de 18 milhões de vezes.

Segundo apurou a Folha, a 
iniciativa de divulgar a conver-
sa entre Neymar e Najila por 
Whatsapp partiu de Neymar da 
Silva Santos, pai do jogador. 
Ele já conhecia a versão do 
filho e acreditou que, publican-
do as mensagens nas redes so-
ciais, ganharia apoio popular. 
O atleta possui 120 milhões 
de seguidores no Instagram. 
(Fonte: Folha de S.Paulo)
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (10/06) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

 CHURRASQUEIRO
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS

LAVADOR DE VEÍCULOS
LAVADOR DE VEÍCULOS

MARCENEIRO

MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO

MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK
PROMOTOR DE VENDAS / VENDEDOR

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 
TOSADOR

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.

O governo federal deixará de 
fora do pente-fino dos benefícios 
por incapacidade os aposentados 
por invalidez com idades entre 
55 e 59 anos que recebem a renda 
há mais de 15 anos.

A informação foi confir-
mada pela Secretaria da Previ-

A Receita Federal abre na 
próxima segunda-feira (10), às 9 
horas, a consulta ao primeiro lote 
de restituição das declarações do 
Imposto de Renda enviadas neste 
ano. A consulta pode ser feita por 
telefone, no número 146, ou no 
site da Receita.

O dinheiro será depositado 
no dia 17 de junho na conta 
informada pelo contribuinte ao 
enviar sua declaração. O lote 
tem 2.573.186 contribuintes. 
O número inclui, também, 
quem saiu da malha fina de 
declarações antigas.

Esse primeiro lote é todo 
composto por contribuintes 
com prioridade no recebimento 
da restituição do IR de 2019. A 
maioria deles são idosos entre 

60 e 79 anos (2.174.038). Há 
ainda 245.552 idosos acima de 
80 anos e 153.596 contribuintes 
com deficiência física ou men-
tal ou moléstia grave.

Segundo o supervisor nacio-
nal do IR, Joaquim Adir, nem 
todos os idosos entraram neste 
primeiro lote. A grana da resti-
tuição tem correção monetária de 
1,54%. Para quem saiu da malha 
fina de declarações mais antigas 
o índice aplicado é maior.

A Receita ainda não levan-
tou os principais motivos que 
têm levado à malha fina, mas a 
omissão de renda costuma lide-
rar. Despesas médicas também 
podem levar à malha fina. Em 
caso de falhas é preciso enviar 
uma declaração retificadora.

A cotação da arroba do boi 
gordo começou esta sexta-fei-
ra (7) com baixa de 0,31% no 
preço e o produto foi negocia-
do a R$ 145,05 no estado de 
São Paulo. Em Goiânia, a arro-
ba foi vendida à vista a R$ 136. 
No norte do Mato Grosso, o 
valor foi R$ 135. Já Barretos 
e Araçatuba comercializaram 

a arroba a R$ 153,50 à vista.
O preço do quilo do frango 

congelado não sofreu variação 
e o produto foi vendido a R$ 
4,69 no estado de São Paulo. 
Já o preço do frango resfriado 
também não sofreu variação e 
a mercadoria foi comercializa-
da a R$ 4,75.

No mercado financeiro, o 

preço da carcaça suína espe-
cial apresentou alta de 0,27% 
e o produto foi negociado a R$ 
7,43. Em São Paulo, o preço do 
suíno vivo registrou aumento 
de 0,41% e a mercadoria foi 
vendida a R$ 4,91. No Paraná, 
o produto foi comercializado à 
vista a R$ 4,59. Os valores são 
do Canal Rural e Cepea.

Com apresentação inédita 
da Orquestra Sinfônica Mu-
nicipal de Barretos, a terceira 
edição do Concerto Solidário 
de Morro Agudo, realizado 
em prol do Hospital São Mar-
cos, acontecerá na próxima 
sexta-feira, dia 14, às 20h30, 
na EMEF Professora Regina 
Célia Ferrari Guarnieri. Sob a 
regência do maestro Paulo de 
Tarso, a noite solidária terá um 
repertório com grandes clás-
sicos de The Beatles, Queen, 
entre outros. 

Realizado pela prefeitura 
de Morro Agudo, através do 
Fundo Social de Solidariedade 
e Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, com o apoio 
da prefeitura de Barretos, a 
expectativa é que 500 pessoas 
prestigiem o evento que já é 

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a lei que permite que 
usuários de drogas sejam inter-
nados de forma compulsória, ou 
seja, mesmo que não queiram. 

A nova lei, com diretrizes 
para o Sisnad (Sistema Nacio-
nal de Políticas Públicas so-
bre Drogas), foi publicada na 
edição da última quinta-feira 
(6) do DOU (Diário Oficial 
da União) e apresenta vetos 
em relação ao texto aprova-
do pelo Congresso, como no 
item sobre redução de penas.

Com a nova lei, usuários 
de drogas poderão ser levados 
para centros de tratamento 
contra a própria vontade com 
anuência de um médico. Ela 
pode acontecer a pedido de 
familiar, do responsável legal 
ou de servidor público da área 
de saúde ou do Sisnad.

A internação involuntária 
será realizada somente após 
aprovação médica e "perdurará 
apenas pelo tempo necessário 

à desintoxicação, no prazo má-
ximo de 90 dias". O Ministério 
Público e a Defensoria Pública 
deverão ser informados da 
internação em até 72 horas. A 
família ou o representante legal 
poderão, a qualquer momento, 
requerer ao médico a interrup-
ção do tratamento.

A redução de pena para 
traficantes de drogas que não 
sejam reincidentes e não inte-
grem organização criminosa 
foi vetada por Bolsonaro. Para 
o presidente, a proposta "se 
mostra mais benéfica ao agente 
do crime de tráfico de drogas".

A pena para tráfico de dro-
gas é de cinco a 15 anos de pri-
são e pagamento de 500 a 1.500 
mil e dias-multa. A alteração 
sugerida pelo Congresso pode-
ria tornar mais pesada a punição 
para quem comete o crime pela 
primeira vez, com pena mínima 
de oito de reclusão e pagamento 
partindo de 800 dias-multa, 
chegando aos mesmos limites.

3º Concerto Solidário de Morro agudo recebe orquestra 
Sinfônica de Barretos em prol ao Hospital São Marcos

Presidente sanciona lei 
que permite internação 

forçada de usuários de drogas

receita abre na segunda 
primeiro lote do Imposto de renda

tradicional na cidade. 
Com mais de 30 músicos, 

a Orquestra Sinfônica de Bar-
retos apresentará repertório 
com músicas de bandas reco-
nhecidas mundialmente, como 
Ticket to Ride, Hey, Jude, 

Love of my Life, We are the 
Champions, Bohemian Rhap-
sody, entre outros. 

A entrada será um quilo 
de alimento não perecível que 
será revertido ao Hospital São 
Marcos, podendo ser arroz, 

feijão, óleo, açúcar, café, chá 
ou leite integral. Os ingressos 
deverão ser retirados na Secre-
taria Municipal de Educação 
e Cultura de Morro Agudo.  
Mais informações podem ser 
obtidas no (16) 3851 5957.

aposentado acima de 55 anos deve 
escapar do pente-fino do InSS

Quem recebe benefício por incapacidade há mais de 15 anos fica de fora de uma das revisões

dência do Ministério da Eco-
nomia. Segundo o governo, a 
medida provisória 871, editada 
pelo Planalto em janeiro, per-
mitia a convocação desses 
segurados, mas a permissão 
caiu na tramitação da MP no 
Congresso. Agora, o Projeto 

de Lei de Conversão 11 livra 
esses segurados da revisão.

Também ficarão de fora 
deste pente-fino os aposenta-
dos por invalidez com mais de 
60 anos de idade.

Para que a revisão comece, 
o projeto de lei ainda precisa 

ser sancionado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. Além 
disso, a Previdência deve 
publicar uma regulamentação, 
definindo as regras para a con-
vocação. Também é preciso 
aprovar, no Orçamento fede-
ral, o bônus de R$ 61,72, que 
será pago aos médicos peritos 
a cada exame de revisão.

Mais aMpla
A revisão instituída pelo go-

verno Bolsonaro é mais ampla 
que o pente-fino de Michel Te-
mer. Ela permite, por exemplo, 
a convocação de aposentados 
por invalidez que não passam 
por perícia há mais de seis 
meses. No pente-fino anterior, 
o limite era de dois anos.

Outro ponto da MP 871 é 
que ela institui possibilidade 
de revisão em todos os bene-
fícios do INSS, o que inclui 
aposentadorias por tempo de 
contribuição e por idade e 
pensões, além dos auxílios.

Nestes casos, serão revisa-
dos os benefícios com suspeita 
de irregularidades apontadas 
pelo TCU (Tribunal de Contas 
da União), pela CGU (Contro-
ladoria-Geral da União) e por 
outros órgãos fiscalizadores.

Para esse pente-fino mais 
amplo, também haverá uma 
força-tarefa dos servidores do 
INSS, que receberão bônus de 
R$ 57,50, após aprovação no 
Orçamento federal deste ano.

Revisão no inss | 
QueM pode 

ficaR de foRa
Os aposentados por invalidez 

entre 55 e 59 anos de idade que 
recebem benefício por incapaci-
dade por mais de 15 anos devem 
ficar de fora do pente-fino do 
INSS. Esses segurados podem 
se livrar de serem chamados 
para a perícia de revisão nas 
agências da Previdência. (com 
informações do Agora)

Boi gordo tem baixa no preço enquanto 
frango não sofre variação no valor
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anuncie

Os Quitutes da dulce

IngredIentes
1 kg de açúcar cristal (use 1 copo de requeijão como 
medida de açúcar  para fazer caramelo)
2 litros de leite fervido
500 gramas de amendoim torrado sem pele e triturado
PreParo
Em uma panela grande e grossa coloque o açúcar e faça o 
caramelo. Junte o leite fervido e o restante do açúcar. Deixe 
ferver mexendo continu-
adamente até ver o fundo 
da panela. Para saber o 
ponto pinga, com auxílio 
de uma colher, um pouco 
em um prato com água 
fria. Com as pontas dos 
dedos juntar e, se formar 
uma puxa, está na hora 
de desligar e acrescentar 
o amendoim, com o fogo 
desligado. Vá batendo até 
ficar airado. Despeje em 
uma forma de alumínio 
untada, espere esfriar e 
corte os pedaços confor-
me desejar.

Os produtores rurais de 
Barretos, Morro Agudo, Bebe-
douro e da região podem se ins-
crever para participar da missão 
técnica para a 26ª edição da 
Hortitec - Exposição Técnica 
de Horticultura, Cultivo Prote-
gido e Culturas Intensivas, que 
será realizada em Holambra de 
26 a 28 de junho.

A Hortitec é a maior feira 
técnica de horticultura da 
América Latina e reúne pro-
dutores e profissionais do meio 
que buscam conhecimentos, 
novidades, tecnologias, inova-
ção, insumos, equipamentos, 
acessórios e oportunidades 
para a atividade de horticul-
tura, olericultura e similares.

O ônibus sairá às 4h30 do 
dia 26 de junho, de Barretos, 
na Praça Francisco Barreto, 
em frente ao Sindicato Rural 
do Vale do Rio Grande. Em 
seguida, às 5h15, o ônibus 
passará em Bebedouro, na 
Avenida Hamleto Stamato, 
1.820, em frente ao Recinto 
da Fecib Nova. Depois é a 
vez de Morro Agudo, em 
frente ao Sindicato Rural, na 
Rua Gaspar Machado Silvei-
ra, 54, às 6h30.

Às 10 horas, o ônibus fará 
uma parada em Santo Antônio 
da Posse, na Agristar Brasil. 
O objetivo da visita é conhe-
cer as diversas variedades de 
hortaliças e suas devidas par-

Doce De leite 
com amenDoim

Produtores podem se inscrever 
para missão do Sebrae-SP para 

visitar a feira Hortitec em Holambra
Ônibus passará por Barretos, Bebedouro e Morro Agudo no dia 26 de junho

ticularidades no que se refere 
ao melhor custo x benefício.

O valor do investimento 
é de R$ 80. As vagas são 
limitadas e as inscrições po-

dem ser feitas no telefone 
(17) 3321-6470 (opção 4) ou 
pelos e-mails guilhermepb@
sebraesp.com.br e luizfc@
sebraesp.com.br
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Ignorar é a forma
mais elegante de se defender da maldade. 

O Parque do Peão, complexo 
de 2 milhões de metros quadrados 
considerado o principal ponto tu-
rístico de Barretos, está recebendo 
melhorias para sediar a 64ª Festa 
do Peão de Barretos, que acontece 
de 15 a 25 de agosto.

As reformas estão acon-
tecendo dentro do Estádio de 
Rodeios, com a construção de 
novos banheiros dentro da área 
da Pista Gold e ampliação dos 
banheiros do Camarote Brah-
ma. A enfermaria dos compe-

Acontece no dia 15 de 
junho, às 20 horas, na Praça 
de Alimentação do North 
Shopping Barretos, o concurso 
Rainha Os Independentes. 

Doze candidatas desfilam 
pela passarela em busca do 
título para representar a 64ª 
Festa do Peão de Barretos. 
Além de ser eleita a Rainha, 
a candidata que receber mais 
votos do júri será premiada 
com R$ 4 mil em dinheiro. 
Já a segunda colocada ficará 
com o título de Princesa e a 
premiação de R$ 1 mil. 

Allana Seleguini Fagundes 
(Dr. Shape), Ana Carolina de 
Assis (Liberfós), Ana Lúcia 
Lemos Oliveira (Odonto Com-
pany), Érika Novais de Souza 
(Morana), Jhennyffer Pyetra 
(A Construtora), Joyce Ingrid 
Rocca (Gorilão Família), Ju-
liana Cristina Pereira (Golfe 
Class), Larissa Ferreira Gon-
çalves (Ótica Diniz), Larissa 
Marques Alvares (Magrass), 
Mariana Marçal de Oliveira 
(Magrass), Melissa Karen 
Barbosa (Suco Bagaço & 
Volentiere) e Viviane Ferreira 
Macedo (Mariner) desfilarão 
com traje típico do estilista 
Marcelo Ortale. 

“Temos certeza que será 

Reformas buscam mais conforto para o público da 64ª Festa do Peão 
de Barretos, que acontece de 15 a 25 de agosto (Foto: Divulgação)

A programação completa até 12 de junho fica assim:
Sala 01 - ALADDIN DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 129min.
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h - 20h40
Sala 01 - PATRULHA CANINA DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 85min.
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h
Sala 02 - KARDEC NACIONAL
DRAMA - 12 Anos - Duração: 110min.
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h20
Sala 02 - GODZILLA II DUBLADO
AVENTURA - 12 Anos - Duração: 132min.
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 15h20 - 20h50
Sala 03 - X-MEN FENIX NEGRA 3D DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 113min.
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h30 - 19h
Sala 03 - X-MEN FENIX NEGRA 3D LEGENDADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 113min.
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30

Quem conhece o fenô-
meno dos cãezinhos heróis 
que salvam o dia, pode ver 
sua versão ampliada na 
telona do cinema, no Center-
plex Cinemas: é a Patrulha 
Canina em filme. Depois 
que um misterioso meteoro 
cai na Baía da Aventura, 
Chase, Marshall, Skye, Ry-
der e Rubble correm para 
tentar preservar o local, 
mas acabam passando por 
uma experiência muito mais 
louca. Ao presenciarem uma 
estranha energia verde ema-
nando da cratera, eles ganham poderes. Victor Carnevalli é músico 

da cidade de Taiuva, estudou 
piano e canto durante 12 anos, 
foi vocalista da famosa banda 
Cruzeiro do Sul e tecladista da 
dupla João Bosco & Vinícius. O 
artista mostra que também manda 
bem na carreira solo e apresenta 
seu show acústico no palco do 
North Shopping Barretos, no 
próximo dia 12 de junho, Dia dos 
Namorados. Com um timbre de 
voz próprio e repertório diferen-
ciado, Victor costuma agradar 
os amantes da boa música, tem 
colecionado elogios nas apresen-
tações no interior do estado de 
São Paulo, sempre de maneira 
interativa, convidando o público 
a embarcar em sua viagem mu-
sical pelos maiores sucessos de 
todos os tempos. A apresentação 
começa às 19 horas, na Praça de 
Alimentação, especialmente pre-
parada para oferecer todo clima 
de romantismo para os casais 
comemorarem o Dia dos Namo-
rados, desfrutando da variedade 
de opções gastronômicas do sho-
pping. Imperdível pombinhos!!!

A Tamboré Urbanismo reu-
niu na última quinta (6), no 
Country Club Hotel, perso-
nalidades da cidade para a 
apresentação do Tamboré 
Barretos, empreendimento 
horizontal planejado com 272 
lotes iniciais, que será lançado 
em breve. O projeto coloca 
Barretos na rota da empresa, 
braço de Desenvolvimento 
Urbano da Tegra, do grupo 
canadense Brookfield e que já 
atua há 39 anos no mercado 
brasileiro. “Barretos passa a 
fazer parte de um conjunto 
de importantes cidades que 
possuem empreendimentos 
com a marca Tamboré e que têm o propósito de oferecer complexos urbanos planejados inovadores, 
residenciais com infraestrutura completa, qualidade de vida e proteção ambiental a um público muito 
exigente”, reforçou, na oportunidade, Marcelo Puntel, diretor geral da Tamboré Urbanismo. Na foto, 
Ricardo Scharlack - diretor comercial e de marketing da Tamboré Urbanismo, Gustavo Pereira - 
coordenador de vendas do Tamboré Barretos, Cássio Aidar - gerente de aprovação e legalização 
do Tamboré Urbanismo, Luciana Ferreira Freitas da Conceição - assessora de comunicação 
Tamboré e Marcelo Puntel - diretor geral Tamboré Urbanismo, brindando o lançamento.

Tamboré reúne personalidades de Barretos 
para apresentar novo empreendimento

Patrulha Canina chega ao 
Centerplex North Shopping para 

reunir a criançada na sala de cinema

Victor Carnevalli 
embala o clima 
de romance no 

Show do Dia dos 
Namorados no 
North Shopping

Parque do Peão recebe melhorias 
para a 64ª Festa do Peão de Barretos

tidores, localizada atrás dos 
bretes, também será ampliada.

“Estas são as obras que 
estão em andamento neste mo-
mento, mas temos sempre apri-
morando o espaço para receber 
com qualidade nossos turistas e 
os profissionais do rodeio”, dis-
se Ricardo Rocha, presidente 
de Os Independentes.

Mais flores
Os jardins floridos do Par-

que do Peão é outro foco 
constante de cuidado e renova-

ção. Já são aproximadamente 
50 mil mudas de diferentes 
espécies como sunpatiens, 
marigold, petúnia, girassóis, 
entre outras, espalhadas por 
canteiros e jardins, que estão 
recebendo a companhia de 20 
mil orquídeas.

“São diversas espécies com 
diferentes cores que estão dei-
xando nosso parque ainda mais 
florido”, comentou Jerônimo 
Luiz Muzetti, diretor financei-
ro da associação.

Concurso rainha 
os Independentes acontece 

no dia 15 de junho
Vencedora receberá prêmio de R$ 4 mil e representará 

por um ano o maior rodeio da América Latina

mais uma vez uma bela festa 
com a presença das torcidas 
e do público barretense que 
adora o concurso”, declarou o 
presidente de Os Independen-
tes, Ricardo Rocha. 

A realização do concurso 

Rainha Os Independentes é 
de Os Independentes, com 
organização de André Perei-
ra Models e apoio do North 
Shopping Barretos e do Salão 
Luiza. A entrada é gratuita. 
(Foto: Júnior Torquato)



7Barretos, 08 de junho de 2019 Jornal o PoVo

Em alusão ao Dia do Meio 
Ambiente, celebrado na última 
semana, alunos da rede munici-
pal de ensino realizaram visitas 
técnicas na Fazenda Municipal, 
onde está localizada a Secreta-
ria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente, na Estrada da 
Fazenda Buracão, sem número.

A atividade coincide tam-
bém com o conteúdo apresen-
tado em sala de aula através 
do Projeto “Meio Ambiente”, 
desenvolvido na Escola Mu-
nicipal São Francisco, pelo 
professor Lucas Ávila, sobre a 

preservação do meio ambiente, 
um mecanismo que contribui 
para o aprendizado dos alunos.

“Nessas visitas, os alunos 
estudam como cuidar do meio 
ambiente. Eles têm a possibi-
lidade de vivenciar na práti-
ca, o teórico que ensinamos 
para eles na escola. Aprender 
de forma mais dinâmica é a 
melhor maneira das crianças 
assimilarem aquilo que estu-
dam”, ressaltou o professor.

Acompanhados pelos pro-
fessores e da equipe do NEA 
(Núcleo de Educação Ambien-

tal) da secretaria, os alunos tive-
ram a oportunidade de aprender, 
na prática, como as árvores são 
tratadas, desde o processo das 
mudas até os cuidados quando 
já em idade adulta. 

Além disso, a equipe do 
NEA explicou sobre a impor-
tância das plantas, da preser-
vação da natureza e de depo-
sitar o lixo nos locais corretos. 
“As crianças demonstraram 
bastante interesse e fizeram 
muitas perguntas”, comentou 
Luiz Donizete Dal Porto, o 
“Dodô”, que conduziu a visita.

O Sebrae Móvel, escritó-
rio itinerante do Sebrae-SP, 
prestará atendimento em Bar-
retos, Guaíra, Morro Agudo e 
Bebedouro na próxima sema-
na, entre os dias 10 e 14 de 
junho. A presença da unidade 
nas cidades é uma oportuni-
dade para os donos de micro e 
pequenas empresas e também 
para as pessoas que sonham 
em abrir o próprio negócio 
tirarem dúvidas a partir do 
atendimento gratuito de ana-
listas da entidade.

Na segunda-feira, dia 10, a 
van estará no Calçadão da rua 
20, no centro, em frente à As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Barretos (ACIB), das 
9h30 às 17 horas. Na terça-fei-
ra, dia 11, das 9h30 às 16h30, 
o atendimento será no Sebrae 
Aqui Guaíra, na Rua 8, 221.

No dia seguinte, na quar-

ta-feira, é a vez do Unifeb re-
ceber a unidade, das 9 às 17 
horas. A Associação Comer-
cial e Industrial de Morro 
Agudo está na programação 
do dia 13, quinta-feira, às 
10h às 16h30, na Rua 9 de 
Julho, 400. Para fechar a se-
mana, o Sebrae Móvel aten-
derá na sexta-feira, dia 14, 
no Sebrae Aqui Bebedouro, 
na Praça Abílio Manoel, 124, 
das 9h30 às 15h30.

Durante o atendimento a 
pessoa recebe informativos 
sobre finanças, marketing, 
administração, inovação, 
empreendedorismo, planeja-
mento e a agenda mensal das 
ações do Sebrae-SP. Para esta 
ação não é necessário fazer 
inscrições antecipadas, basta 
ir até o Sebrae Móvel munido 
da documentação pessoal ou 
CNPJ da empresa.

Barretos marcou presença 
no 2º Conexidades (Encontro 
Nacional de Parceiros Pú-
blicos e Privados), realizado 
pela UVESP (União dos Ve-
readores do Estado de São 
Paulo). Realizado na cidade 
de São Carlos, o encontro, 
que termina neste sábado 
(8) tem a participação de 
prefeitos e vices, vereado-
res, secretários municipais, 
agentes públicos e empresas 
privadas e públicas com pro-
jetos, produtos e serviços à 
oferecer aos municípios.

A solenidade de abertura 
contou com a participação de 
diversas autoridades, entre 
elas, o secretário de Desen-
volvimento Regional, Marcos 
Vinholi, que representou o go-
vernador João Dória; o secre-

Na última terça-feira (4), foi 
assinado pelo prefeito Guilher-
me Ávila um termo de doação 
de 2 mil unidades de micro-
chips para a ABA (Associação 
Barretenses dos Animais).

Participaram do ato, o se-
cretário de Saúde de Barretos, 
Alexander Stafy Franco; o coor-
denador da Vigilância Sanitária, 
Marco Rocha; e o presidente da 
ABA, Eduardo Croys Felthes.

De acordo com o prefei-
to, este sistema possibilitará 
acesso de identificação dos 
animais doados pela associa-
ção. “Desta forma garantimos 
o seu bem estar e cuidados bá-
sicos, fornecendo um histórico 
sobre tratamentos realizados” 
esclareceu Guilherme Ávila.

Lançada em outubro de 
2015, a microchipagem de 
cães e gatos em Barretos já 
efetuou mais de 6 mil aplica-
ções de chips e conta com o 
apoio de clínicas veterinárias, 
além do Centro Veterinário e 
Castramóvel.

A microchipagem é gratui-
ta e, para tanto, basta que os 
proprietários de cães e gatos 

Barretos participa do 2º Conexidades

tário estadual de Turismo, Vi-
nícius Lummertz; o presidente 
da Uvesp, Sebastião Miziara; 
e o deputado federal da Frente 
Parlamentar Mista do Turis-
mo, Herculano Passos.

O evento possui o ”Pavilhão 
dos Municípios”, onde Barretos 
participa expondo e  fazendo a 
distribuição de materiais sobre o 
turismo barretense.

“Através desse estande 
promovemos a cidade como 
destino, ressaltando suas be-
lezas e atrativos ofertados du-
rante todo o ano. Marcamos 
presença e fortalecemos ainda 
mais a imagem de Barretos”, 
frisou o secretário municipal 
de Turismo, Adriano Santos, 
que também esteve presente 
neste encontro.

alunos de rede municipal realizam atividade 
em alusão ao Dia do Meio ambiente

Sebrae Móvel atende Barretos 
e região na próxima semana
Escritório itinerante prestará atendimento em 
Barretos, Guaíra, Morro Agudo e Bebedouro

associação Barretense dos animais recebe 
2 mil microchips doados pela prefeitura

se dirijam à clínica veterinária 
mais próxima de sua residên-
cia ou, então, procurem o Cen-
tro Veterinário da secretaria 
municipal de Saúde, localiza-
do na Avenida Ibirapuera, 177.

MICROCHIPAGEM
Os animais domésticos de 

Barretos serão cadastrados 
com dados sobre sua saúde, 
vacinas aplicadas, nome do 
responsável, tudo por meio de 
um microchip implantado.

O microchip é um micro 
circuito eletrônico contendo 
um código único e inalterá-
vel, inserido em uma cáp-
sula de biovidro cirúrgico e 

revestido de substâncias de 
propriedades antimigratórias, 
possibilitando a implantação 
em animais. 

O microchip não contém 
bateria e está inerte. Ao re-
ceber as ondas emitidas pelo 
leitor (scanner), retorna a in-
formação na forma de um nú-
mero. Esse número é compos-
to por quinze algarismos o que 
impossibilita a duplicidade.
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Esportes

A equipe de vôlei masculino infantil da ETEC Barretos disputa na próxima segunda-feira (10), às 9h30, na 
Unifafibe – Bebedouro, a final do Campeonato Escolar Regional, quando enfrenta a Escola  “Professora Nena 
Buck”, de Monte Azul Paulista. O time barretense tem apoio da secretaria municipal de Esportes e Lazer. Mais de 
20 escolas da região participaram da competição. A equipe barretense é formada por Pedro, Mateus, Lucão, João, 
Leonardo, Marcos Vinicius, Góes, Raul, Erick, Filipe, Paulo, Luiz, Vítor Cucato, Mateuzinho, Pedrinho, Wagner, 
Bruno, Teixeira, Nicolas, Guilherme e Gabriel. Pelo Campeonato de Liga de Porto Ferreira, a equipe infanto-juvenil 
da secretaria enfrenta Jaú, neste domingo (9),  às 11 horas, no ginásio da ETE “Raphael Brandão”, em Barretos.

A equipe de Biribol de Barretos enfrenta Bauru e Araçatuba, em Taquaritinga, neste domingo (9), às 9 
horas, em partidas válidas pelo Campeonato Estadual da Federação Paulista de Biribol. Para ambos jogos 
foram convocados os jogadores Alexandre Tiba, Carlos Costa, Tiago Luz, Washington Tavares, Fabrício Ta-
veira, Cássio Durigan, Isaac de Santis, Marília Catai, Vinícius Catai e Willian, Fernando Jacinto, Regis Reis, 
Augusto Mendes, Edson Mendes, Lucas Gonçalves, Henrique e Alexandre Macu. Na última etapa, disputada 
em Rio Preto, Barretos ficou em quarto lugar na Série Especial. Em Taquaritinga Barretos está no grupo 4, 
que é seletivo, junto com Bauru e Araçatuba. “A equipe que terminar em primeiro ganha direito de  disputar a 
Série Especial, o segundo a Série Ouro e o terceiro colocado a Série Prata, explicou o técnico e jogador Tiba.

Na última terça-feira (4), a Se-
leção Brasileira de Futsal Down 
sagrou-se campeã invicta da 2ª 
Copa Mundial da modalidade, 
disputada no ginásio da Cava do 
Bosque, em Ribeirão Preto. 

O quinteto brasileiro venceu a 
final contra a Argentina, em jogo 
acirrado e emocionante, por 7 x 5. 
O Brasil chegou a abrir 5 a 1 no 
1º tempo, mas os hermanos rea-
giram na etapa final e encostaram 
no placar. Um gol de Renato (o 

melhor do torneio), nos últimos 
segundos, consolidou a vitória.

O técnico da seleção é 
Cleiton Monteiro, também 
treinador da modalidade no 
Corinthians Paulista, que con-
tou com os auxiliares Cléber 
Oliveira e Demetrius No-
gueira. O chefe da delegação 
brasileira é Guilherme Russo.

Sagraram-se campeões os 
seguintes atletas: Goleiros: 
Rafael Cavalcante, Danilo Polo 

e Fabiano Guesti. Alas: Juan 
Nascimento, André Bortletto 
e Edson Júnior. Fixos: Paulo 
Amaral, Erico Eda e Matheus 
dos Santos. Pivôs: Renato Gre-
gório, Caio Batista e Júlio Silva.

O melhor goleiro da com-
petição, eleito pelos orga-
nizadores, foi Rafael, que é 
filho do barretense Guilherme 
Sleiman. A família barretense 
comemorou muito a conquista 
do “nosso” talento do futsal.

O friO em praça pública
Uma imagem muito triste. Morador de rua dorme em jardim na praça Francisco Barreto.

Filho de barretense foi eleito melhor goleiro no Campeonato Mundial de Futsal Down

Vôlei Infantil na final regional

Biribol barretense joga em 
Taquaritinga pelo Campeonato Paulista
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O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE), de 
Barretos, integra a lista de 26 
ONGs, companhias e autar-
quias do Estado, beneficiadas 
em 73 contratos firmados com 
o governo do Estado, por meio 
das secretarias estaduais de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, 
no início desta semana.

Segundo a superintendente 
do SAAE, Eliane Pereira Go-
mes, esse é um plano de perdas 
que será licitado na próxima 
semana. O recurso da ordem de 
R$ 299.466,20 é provenientes 
do Fehidro (Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos).

“O SAAE ganhou esse re-

curso, embora a autarquia seja 
o maior tomador de recursos 
em obras ddeste órgão”, obser-
vou a superintendente.

O Fehidro é responsável pela 
análise, aprovação e indicação 
de projetos compatíveis com 
os programas e as prioridades 
dos planos de recursos hídricos, 
além de receber indicação dos 
Comitês de Bacias Hidrográ-
ficas e aprovação técnica dos 
agentes técnicos do fundo.

O contrato foi assinado 
digitalmente, sendo uma nova 
medida do governo estadual 
para reduzir custos financei-
ros, agilizar processos admi-
nistrativos e também ajudar a 

mitigar impactos ambientais. 
Assim como do SAAE de 

Barretos, todos os empreen-
dimentos contratados foram 
indicados pelos Comitês de 
Bacias Hidrográficas e abran-
gem projetos e obras de sa-
neamento; como controle de 
perdas nas redes, drenagem, 
afastamento e tratamento de 
efluentes; revisão de planos 
municipais de saneamento-
básico; canalização de cursos 
d’água; criação de parque li-
near em área urbana; estudos e 
obras para controle de erosão; 
projetos de educação ambien-
tal e ainda ações regionais com 
foco no meio ambiente.

“Estamos investindo pesado na cap-
tação de água de diversos locais da ci-
dade, entre eles, aumentando a captação 
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 investimentos através de recursos 
próprios, iremos diminuir o problema de 
falta de água na cidade, com o rompimento de adutoras”, afirmou o prefeito. O anúncio foi feito na 
segunda semana de maio. Na oportunidade, a superintende do SAAE, Elaine Gomes, 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 equipamentos 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 ela.

SaaE e prefeitura anunciaram investimentos 
para resolver falta de água em Barretos

SaaE recebe investimento do Estado para obras de saneamento
O recurso do FEHIDRO é da ordem de R$ 299.466,20
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A pequena Isabela brindou seus 7 aninhos nesta sexta-feira, 
dia 07. O carinho especial ficou por conta do 

irmão Davi, do pai Tadeu e da mãe Ingrid. Parabéns!!

Nesta sexta, dia 07, completamos 5 anos de casados: Bodas 
de Madeira. Deus nos deu uma linda família como fruto desse 
amor, nossas princesas Idaliana e Isadora. Que Deus abençoe 
a nossa família e que ele continue sendo o nosso alicerce.

Lilia Anastácio

BelezA nA 
PAssArelA!!!
Acontece no dia 15 de 
junho, às 20 horas, na 
Praça de Alimentação do 
north shopping Barretos, 
o concurso rainha Os 
Independentes. Doze 
candidatas desfilam pela 
passarela em busca do 
título para representar 
a 64ª Festa do Peão 
de Barretos. Além de 
ser eleita a rainha, a 
candidata que receber 
mais votos do júri será 
premiada com r$ 4 mil 
em dinheiro. Já a segunda 
colocada ficará com o 
título de Princesa e a 
premiação de r$ 1 mil.

O último dia 31 foi dia de muita festa para 
Ana Beatriz “Bia”, que brindou mais um ano de vida, 

recebendo o carinho de familiares e amigos. Parabéns!!
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Fone (17) 3043-6606

Na terça-feira (04), a princesa Taynara Isidoro Fabri 
de Mello completou os seus 11 anos e recebeu o 

carinho especial do titio coruja, Felipe! Parabéns!!

Na terça-feira 
(11), os holo-
fotes estarão 
voltados para 
a sorridente 
Adriana Cristi-
na, que festeja 
mais um ano 
na folhinha!! 
Felicidades!!

Flashes e mais flashes para a bancária, Denise Murakami, 
que festejou nesta quinta-feira (06), mais um aniversário, 

ao lado de toda a família e com paparicos do filho 
Matheus Henrique e do marido Matheus. Parabéns!!

IMPRENSA NO EVENTO....  Na última quinta-feira (6), a im-
prensa esteve presente no Tamboré Barretos e acompanhou todas 
as novidades da city... Na foto: a jornalista Eliana Martins, Ana 

Lúcia Gonçalves, Elaine Mussa, Tamires Furniel e a maravilhosa 
jornalista (mestre de cerimônia do evento), Luciana Gomes.

Destaque para essas duas candidatas a Rainha da Festa do 
Peão 2019, Ana Lúcia Oliveira e Mariana Marçal. Boa Sorte!!

ESPAÇO MULHER- zoommm.... 
Para essa equipe nota 1000, do 
Espaço Mulher, que anda arra-
sando nos tratamentos de Estética 
das barretenses... Na foto: Lúcia 
Bonfim, Mariana Moreira, a pro-
prietária do Espaço (Farmacêutica 
e Esteticista, Liliane Stefoni) e 
Camila Redi. Sucesso Sempre!!
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Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo mantém 
condenação contra a vereadora 
colinense Edinalva de Oliveira 
Possidonio de Souza (PSDB) 
que permitiu aumento de 25% 
na Câmara de Colina.

Edinalva de Souza foi acu-
sada de cometer improbidade 
administrativa ao conduzir vo-
tação não prevista para sessão 
extraordinária realizada em 
2016, quando era presidente.

EntEnda o caso
Em 2016, a vereadora foi 

condenada pela Justiça após 
ser acusada de improbidade 
administrativa na aprovação 
de um projeto de lei que re-
ajustaria em 25% os salários 
dos vereadores de Colina, 
quando era presidente na épo-
ca. A proposta de aumento en-
trou em votação com urgência 
em uma sessão extraordinária 
que tratava de permuta de área 
verde, sem que tivesse sido 
respeitado o prazo de 24 ho-

O radialista Bruno Aurélio 
assumiu a presidência do diretório 
municipal do PSL em Colina. Se-
gundo ele, o convite partiu de um 
amigo e também dos deputados 
federais Carla Zambelli e Coro-
nel Tadeu. “A proposta é filiar o 
maior número de pessoas e ser 
uma opção de voto em pessoas 
comprometidas com as demandas 
da cidade como um todo”, disse.

O presidente informou que, 
provavelmente, o PSL lançará 
representantes para eleição 
municipal de 2020 com chapa 
completa. “Priorizamos a mu-
dança e sairemos com nomes 
para a disputa do Executivo e 
do Legislativo”, afirmou. 

Em vídeo, o Deputado Fe-
deral Coronel Tadeu disse da 
importância da filiação. “Espero 
que vocês realizem um trabalho 
maravilhoso e se filiem ao PSL 
em Colina. Precisamos cuidar 
dos municípios”, comentou. 

Já a Deputada Federal Carla 
Zambelli destacou a importância 
de fortalecimento do interior. 
“Não adianta só termos a presi-

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
mantém condenação contra vereadora de Colina

COLINACOLINA

ras como prevê no regimento 
interno, ou seja, o aumento do 
salário era assunto estranho 
naquela sessão. 

Em 27 de setembro, os ve-
readores de Colina colocaram 
em votação dois projetos que 
garantiriam 25% de reajuste para 
os vereadores, prefeito, vice-pre-
feito e secretários municipais. 

A aprovação gerou revolta 
entre os moradores da cidade 
que foram para as ruas e câ-
mara, cobrando um posiciona-
mento do legislativo quanto a 
esse aumento.

Em liminar do final de ou-
tubro, o juiz Leopoldo Vilela 
de Andrade da Silva Costa 
suspendeu os efeitos da vota-
ção, mantendo os salários dos 
agentes públicos no mesmo 
patamar do mandato de época.

Edinalva disse que o reajuste 
tinha sido conduzido de maneira 
correta e poderia ter sido de até 
30%, de acordo com os salários 
dos deputados estaduais.

Na época, a juíza Natália 
Schier Hinckel determinou 
que a parlamentar tivesse os 
direitos políticos suspensos 
por três anos, proibida de 
firmar contratos com a admi-
nistração pública pelo mesmo 
período e pagasse multa civil 
equivalente a 20 vezes o valor 
de sua remuneração no Legis-
lativo. “Ao acolher o pedido 
de inclusão na ordem do dia 
e submeter os projetos a vo-
tação, sem que eles tenham 
sido previamente publicados, 
desrespeitando as normas 
previstas em Regimento, a 
presidente da Casa Legislativa 
Municipal atentou contra os 
princípios da Administração 
Pública, violando os deveres 
de legalidade e publicidade", 
afirmou Natália, na decisão.

O advogado de defesa da 
vereadora discordou da deci-
são e recorreu ao Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP). 
Segundo ele, a votação acon-

teceu a pedido de um vereador 
e a então presidente da Câmara 
era obrigada a cumprir o que 
o plenário decidisse. “Não 
há nenhuma decisão dela. 
Aliás, a então presidente nem 
vota neste tipo de pedido. Ela 
foi condenada por crime de 
hermenêutica, ou seja, por 
ter interpretado o regimento 

interno de forma diferente do 
promotor", comunicou.

Até então, a vereadora Edi-
nalva segue com seu mandato 
normalmente, inclusive rece-
bendo os vencimentos que são 
pertinentes ao cargo de vereador.

No último dia 20 de maio ,  
o TJ/SP manteve a condenação 
da vereadora. A decisão ainda 

cabe recurso. 
Segundo alguns críticos e 

entendidos ouvidos por esse 
jornal, a vereadora deve termi-
nar seu mandato como verea-
dora porque não haveria tempo 
hábil para decisões da justiça 
e Câmara Municipal para o 
andamento do que se fará jus a 
condenação final ou não.

Bruno Aurélio assume presidência 
do diretório do PSL de Colina

dência e câmara dos deputados 
cheios de gente boa. Precisamos 
da base completa e apoio dos mu-
nicípios com gente boa também 
para acabar com a corrupção”, 
alertou.

FILIaÇÃo
Bruno Aurélio informou 

que os interessados na filiação 
podem acessar a rede social Fa-

cebook “Partido Social Liberal 
PSL-Colina/SP” ou através do 
e-mail pslcolina17@gmail.com. 
Informações complementares 
pelo fone - whatsapp (17) 
99222-2252. No instagram: 
@pslcolina17. A diretoria do 
PSL colinense também tem 
Glauco Scoralick e Sueli Ber-
nardo em sua composição. 


