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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 22 DE NOVEMBRO

R$  4,192
Dólar Comercial Venda R$  4,192

Cotações 
FinanCeiras

Comissão abre 
novos envelopes 

de empresas 
interessadas em 

administrar a UPA
A Comissão Especial de Se-

leção das empresas habilitadas 
para firmar contrato com a prefei-
tura, visando a administração da 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Barretos, vai realizar 
sessão de abertura do Envelope 
nº 2 (Programa de Trabalho - 
Proposta Técnica e Financeira). 
A sessão está marcada para ser 
realizada na próxima segunda-
feira, dia 25, às 10 horas, na sala 
de Licitações da prefeitura, e será 
coordenada por Israel Carlos 
Cardoso Filho e demais mem-
bros da comissão, com a parti-
cipação dos representantes das 
três empresas que participam do 
certame. A empresa vencedora 
será contratada para o Geren-
ciamento, Operacionalização 
e Execução dos Serviços na 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA 24h) de Barretos.

Suspeita de fraude nos paga-
mentos de salários dos funcio-
nários públicos de Colina, em 
relação ao pagamento de horas 
extras. Alguns funcionários es-
tão ganhando quatro vezes mais, 
com o excesso de horas extras. 

Segundo informações, 
mesmo com a grave denún-
cia, a Câmara Municipal de 
Colina não aceitou abrir uma 
comissão de inquérito para 
investigar os fatos.

No entanto, nesta sexta-
feira (22), o vereador Daniel 
Cury convocou para uma 
reunião de “esclarecimentos”, 
o secretário de Planejamento 
e Meio Ambiente, Jaci Salim 
Paro; o responsável pelo se-
tor de Recursos Humanos da 
prefeitura, Cláudio Ribeiro 
da Silva Júnior, o Cuca; e o 
Engenheiro Agrimensor da 
prefeitura, Ailton Pinto Neto.

A reunião, aberta ao públi-
co, aconteceu no plenário da 
Câmara Municipal de Colina, 
com a participação de, pelo 

menos, 15 pessoas, dentre elas, 
integrantes do Movimento 
Popular Colina. 

Um documento comprovou 
que um funcionário do depar-
tamento de trânsito e transporte 
recebeu no mês de julho, a 
quantia de R$ 4.625,37 reais, 
sendo que o salário base é de R$ 
1.082,38 reais, um total de 250 
horas extras e, no mês seguinte, 
esse mesmo funcionário relatou 
280 horas extras, recebendo o 
bruto de R$ 5.000,00 reais. 

Segundo Raquel Augusta 
Cruvinel, que faz parte do 
Movimento Popular Colina, a 
suspeita de fraude é no cartão 
de ponto. “Pelo grande número 
de horas extras, o que resulta 
em uma fraude nos holerites”, 
relatou Raquel. 

Além das horas extras, 
com relação ao pagamento 
de diárias de viagens entre o 
período de 1° de janeiro a 31 
de outubro, apenas um funcio-
nário recebeu a quantia de R$ 
41.278,48 reais.

Neste domingo, dia 24, a partir 
das 14 horas, a PRAÇA DE EVEN-
TOS do Rio das Pedras Country 
Club estará mais movimentada. 
Isso porque, o clube promove o 
concurso para a escolha do GA-
ROTO & GAROTA DA PRIMAVE-
RA DO RPCC. Logo após o evento 
de beleza, haverá a tradicional 
“Domingueira”, com a animação 
da BANDA NGM, vindo direto 
de São José do Rio Preto para 
apresentação no clube de campo. 
Uma grande movimentação de 
associados e visitantes está sendo 
aguardada por toda a diretoria.

evento social

PÁGINA 03

A ACIB (Associação 
Comercial e Industrial 
de Barretos) esteve mo-
vimentada na última 
semana, quando pas-
saram 156 pessoas que 
fizeram o cadastramento 
biométrico dos títulos 
de eleitor. Um novo 
plantão acontecerá da próxima segunda-feira (25) até na quar-
ta-feira (27), das 9 às 17 horas. Em Barretos, a biometria será 
obrigatória nas eleições de 2020 e o prazo termina dia 19 de 
dezembro. (Foto: Igor Sorente) 

Na próxima quinta-feira, 28 
de novembro, o presidente do 
conselho da UVESP – União dos 
Vereadores do estado de São 
Paulo, Sebastião Misiara, será 
homenageado em sessão solene 
no plenário da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo. A homenagem 
foi confirmada pelo presidente da 
Alesp, deputado Cauê Macris, e se 
refere ao trabalho municipalista de 
Misiara nos últimos 50 anos.

municipalismo

As suspeitas iniciais de 
possíveis fraudes nos pa-
gamentos de salários dos 
funcionários públicos de 
Colina, em relação ao paga-
mento de horas extras, foram 
descobertas e denunciadas 
no plenário da Câmara pelo 
vereador Daniel Cury.

O pedido de abertura de 
uma Comissão Especial de 
Inquérito foi protocolado 
pelo próprio Cury, porém, a 
recusa em instalar a comissão 
pode ter sido manipulada pela 
presidência do Legislativo 
colinense, segundo opinião 
do, também vereador, o dele-
gado Fernando Galletti.

Segundo Galletti, “o presi-

Foi anunciada na noite des-
ta sexta-feira (22) a morte do 
apresentador Gugu Liberato, 
aos 60 anos, após sofrer um 
acidente doméstico na quarta-
feira, nos Estados Unidos. 

De acordo com nota oficial 
divulgada por sua assessoria 
de imprensa, ele teve uma que-
da acidental de uma altura de 
cerca de quatro metros quando 
fazia um reparo no ar condi-
cionado instalado no sótão de 
sua casa, em Orlando (EUA).

“Foi prontamente socorrido 
pela equipe de resgate e admi-
tido no Orlando Health Medi-
cal Center, onde permaneceu 
na Unidade de Terapia Intensi-
va, acompanhado pela equipe 
médica local. Na admissão, 
deu entrada em escala de 
Glasgow 3 [usada para medir 
a consciência e a evolução das 
lesões cerebrais], e os exames 
iniciais constataram sangra-
mento intracraniano. Em vir-
tude da gravidade neurológica, 
não foi indicado qualquer pro-
cedimento cirúrgico. Durante 
o período de observação, foi 
constatada a ausência de ati-
vidade cerebral.”.

A nota ainda afirma que a 

Vereadores suspeitam de fraude em 
holerites de funcionários públicos de Colina

dente fez uma manobra ilegal, 
colocando a votação da ins-
talação da CPI em plenário”, 
o que, segundo ele, “não era 
necessário, já que o pedido 
já tinha 1/3 das assinaturas 
necessárias para a instalação, 
de acordo com a Lei Orgância 
do município e o Regimento 
Interno da Câmara”.

Para Galletti, a presidên-
cia do Legislativo “agiu de 
má fé e praticou improbi-
dade administrativa visando 
impedir que os vereadores 
de oposição à administração 
municipal, investiguem as 
possíveis irregularidades”.

O vereador Fernando Gal-
letti disse ainda que, como 
Delegado de Polícia Civil, 
tem experiência em investi-
gação de atos de corrupção.

“Toda corrupção tem ciên-
cia e/ou conivência do chefe, 
pois sem este conhecimento 
o ato[de corrupção] fica di-
fícil de ser praticado e, com 
certeza, algum secretário 
municipal ou o próprio pre-
feito podem, também, estar 
envolvidos em atos ilegais”, 
concluiu Galletli.

Gugu Liberato morre aos 60 anos, 
após acidente doméstico nos EUA 

morte encefálica foi confir-
mada pelo prof. dr. Guilherme 
Lepski, neurocirurgião bra-
sileiro chamado pela família, 
que, após ver as imagens dos 
exames em detalhes, confir-
mou a irreversibilidade do 
quadro clínico.

O diagnóstico foi feito 
diante de sua mãe, Maria do 
Céu, de 90 anos, dos irmãos 
Amandio Augusto e Aparecida 
Liberato, e da mãe de seus fi-
lhos, Rose Miriam Di Matteo.

“Ainda não temos detalhes 
sobre o traslado para o Brasil. 
Informações sobre velório e 
sepultamento serão passadas 
assim que tudo estiver defini-
do”. De acordo com a asses-

soria de imprensa, a família 
autorizou a doação de todos os 
órgãos do apresentador.

Desde quinta-feira, havia 
boatos a respeito de morte de 
Gugu. Gugu teve três filhos com 
a médica Rose Miriam Di Mat-
teo: João Augusto (18 anos) e as 
gêmeas Marina e Sofia (15 anos).

Atualmente, Gugu apre-
sentava na Record, às quartas-
feiras, o reality show “Canta 
Comigo”, que terá a sua final 
no dia 4 de dezembro. O pro-
grama já está inteiramente 
gravado. Os próximos com-
promissos do animador na 
emissora seriam o especial 
Família Record e o reality de 
casais Power Couple.

Sebastião 
Misiara recebe 

homenagem 
na Alesp

Domingo de 
eventos no Rio 

das Pedras

Soldados do 33º Batalhão da PM de Barretos 
fazem mutirão para doação de sangue

Na manhã desta 
sexta-feira (22), alu-
nos do curso de For-
mação de Soldados 
do 33º Batalhão de 
Polícia Militar do In-
terior, de Barretos e 
região, realizaram um 
gesto solidário ao pro-
mover um mutirão 
de doação de sangue 
para o Hemonúcleo do 
Hospital de Amor. A 
ação ocorreu de forma 
voluntária, a fim de contribuir para o reabastecimento do banco de sangue que está com seus 
estoques baixos. “Os alunos soldados, além de serem voluntários, promovem a conscientização 
de todos para que se tornem doadores frequentes e não, apenas, em período de campanha. DOE 
SANGUE E SALVE VIDAS”, diz nota distribuída pelo batalhão.

Justiça Eleitoral prorroga 
plantão especial para comerciários



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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expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

O que garante a democracia 
em um país é o respeito aos 
direitos básicos, como o da am-
pla defesa, do sigilo e da livre 
manifestação de pensamento, 
só para citar alguns. No caso 
do Brasil, esses direitos são 
assegurados pela Constituição 
Federal, que tem no Supremo 
Tribunal Federal (STF) o seu 
guardião. Ele é a instância 
responsável por garantir que os 
poderes respeitem os princípios 
constitucionais que garantem o 
estado democrático de direito.

Na próxima quarta-fei-
ra, o STF retoma mais uma 
oportunidade para fazer valer 
o respeito à Constituição: o 
julgamento da suspensão das 
investigações que utilizaram 
dados do antigo Coaf (Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras), hoje Unidade de 
Inteligência Financeira (UIF), 
sem autorização judicial.

Nos últimos anos, assis-
timos a uma série de abusos 
cometidos por órgãos de inves-
tigação, como as polícias Civil 
e Federal e o Ministério Públi-
co, em nome de um combate à 
corrupção. Ávidos por dar uma 
resposta à sociedade, que ex-
plodiu em protestos contra os 
casos de corrupção no Brasil 
desde 2013, policiais e pro-
motores vêm desrespeitando o 
Artigo 5º, Incisos X e XII, que 
garante o direito de todo cida-
dão ter seus dados telegráficos, 
de correspondência, incluindo 
os bancários, em sigilo.

O direito constitucional ao 
sigilo não significa que esses 
dados não possam ser acessa-
dos por órgãos de investiga-
ção. Para isso, é preciso que 
se respeite o processo legal e 
se solicite à Justiça o acesso 
a essas informações em casos 
nos quais o alvo esteja sob 
investigação. 

Caberá ao juiz avaliar se 
os dados são imprescindíveis 
para o andamento das inves-

Com as mudanças geradas 
pelo envelhecimento, muitas 
vezes é preciso, com o tempo, 
adotar novos cuidados para 
preservar a saúde e garantir 
qualidade de vida na terceira 
idade. Ao mesmo tempo, al-
guns cuidados que nos acos-
tumamos a tomar desde a 
infância, também não podem 
ser deixados de lado. Entre 
eles está a higiene bucal.

Fatores que 
pedem atenção 

redobrada
- Cárie: A cárie está entre as 

doenças crônicas mais comuns 
entre pessoas acima dos 60 anos

- boca seca: Medicamentos 
ou distúrbios de saúde podem 
reduzir a produção de saliva, 
que, além de gerar a sensação 
de boca seca, podem levar ao 
mau hálito, incômodo no uso da 
prótese ou cárie dentária

- sensibilidade: É comum 
que os dentes fiquem mais sen-
síveis com o passar da idade

- Gengivite: Condição que 
afeta pessoas de todas as ida- De acordo com dados do 

Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-SP), os mo-
toristas do Estado de São 
Paulo fizeram menos licen-
ciamento de carros e moto-
cicletas no primeiro semestre 
de 2019, na comparação com 
os últimos três anos. 

Até julho, quando foram 
licenciados os veículos com 
placas terminadas em 1, 2, 3 
e 4, 8,5 milhões de veículos 
deveriam ter sido licenciados, 
mas apenas 4,4 milhões paga-
ram devidamente as taxas (cer-
ca de 51,6%). No ano passado, 
este índice foi de 73,7%.

Com a intenção de ajudar 
os brasileiros a se organizarem 

A corrida dos partidos po-
líticos registrados em Barretos 
para conquistar e apresentar 
possíveis candidatos a verea-
dor está cada vez mais acirra-
da. Vários partidos ainda não 
conseguiram número suficien-
te de possíveis pré-candidatos 
para montar sua chapa oficial 
de vereadores e estão longe 
disso. Muito menos nomes 
para se apresentar como pré-
candidato a prefeito.

Com a o fim das tradicio-
nais coligações partidárias vá-
rios partidos poderão ficar fora 
do processo eleitoral de 2020.

Adiantar qualquer análise 
com um ano de antecedência 
é dar um tiro no escuro e es-
pecular em excesso. As redes 
sociais são prova disso.

Com todo o tempo que te-
mos até as eleições de outubro 
de 2020, não há como compro-
var se as pesquisas estão certas 
ou erradas. Por experiência, 
fica evidente que os números 
de hoje não fecham. As pre-
ferências de voto não fecham 
com o índice de rejeição sem 
especular. Seria até perigoso 
afirmar que se "índices não 
batem" com a realidade, con-
sequentemente, as pesquisas 
não têm coerência.

Pesquisa é um instrumento 
gerencial, sério e técnico, quan-
do bem executada, e que pode 
orientar a campanha eleitoral, 

pode demonstrar tendências, 
mudar orientações e caminhos 
para chegar a resultados que 
serão avaliados nas urnas. 

Muitos são os candidatos 
que começam a campanha 
com um tipo de discurso e 
mudam durante a campanha 
por não estarem atingindo os 
objetivos, ou seja, sensibili-
zando os eleitores. 

Para a eleição municipal 
de 2020, pós a "transformação 
eleitoral" gerida pelo mito 
Bolsonaro, uma mudança 
muito importante que não 
está sendo levada em conta. A 
declaração do politicamente 
correto não impede os eleito-
res de tomarem suas decisões 
de último momento, na busca 
de discursos voltados para 
resultados. Por exemplo, ge-
ração de empregos.

Quem não basear sua pla-
taforma nesse tema vai perder 
votos. Os eleitores não querem 
mais discursos e sim propostas 
viáveis de solução. Nunca ti-
vemos uma eleição com tanto 
acesso a informação como a 
que será em 2020. Pior, ainda, 
com o excesso de "informa-
ções", verdadeiras ou falsas 
dos possíveis candidatos.

As mídias sociais serão as 
grandes indutoras de votos 
e não as pesquisas ou pro-
paganda na televisão, como 
nas eleições passadas. Estão 

surgindo, nas mídias sociais, 
grupos que estão se unindo 
em torno de ideias semelhan-
tes, que precisam ser pesqui-
sadas e quantificadas.

Os institutos e pesquisa-
dores continuam fazendo suas 
amostragens de forma tradi-
cional, porém, ultrapassadas 
para uma nova realidade. Vi-
vemos um mundo de mudan-
ças rápidas e inesperadas com 
as mídias sociais em geral. 

Como entender essas no-
vas tendências? Quando sabí-
amos todas as respostas, mu-
daram as perguntas e ficamos 
andando sem rumo. 

Para as eleições municipais 
de 2020, quem deseja buscar 
resultados mais positivos para 
decidir voto, precisa fazer 
novas perguntas que, no dia se-
guinte, serão velhas. Sabemos 
que o mundo vive uma cons-
tante evolução e precisamos 
continuar aprendendo continu-
amente para sobreviver. 

Na pesquisa eleitoral, de-
pois da experiência bolsona-
rista de 2018, acontecerá o 
mesmo. Ou ela evolui ou fica 
defasada. Por isso, podemos 
afirmar como um alerta posi-
tivo e útil a todos.

As pesquisas, de agora, 
não são exatas e estão muito 
longe da realidade dos elei-
tores de hoje e de amanhã. 
Esperem e verão.

EditorialEditorial
Corrida sem rumo

a saúde bucal dos idosos
des, mas pode se tornar mais 
recorrente após os 40 anos, 
agravada por fatores como má 
alimentação, fumo, doenças 
sistêmicas e higiene bucal 
inadequada

- prótese dentária: O uso 
da prótese como alternativa na 
ausência dos dentes naturais 
auxilia na correta mastigação e 
na fala, sendo essencial garan-
tir uma boa adaptação e os cui-
dados de higiene específicos
Cuidados importan-

tes para a hiGiene 
buCal na terCeira 

idade
- A higiene dos dentes deve 

ser feita após as refeições uti-
lizando uma escova de dentes 
de tamanho adequado, com 
cerdas macias e creme dental 
com flúor

- Não esqueça da língua! 
Você pode higienizá-la com 
a própria escova de dentes, 
com movimentos cuidadosos, 
partindo da parte interna até a 
ponta da língua

- Complemente a higiene 

bucal passando fio dental entre 
todos os dentes

- Manter uma alimentação 
saudável também ajuda a ga-
rantir a saúde bucal

- Beba muita água para aju-
dar nos eventuais incômodos 
com a redução de saliva

- Fique atento para pos-
síveis lesões na boca, obser-
vando regularmente se existe 
alguma alteração nos lábios, 
bochechas, gengivas, céu da 
boca, na garganta ou na língua

- Se você utiliza prótese 
dentária, siga rigorosamente 
as instruções do seu dentista 
para higienizá-la corretamente

- Não deixe de pedir ajuda 
se você sentir dificuldade de 
realizar a higiene bucal e tam-
bém informe-se sempre que 
tiver dúvidas

- Se você é familiar ou presta 
auxílio a algum idoso com suas 
atividades pessoais, ajude a 
conscientizá-lo para a importân-
cia da higiene bucal ou auxilie-o 
diretamente nessas atividades se 
ele sentir dificuldades

- Consulte um dentista re-
gularmente.

a Constituição não pode ser desrespeitada 
para promover suposto combate à corrupção

tigações ou para configurar a 
materialização de um crime.

Até pouco tempo atrás, pro-
motores e delegados estavam 
solicitando, sem autorização 
judicial, relatórios bancários 
de alvos que nem sequer esta-
vam sendo investigados. E isso 
é um caso flagrante de abuso 
de autoridade.

A Lei de Lavagem de Di-
nheiro (Lei 9.613/1998) esta-
belece que a UIF tem a função 
de monitorar todas as transa-
ções bancárias do país e que, 
quando concluir que houve 
crime nessas movimentações, 
pode pedir ao MP e à polícia 
que instaurem investigações.

O sistema brasileiro de leis 
tem mecanismos de garantir a 
fiscalização dessas movimen-
tações financeiras, e descobrir 
crimes, sem desrespeitar a Cons-
tituição. Cai por terra, portanto, o 
argumento de que a obediência à 
Constituição inviabilizaria inves-
tigações de crimes de corrupção 
e lavagem de dinheiro.

Esse princípio das garan-
tias fundamentais, que dá 
sigilo aos dados bancários, foi 
reiteradamente descumprido 
pelo Ministério Público. 

Agora, diante da celeuma 
instalada sobre o assunto, o 
próprio MP evoca a Cons-
tituição para afirmar que o 
ministro Dias Toffoli comete 
ilegalidade ao requisitar ao 
Banco Central o envio de 600 
mil movimentações acessadas 
por órgãos de investigação 

sem autorização judicial.
Diferentemente do que 

afirma o Ministério Público, 
o que o ministro requereu ao 
antigo COAF e ao BC foi um 
relatório de atividades, não 
a quebra de sigilo. Isso ficou 
muito claro quando o procura-
dor-geral da república, Augus-
to Aras, afirmou que não houve 
pedido de quebra eletrônica do 
cadastro para verificação dos 
dados bancários e financeiros. 

O que foi solicitado foi um 
relatório no qual deverá cons-
tar quem está pedindo a quebra 
do sigilo, para quem está sendo 
pedido e em razão do que está 
sendo pedido. E, no final das 
contas, Toffoli acabou abrindo 
mão de usar o relatório. 

Se o cumprimento da Cons-
tituição significar a anulação 
de processos contra este ou 
aquele, que assim seja. É 
preciso seguir a lei para fazer 
Justiça. Vivemos em uma de-
mocracia e os fins não podem 
justificar os meios.

São Paulo tem maior inadimplência 
por falta de licenciamento de veículos

financeiramente e deixarem 
de transitar com o automóvel 
irregular, a Taki Pagamentos 
(startup credenciada do Gover-
no de São Paulo com soluções 
para facilitar diversos tipos de 
pagamentos) permite o parce-
lamento de débitos veiculares 
em até 12x no cartão de crédito. 

De acordo com Diogo Cuo-
co, CEO da empresa, uma vez 
que o pagamento do licencia-
mento só pode ser realizado 
se não houver pendências no 
veículo, a quitação das multas 
e do Imposto sobre Proprieda-
des de Veículos Automotores 
(IPVA) é uma oportunidade 
das pessoas honrarem seus 
compromissos, regularizando 

a sua situação no Detran.
"Donos de veículos com 

placas do Estado de São Paulo 
podem parcelar seus débitos 
vencidos ou a vencer através 
do site da Taki ou em um dos 
30 postos de atendimento 
espalhados pela capital. Para 
isso, basta que preencham 
dados pessoais como nome, 
sobrenome, telefone, e-mail e 
número do RENAVAN, além 
de terem um cartão de crédito 
das principais bandeiras em 
mãos", explica Cuoco.

"É um processo extrema-
mente fácil e rápido. As pessoas 
ainda têm a comodidade de rea-
lizar os pagamentos sem sair de 
casa, em parcelas que cabem no 
bolso e na realidade financeira 
de cada um", finaliza.

A Taki Pagamentos é cre-
denciada do Governo do Esta-
do de São Paulo desde janeiro 
de 2019 e permite que todos 
os processos dos pagamentos 
de veículos sejam feitos por 
meio de sua plataforma, sem 
precisar de órgãos interme-
diadores, como o Detran e o 
Ciretran, diminuindo custos 
com honorários de despachan-
te e deslocamento.

Jacqueline valles
Jurista, advogada, mestre em 

Direito Penal, especializada em 
Processo Penal e Criminologia



3 Barretos, 23 de novembro de 2019 Jornal o PoVo

Bastidores
da Política

Eduardo dos Santos, o Eduardo do 
Merca do, e Raphael Oliveira (foto), pos-
síveis candidatos à prefeitura de Barretos, 
enviaram manifestação à O Diário, cuja 
íntegra é a seguinte:

"Nesta última semana, a população 
barretense foi surpreendida com uma 
pesquisa de intenção de voto feita pelo 
jornal O Diário de Barretos, pes quisa esta 
que deixou a todos em dúvida quanto ao 
real interesse por trás do processo. Antes 
de tudo gostaria de parabe nizar o jornal 
pela inicia tiva de mostrar à popula ção 
como está o cenário político e quem segue 
vencendo ou decaindo na avaliação de 
voto; entretanto, é de extrema importância 
que o pro cesso que será feito inclua todos 
os nomes que estão sendo cogitados pela 
populaçãoe,principalmente,dosquejáafirmaramquefarãopartedoprocesso.Ojornal,queéum
dos maiores em circulação na cidade, deveria assumir o compromisso de informar ao público o que 
de fato está ocorrendo no cená rio político, e esta crítica positiva que estamos fa zendo não é algo 
infun dado, já que em todas as pesquisas, nomes como o de Eduardo do Mercado, Dr. Afonso, Angelo 
Duarte , Dr. Munir e Raphael Oliveira, a quan tidade de votos recebida pelos mesmos que "foram 
retirados" da avaliação é exorbitante, deixando as sim a margem de ganho, da primeira colocada, 
não tão absurda, como a que consta no jornal. Esperamos que, futu ramente, seja assumido um com-
promisso de res ponsabilidade do Diário em realmente trazer uma pesquisa que conste todos aqueles 
que estão dis postos a participar deste processo democrático, que é de direito de todo o bra sileiro. 
EstouatualmentefiliadoaopartidoAvanteetodotrabalhoquetenhofeitoemmeusgrupos,juntoa
forteslideranças,temconfirmadonossocrescimentodentrodacidade,eoqueestásendosolicitado
é somente o direito de, assim como os demais, estar dentro da pesquisa e ser avaliado em igualdade".

OUTRO LADO
NOTA DA REDAÇÃO
A direção de O Diário ressalta que a pesquisa estimulada de intenção de voto foi feita com os 
nomes de oito possíveis pré-candidatos ao Executivo barretense em 2020. Como o cenário 
político ainda não está estabelecido, seria quase impossível conseguir abranger todos os pré-
candidatos existentes. Alguns que dizem ser candidatos não serão e alguns que dizem não ser 
candidatos podem, de fato, disputar a eleição. Reconhecemos a dificuldade operacional de 
conseguir listar todos os eventuais pré-candidatos com um ano de antecedência da eleição, 
porque há muitas indefinições no cenário político-eleitoral municipal. O Diário reafirma sua 
conduta ética, transparente, de defesa da democracia e da pluralidade de opiniões, marcas que 
há 50 anos são reconhecidas pela comunidade barretense e regional.

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos) esteve movimentada na 
última semana, quando passa-
ram 156 pessoas que fizeram o 
cadastramento biométrico dos 
títulos de eleitor. 

Um novo plantão aconte-
cerá da próxima segunda-feira 
(25) até na quarta-feira (27), 
das 9 às 17 horas.

De acordo com Alessandra 
Tamarozi, chefe do Cartório 
Eleitoral, pelo menos 23 mil 
eleitores da 21ª Zona Eleitoral 
ainda não realizaram o cadas-
tro biométrico.

A biometria é uma tecnolo-
gia que confere mais segurança 
à identificação do eleitor no 
momento da votação. Acoplado 
à urna eletrônica, o leitor bio-
métrico confirma a identidade 
de cada pessoa por meio das 
impressões digitais, armazena-
das em um banco de dados da 
Justiça Eleitoral e transferidas 
para as urnas eletrônicas.

Em Barretos, a biometria 
será obrigatória nas eleições de 

Na última terça-feira (19), 
na sede do Quartel do Co-
mando Geral da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo, 
na capital, aconteceu mais 
uma solenidade “Café com 
o Comandante”, promovida 
mensalmente visando o reco-
nhecimento e valorização dos 
policiais militares de todas as 
unidades do Estado, que se 
destacaram no atendimento 
das ocorrências.

Após conhecimento das 
ocorrências em todo Estado, o 
Comandante Geral da PM sele-
ciona a que mais se destacou e, 
para satisfação do comando do 
33º BPMI, os policiais militares 
da 3ª Companhia, sediada em 
Bebedouro, foram os escolhi-

Confirmado 
como pré-

candidato a pre-
feito pelo Partido 
Verde (PV) de Bar-
retos na eleição de 
outubro de 2020, 
Luiz Tegami (à 
direita) disse que 
"ficou muito satis-
feito" por ter seu 
nome incluido em uma pesquisa eleitoral recente, divulgada na 
imprensa e redes sociais de Barretos. "Fiquei muito satisfeito 
em ver meu nome lembrado por dezenas de barretenses quan-
do perguntados sobre sua preferência de voto para prefeito de 
Barretos. Agradeço a todos pela lembrança", comentou Tegami.

O deputado federal do 
Solidariedade, Paulo 

Pereira da Silva, Paulinho da 
Força, confirmou nesta sexta-
feira (22), a liberação de mais 
verbas referentes a emendas 
parlamentares ao Orçamento 
da União, apresentada por em 
benefício de Barretos. Desta 
vez, Paulinho confirmou a 
liberação de emenda no valor 
de R$ 300 mil para o Serviço 
de Obras Sociais (SOS) e de 
outra emenda, no valor de R$ 
200 mil para o Aruanda Brasil.

O deputado estadual do PL de São Paulo, Luiz Carlos Motta, 
anunciou por meio de ofício, a liberação de um pedido feito por 

ele ao governador João Doria, de R$ 100 mil destinado pela secretaria 
estadual da Saúde, para ser aplicado na compra de equipamentos para 
a saúde pública em Barretos. A confirmação foi feita pelo presidente 
do Sindicato dos Comerciários de Barretos, Joel de Paula, e Adilson 
Bandeira Júnior (na foto) durante encontro com o deputado.

Pré-candidatos manifestam 
descontentamento com não 

inclusão de nomes em pesquisa

Justiça Eleitoral prorroga plantão especial para 
atender comerciários no cadastramento biométrico

2020 e o prazo termina dia 19 
de dezembro. O TRE/SP (Tri-
bunal Regional Eleitoral de São 
Paulo) recomenda que o eleitor 
se adiante para fazer a coleta de 
suas digitais, evitando a eventu-
al formação de filas no futuro.

O procedimento é gratuito, 
leva menos de 15 minutos e en-
volve a coleta das impressões 
digitais, fotografia e assinatura 
digitalizada de cada pessoa, 
além da atualização dos dados 
constantes no cadastro. 

É necessário apresentar docu-
mento original de identificação 
com foto, comprovante de residên-
cia emitido nos últimos três meses 
e título eleitoral (caso tenha).

PENALiDADES
Aqueles que não fizerem 

o cadastramento obrigatório 
ficará impossibilitado de emitir 
CPF, RG e passaporte. Também 
não poderá assumir cargos 
públicos, renovar matrícula 
em instituição de ensino e con-
seguir empréstimos bancários.

Policiais militares do 33º Batalhão da PM 
são homenageados pelo comando geral

dos pela “Ocorrência de Desta-
que do mês de Outubro/2019”.

“Por isso, com muito orgu-
lho e contentamento, nossos 
guerreiros, Cabo PM Salina 
e Cabo PM Santos, acompa-
nhados dos Oficiais, Coronel 
PM Machado (Comandante 
da Região de Ribeirão Preto), 
Tenente Coronel PM Henrique 
(Comandante do 33º BPM/I), 

Capitão PM Rodrigo (Coman-
dante da 3ª Companhia/PM em 
Bebedouro) e Tenente PM Del 
Vechio (Bebedouro), foram a 
São Paulo, levando simbolica-
mente todos os integrantes de 
nosso batalhão, ao exibirem no 
braço direito o brasão de nossa 
honrada unidade”, destacou, 
em nota, o comando da unida-
de da PM de Barretos e região.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (25/11) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AÇOUGUEIRO
ALINHADOR DE VEÍCULOS
ATENDENTE DE MESA
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
BALCONISTA
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
ESTETICISTA 
GARÇOM
MECÂNICO DE AUTOS
MOTORISTA CARRETEIRO NA OP. CÂMARA FRIA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA
PIZZAIOLO
PROFESSOR DE INGLÊS
REPOSITOR E BALCONISTA
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS
SOLDADOR
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VAGAS 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
PARA TRABALHAR NA PRÓXIMA SAFRA EM USINA 
SUCROALCOOLEIRA DA REGIÃO, DEIXAR CURRICU-
LO NO POUPATEMPO.

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.

Em períodos promocionais, 
como a Black Friday, que acon-
tecerá na próxima sexta-feira, 
29 de novembro, o consumidor 
pode aproveitar para adquirir 
aquele produto ou mesmo ser-
viço que tanto deseja.

No entanto, independente-
mente da época, o consumidor 
deve realizar uma pesquisa 
básica sobre o produto que pre-
tende adquirir, pois a variedade 
de fornecedores e de preços é 
grande, o que proporciona um 
cenário favorável para uma ci-
lada, sobretudo, em relação às 
compras realizadas via marke-
place (verdadeiros shoppings 
virtuais de produtos). 

O evento promocional que 
movimenta milhões de pessoas 
no Brasil e no mundo, tam-
bém pode ser uma grande dor 
de cabeça para quem estiver 
desatento. 

Enquanto algumas empre-
sas e compradores se voltam 
para a ciber segurança, outras 
driblam a sorte com galpões e 
estoques cheios para abastecer 
o público que vai aproveitar as 
ofertas do comércio de rua, e é 
assim que os riscos acontecem. 

“Pequenas atitudes podem 
ajudar os comerciantes nesse 
período de Black Friday, a 
começar pela observação do 
movimento de pessoas que, 
sem motivo justificável, per-
maneçam rondando as pro-
ximidades alguns dias antes. 
Os assaltantes estudam bem 
o local em que irão executar a 
ação, então, é importante ficar 
de olho e estabelecer senhas de 
comunicação com a vigilân-
cia”, comenta o especialista 
em segurança, Ricardo Bacci. 

Se os comerciantes preci-
sam se preocupar com o esto-
que, o público também deve 
ficar atento aos oportunistas 
de plantão. “É muito comum 
um meliante aproveitar o ex-
cesso de pessoas para roubar 
carteiras e celulares, e outros 
até seguem as pessoas para 
roubar o produto adquirido”, 
acrescenta o especialista. 

Para uma Black Friday de 
muitas compras e sem dor de 
cabeça, o especialista selecio-
nou 5 dicas para comerciantes 
e para quem vai às compras.  

Para os 
comerciantes 

- Na proteção interna do 
estabelecimento, além do con-
trole de acesso, utilize o mo-
nitoramento para visualização 
e gravação à distância, e na 
nuvem, e também softwares 
analíticos que auxiliam na de-
tecção de situações suspeitas e 
podem viabilizar a prevenção 
e tratamento imediato; 

- Atenção especial deve ser 
dedicada aos grampos telefôni-
cos e às escutas ambientais, que 
estão diretamente relacionados 

Responda rápido: se você 
tivesse a oportunidade de 
pagar mais barato por algum 
produto ou serviço durante a 
Black Friday, o que você esco-
lheria? Para 81% das pessoas 
entrevistadas pelo Hurb – Ho-
tel Urbano, agência online de 
viagens, adquirir uma viagem 
foi a opção mais votada. 

Entre as alternativas, esta-
vam celulares, eletrodomésticos, 
roupas e outros. Os aparelhos 
móveis ficaram em segundo lu-
gar, com apenas 7% dos votos. A 
pesquisa teve um retorno de mais 
de 10 mil pessoas e indicou ainda 
que 96% dos usuários pretendem 
fazer compras na data.

Outro dado importante que 
o Hurb conseguiu registrar é o 

Black Friday
Dicas de segurança para 

comerciantes e público em geral

ao sigilo das informações; 
- Tome cuidados especiais 

(iluminação, instalação de 
câmeras, cercas elétricas etc.) 
se sua empresa está localizada 
em áreas consideradas de ris-
co e com elevados índices de 
criminalidade; 

- Mantenha a frente e os 
fundos do comércio bem ilu-
minados no período noturno, 
e tenha equipamentos de mo-
nitoramento, pois eles inibem 
a ação de criminosos; 

- Uma rede de proteção co-
munitária também é indicada 
para lojistas. O comerciante 
pode, por exemplo, instalar 
uma luz na loja vizinha que, 
quando acesa, indicará uma 
situação de perigo. 

Para quem vai 
às comPras 

- Cuidado com bolsas aber-
tas ou mochilas transparentes 
dentro do transporte público e 
nas ruas, pois o assaltante vai 

perceber facilmente onde estão 
a carteira e o celular; 

- Não atenda o celular em 
público, evite chamar a aten-
ção. Coloque o seu aparelho no 
modo vibratório ou silencioso, 
e, se precisar atender, vá até 
uma loja ou lanchonete; 

- Procure fazer suas compras 
durante o dia ou em dois períodos 
para evitar o excesso de sacolas; 

- Fique atento à movimen-
tação de pessoas estranhas. 
Se sentir que alguém está te 
seguindo, permaneça em um 
local com bastante movimen-
to de pessoas ou procure um 
policial ou segurança no local. 

- Ao retornar, dê preferên-
cia ao transporte individual, 
nem que seja para uma parte 
do percurso. Porém, não re-
torne ao veículo estacionado 
para deixar sacolas e voltar às 
compras. Criminosos ficam de 
olho e arrombam veículos para 
levar suas compras. 

Pesquisa revela que 81% das pessoas preferem 
viajar a comprar um celular nessa Black Friday
Levantamento feito por agência de viagens online aponta ainda que 96% dos 
entrevistados pretendem adquirir algum produto ou serviço durante o período

que os clientes consideram mais 
importante na hora de comprar 
pela internet. Confiança na mar-
ca e condições de pagamento 
ficaram quase empatados com 
35% e 34% dos votos, respec-
tivamente. De acordo com a 

pesquisa IN BRANDS WE 
TRUST, que faz parte do rela-
tório Edelman Trust Barometer 
2019, 91% dos consumidores 
brasileiros afirmam que a con-
fiança na empresa na hora da 
compra é “fator decisivo”.

Professor alerta sobre fraudes 
na Black Friday via internet
Verificar as regras da plataforma, a disponibilidade do 

produto e a forma de pagamento são algumas das principais dicas
“Neste tipo de comércio, 

o fornecedor disponibiliza em 
sua plataforma não apenas 
produtos próprios, mas tam-
bém de terceiros, que optam 
em anunciar naquele espaço, 
semelhante a um shopping 
center, porém, virtual. Obvia-
mente que, ao escolher um 
shopping virtual de renome, 
o consumidor poderá ter res-
paldo de um bom fornecedor, 
na hipótese de inadimplência 
contratual”, comentou Bruno 
Boris, professor em Direito 
das Relações de Consumo da 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, de Campinas. 

O especialista ainda lembra 
que o consumidor deve ter 
ciência de que, na compra via 
marketplace, nem sempre a pla-
taforma virtual é a responsável 
pelo produto comercializado. 

“Portanto, é de grande im-
portância verificar previamen-

te as regras das compras em 
marketplace, desde a disponi-
bilidade dos produtos, forma de 
pagamento, entrega, garantia, 
devolução, troca etc. O fornece-
dor responsável pelo espaço de 
marketplace não pode, em regra, 
ser responsabilizado e, provavel-
mente, apenas atuará junto ao 
consumidor em situações excep-
cionais, nos termos das regras do 
marketplace”, disse Boris. 

Outros cuidados devem ser 
adotados, principalmente na hora 
do pagamento, principalmente 
de fornecedores desconhecidos. 
“Evitar o pagamento via transfe-
rência bancária (TED-DOC) ou 
mesmo em boleto. Recomendo 
compras mediante meios de pa-
gamento eletrônicos (Paypal, por 
exemplo), que possuem regras 
protetivas aos consumidores. São 
conselhos simples que podem 
ajudar a evitar prejuízos no pe-
ríodo da Black Friday”, conclui. 
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anuncie

Os Quitutes da dulce

As escolas estaduais de São 
Paulo vão ensinar os alunos a 
identificar fake news. A nova dis-
ciplina, que será eletiva, começa 
no ano que vem, do 6º ao 9º ano 
do ensino fundamental e no en-
sino médio. Pesquisas mostram 
que estudantes mal conseguem 

TEBE realiza “acorda motorista”

risoto de carne seca
Ingredientes
300 gramas de carne frescas (coxão mole) cortados em tiras finas 
2 xícaras (de chá) de arroz arbóreo
2 colheres (de sopa) bem cheia de manteiga
500 g de carne seca dessalgada e cozida desfiada
2 colheres (de sopa) de cebola picadinha
Pimenta (opcional)
2 dentes de alho em pastas
½ xícara (de chá) de vinho branco seco 
2 tabletes de caldo de carne fervido em 1 ½ litros de água ou 
pode usar outros tipos de caldo com legumes
Preparo
Em uma panela de pressão cozinhe a carne até que fique bem macia 
e desfie. Refogue com temperos e reserve. À parte, coloque uma 
panela no fogo e derreta a mar-
garina. Junte a cebola ralada com 
um dente de alho em pasta, junte 
o arroz e vá acrescentando a água 
aos poucos com o caldo de carne 
e deixe fervendo. Conforme for 
secando vai acrescentando a água, 
aos poucos, até que o arroz fique 
bem molinho. Junte o vinho, o 
cheiro verde e a carne refogada 
aos poucos e vá mexendo. Quando 
finalizar, coloque em uma travessa 
e decore com a carne fresca frita.

Escolas da rede estadual de São Paulo 
terão disciplina sobre fake news

diferenciar um conteúdo patro-
cinado de uma reportagem.

"Notícia falsa não foi criada 
pela tecnologia. Sempre existiu, 
mas não tinha tanto poder de 
multiplicação. Hoje, a relação 
mudou com as redes sociais e foi 
para dentro da escola", afirmou o 

secretário de Estado da Educação, 
Rossieli Soares. "Por isso, preci-
samos de um momento para tra-
balhar o assunto em sala de aula, 
ajudar nosso aluno a interpretar e 
localizar informações seguras".

Segundo o secretário, a pro-
posta é desenvolver no aluno o 
pensamento crítico, competência 
prevista na Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC). "Não 
podemos instrumentar o estudan-
te para ter uma opinião formada, 
mas podemos garantir que as 
fontes que ele procura sejam se-
guras e que ele faça comentários 
com responsabilidade.".

Nas escolas do Estado de 
São Paulo, a relação dos jovens 
com as notícias que circulam na 
internet são preocupantes. A dis-
cussão sobre educação midiática 
nas escolas integra o programa 
Inova Educação, da Secretaria 
Estadual de São Paulo, que in-
cluiu três novos componentes ao 
currículo: tecnologia, projeto de 
vida e eletivas. (Com informações 
do ESTADÃO conteúdo)

A concessionária de rodovias 
TEBE realizou na última quinta-
feira (21), na Base Operacional 
da Polícia Militar Rodoviária de 
Barretos, a campanha “Acorda 
Motorista”. A ação tem a parce-
ria da Polícia Militar Rodoviária 
e o apoio da ARTESP (Agência 
Reguladora de Transportes do 
Estado de São Paulo).  A cam-
panha tem o intuito de orientar 
os motoristas, principalmente os 
caminhoneiros, sobre os riscos 
de acidentes que o sono pode 
causar. A ação, foi lançada em 
2018 e obteve sucesso, por isso, 
continua o ano todo de 2019. A 
ação é realizada, mensalmente, 
com o objetivo de reduzir o nú-
mero de acidentes nas rodovias 
e tem o foco no horário das 3h30 
às 6 horas, devido ser o horário 
crítico do sono. Assim, os mo-
toristas tem a oportunidade de 
dar uma parada para um café da 
manhã, receber as orientações 
de segurança, ganhar um kit 
com material educativo sobre 
segurança viária e depois se-
guem viagem tranquilamente. 
Na foto, durante o café da 
campanha, equipe da TEBE 
orienta os motoristas sobre os 
cuidados que devem tomar com 
o sono ao dirigir.
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FRASES PERFEITAS - Quem fala menos, ouve melhor. 
E quem ouve melhor, aprende mais. (Chico Xavier)

Até 30 de novembro a Fundação Padre Gabriel oferece peças artesanais feitas por suas voluntárias durante 
o Bazar de Artesanato Solidário do North Shopping Barretos. A presidente da instituição, Tânia Diamantino, agra-
deceu a oportunidade que o shopping abre às entidades da cidade. “É o sexto ano desse bazar e ele tem uma 
importância muito grande para nós, porque ele contribui nas despesas de final de ano da Fundação Padre Gabriel 
e de todas as entidades que participam depois dela. No final de ano todas as entidades tem despesas dobradas, 
em função de encargos, 13º de colaboradores, então a importância dessa renda é muito grande”, explicou Tânia. 
Ela conta que durante todo o ano as voluntárias da instituição se reúnem para produzir as peças que estão no 
bazar. São produtos com variedade de utilidades e estilos, com a qualidade do artesanato profissional e que 
servem se presentes para as festas e confraternizações de final de ano. “Durante o ano todo as voluntárias se 
reúnem toda semana pra confecção das peças, já há seis anos, então tem esse espírito de solidariedade muito 
grande. Esse bazar é uma bênção de Deus, a parceria com o North Shopping é uma somatória de amor de muita 
gente”, conclui. O Bazar Solidário do North Shopping Barretos continua até o final de dezembro. A Fundação 
Padre Gabriel fica até 30 de novembro, de 1 a 15 de dezembro é a vez do Clube das Mãezinhas na coordenação 
do Bazar, uma associação que mantém uma creche na cidade e dá orientação e suporte a várias mães de baixa 
renda. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida Minibasílica encerra o ano, de 16 a 30 de dezembro.

Na próxima quinta-feira, dia 28, o fundador do maior 
Centro de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas 
do continente (IRCAD), médico e professor francês, Jacques 
Marescaux, será homenageado com o Prêmio Personali-
dade França Brasil, promovido pela Câmara de Comércio 
França Brasil, a fim de valorizar pessoas que contribuem 
para o fortalecimento da relação entre os países. Em sua 
19ª edição, o prêmio será realizado no Hotel Fairmont, em 
Copacabana, e contará com cerca de 300 convidados, entre 
líderes empresariais, personalidades, representantes institu-
cionais do serviço diplomático e autoridades. De acordo com 
o órgão, a homenagem ao médico Dr. Jacques Marescaux se 
deve pelo percurso pioneiro e visionário em prol da inovação 

em saúde, trajetória que integra sólidas parcerias com o Brasil.  Responsável por conquistar a implantação 
do IRCAD no Brasil, o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, prestigiará o evento. Vale registro!!!

A exposição de desenhos da 
turma de alunos dos professores 
Silas Fernando de Olinda e Bruno 
Freire Pereira, do Centro Municipal 
de Artes, prossegue até o dia 8 de 
dezembro, no Museu Histórico, 
Folclórico e Artístico “Ruy Menezes”, 
localizado na esquina da avenida 17 
com a rua 16. Estão expostos traba-
lhos de diversas turmas com temas 
variados. Tem cartum, quadrinhos 
e diversos desenhos. Ao todo são 
mais de 30 obras assinadas pelos 
professores e alunos. Imperdível!!!

Um poço para jogar moedas e fazer pedidos 
é um símbolo presente em vários países pelo 
mundo. Nesta temporada de Natal, o North 
Shopping Barretos reproduziu esse símbolo em 
sua decoração e começa a receber moedas 
de pessoas que buscam realizar sonhos. Para 
energizar ainda mais esses pedidos, o Poço dos 
Desejos do North Shopping será fonte de renda 
para a Sociedade de São Vicente de Paulo, uma 
entidade que tem como missão a caridade, abran-
dando o sofrimento de pessoas em situação de 
rua, de famílias em situação de risco social, de 
pessoas carentes não apenas de bens materiais, 
mas também de conforto para questões da alma. 
Todas as moedas que forem jogadas no poço serão repassadas às causas dos chamados Vicentinos, os vo-
luntários da Sociedade de São Vicente de Paulo. As moedas serão recolhidas no final do dia 5 de janeiro de 
2020, quando toda a decoração natalina será retirada do centro de compras. O conselho Central de Barretos 
da Sociedade de São Vicente de Paulo está localizado na rua 34, número 1.378. Interessados em se tornar um 
dos membros dos Vicentinos ou em fazer doações, podem ir até este endereço, ou entrar em contato com pelo 
telefone (17) 3325 6179 , em que receberão orientações adequadas. É o North Shopping Barretos utilizando 
seu potencial criativo para atos de solidariedade. Vale prestigiar e acreditar que a solidariedade vira sorte!!!

Continuando as ações em parceria com a ONG Lar Tempo-
rário Anjos de Quatro Patas, o North Shopping Barretos sedia 
neste dia 23 (sábado e 24 (domingo), uma feira de adoção 
de cachorros no Acesso A. A ação ocorre entre 12 e 17 horas 
com cães de pequeno e médio porte, castrados, vacinados e 
vermifugados. Para adotar, é preciso apresentar documento 
com foto e assinar um termo de compromisso, além de passar 
por uma entrevista. Adoção Gratuita.

Pretos e pardos representam 
56% da população brasileira. 
Uma expressiva presença na 
vida nacional.  Porém, diante 
da observação de dados sobre 
a realidade socioeconômica do 
país, as desigualdades perpassam 
diversas esferas da vida desta sig-
nificativa parcela da sociedade. 

Estudo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) sobre “Desigualda-
des Sociais por Cor ou Raça” 
demonstra essas diferenças e 
evidencia o racismo estrutural. 
Trabalhadores brancos possuem 
renda 74% superior, em média, 

Cerca de 350 alunos do Uni-
feb, concluintes dos cursos de 
graduação em  Agronomia, Enge-
nharia Elétrica, Educação Física 
(Bacharelado), Engenharia Me-
cânica,  Engenharia Ambiental, 
Engenharia Química, Engenharia 
Civil, Farmácia, Engenharia de 
Alimentos, Odontologia,  Enge-
nharia de Produção e  Zootecnia, 
fazem a prova do ENADE (Exame 

Aposentados, pensionistas 
e demais beneficiários da Pre-
vidência já podem consultar os 
valores da segunda parcela do 
13º salário, informou o INSS 
nesta sexta-feira (22)).

O acesso à informação é 
feito pelo portal de serviços 
Meu INSS (meu.inss.gov.br), 
clicando no item “extrato de 
pagamento de benefício”.

Os depósitos começam na 
próxima segunda-feira (25) e 
serão feitos nas mesmas datas 
em que os beneficiários recebem 
a renda mensal de novembro.

O calendário segue o núme-
ro final do cartão de benefício, 
começando pelo número 1 e por 
quem recebe o salário mínimo, 
de R$ 998 neste ano. Seguindo o 
cronograma, os pagamentos vão 
até dia 6 de dezembro.

Nessa segunda etapa de 
pagamentos, o valor tem o 
desconto da primeira parte do 
abono e do Imposto de Renda, 
quando for o caso. Dependen-
do da faixa de valor, não há 
cobrança do tributo.

Aposentados e pensionistas 
com até 64 anos de idade e 
que têm renda mensal acima 
de R$ 1.903,98 devem ficar 
atentos ao planejar seus gastos: 

Poço dos Desejos do North Shopping 
destina moedas para Vicentinos

Oportunidade de 
adotar um cão no 
North Shopping

Fundação Padre Gabriel agradece North 
Shopping pelo espaço aberto no Bazar Solidário

Exposição de desenhos de alunos do CEMART 
vai até 8 de dezembro no Museu Ruy Menezes

Fundador do IRCAD, Jacques Marescaux, será 
homenageado pela Câmara de Comércio França/Brasil

Mais de 300 estudantes do Unifeb 
participam do EnaDE neste domingo

Nacional de Desempenho de Es-
tudantes), neste domingo, dia 24. 

O ENADE é um componen-
te curricular obrigatório para 
conclusão dos cursos de gradu-
ação. O exame faz avaliação do 
rendimento dos estudantes que 
estão concluindo os cursos de 
graduação, no que diz respeito 
aos conteúdos programáticos 
aplicados ao longo do curso e às 

habilidades e competências ad-
quiridas durante toda a formação. 

O exame teve a sua primei-
ra aplicação no ano de 2004 
e, de lá para cá, as provas são 
trienais para cada área de co-
nhecimento. O aluno que acei-
ta participar da avaliação tem 
essa participação acrescentada 
ao seu currículo, valorizando-o 
no mercado de trabalho.

oaB São Paulo realiza 1ª edição 
da Jornada pela Equidade racial

em relação a pretos e pardos. 
As desvantagens, contudo, não 
estão restritas ao mercado de 
trabalho e constam nos indica-
dores de renda, nas condições de 
moradia, escolaridade, acesso a 
bens e serviços, além de estarem 
mais sujeitos à violência.

 Para superar essas desi-
gualdades históricas torna-se 
necessário ação conjunta atra-
vés da formulação e efetivação 
de políticas públicas que cor-
rijam essas distorções.

Cumprindo com o papel 
essencial de defender os direitos 
e garantias fundamentais da 

cidadania, a OAB São Paulo pro-
move a 1ª Jornada pela Equidade 
Racial, em sua sede institucional 
(foto), na próxima quinta-feira, 
dia 28. Será um momento de 
reflexão sobre o tema. A ini-
ciativa decorre da união de três 
comissões: de Igualdade Racial, 
Da Verdade sobre a Escravidão 
Negra, e de Graduação, Pós-gra-
duação e Pesquisa. 

Na ocasião, haverá sessão 
solene de posse das respectivas 
pastas. A programação conta 
com intervenções artísticas, 
esportivas, e culturais, além 
de homenagens que reveren-
ciam tanto o passado quanto o 
presente. Na oportunidade, o 
prêmio Benedicto Galvão será 
entregue, visando dar reco-
nhecimento à importância da 
comunidade negra e representa 
o primeiro presidente negro da 
Ordem em São Paulo, entre 
1940 e 1941.

 No encerramento do even-
to, ocorre, ainda, momento em 
memória da vereadora pelo 
Rio de Janeiro, Marielle Fran-
co, e da menina Ágatha Felix.

InSS libera consulta ao 
valor do 13º do aposentado

Pagamentos da segunda parcela começam na próxima segunda-feira (25)

a segunda parcela será menor 
do que a primeira, pois é nesta 
etapa em que ocorre o descon-
to do Imposto de Renda.

Para quem tem a partir de 65 
anos, o imposto é aplicado nos 
benefícios com valor mensal 
acima de R$ 3.807,96, pois há 
uma parcela extra de isenção.

Para quem começou a re-
ceber a renda até janeiro deste 
ano e não paga IR, as parcelas 
do bônus correspondem à 
metade da renda. É o caso de 
quem recebe o salário mínimo: 
cada parcela é de R$ 499.

Quem passou a ser bene-
ficiário a partir de fevereiro 
tem um abono proporcional ao 

número de meses em que rece-
berá a renda do INSS no ano.

Trabalhadores 
aTivos

Trabalhadores da ativa 
também terão o 13º na sema-
na que vem. O pagamento 
do abono é dividido em duas 
etapas. No caso de funcioná-
rios com carteira assinada de 
empresas privadas, a primeira 
parcela deve ser depositada 
ao trabalhador até o dia 30 de 
novembro e, a segunda, até 20 
de dezembro.

Os descontos referentes 
a INSS e Imposto de Renda 
incidem na segunda parcela 
do pagamento da gratificação.
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O deputado estadual Tenen-
te Coimbra (PSL), em conjunto 
com a Academia de História 
Militar Terrestre de São Pau-
lo, homenageará os atiradores 
dos Tiros de Guerra que foram 
destaque no ano de 2019 e seus 
chefes de instrução. 

Serão realizadas soleni-
dades em cinco cidades de 
diferentes regiões do estado 
(Olímpia, São Paulo, Ameri-
cana, Bauru e Araçatuba) para 
prestigiar profissionais de to-
dos os TGs de São Paulo. Nas 
cerimônias, serão entregues 
condecorações Mérito Tiro de 
Guerra.

O primeiro evento aconte-
ceu na última quinta-feira (21), 
às 20 horas, na Câmara Muni-
cipal de Olímpia. Na ocasião, 
foram homenageados os pro-
fissionais dos Tiros de Guerra 
de Mirassol, Araraquara, Itá-
polis, Santa Rita de Passa Qua-
tro, Barretos, Franca, Ribeirão 
Preto, Jaboticabal, Batatais, 
Bebedouro, Igarapava, Ituve-
rava, Olímpia, São Joaquim da 
Barra e Taquaritinga.

“O Exército Brasileiro é a 
instituição que detém a maior 
confiabilidade da população 
brasileira e é uma verdadeira 
escola de civismo e cidada-
nia. Além disso, o patriotis-
mo, o respeito, a disciplina, 
entre outros diversos valores 
nele cultuados, são grandes 
diferenciais que fazem com 
que a maioria dos jovens que 
por ali passam levem con-
sigo, pelo resto da vida, os 
ensinamentos que a caserna 
oferece, tornando-se referên-
cia em diversos setores da 
sociedade e pensando sem-
pre no melhor para o Brasil”, 
avalia o Tenente Coimbra.

O FSS (Fundo Social de 
Solidariedade) e a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Humano, receberam cestas 
de Natal que foram entregues 
pelo Tiro de Guerra, que as 
montou após a realização de 
campanha arrecadando pro-
dutos e alimentos.

São 90 cestas que serão di-
vididas entre o FSS e a secre-
taria, que as repassarão para 
famílias barretenses mais ne-
cessitadas. 

A entrega foi feita ao che-
fe de Gabinete da prefeitura, 
Hugo Rezende Filho, pelo 
chefe instrutor do TG, sub-
tenente Lino e o instrutor, 
sargento Cardoso, na sede da 
instituição militar.

Hugo Rezende Filho, res-
ponsável pela gestão do FSS, 
agradeceu ao Tiro de Guerra 
em nome da prefeitura, des-
tacou que "as cestas serão um 
grande presente para as famí-
lias mais necessitadas e elo-
giou a ação do TG barretense".

Na última quarta-feira (20), 
o bispo dom Milton Kenan 
Júnior, acompanhado de Ma-
ria Lúcia Guimarães de Paula 
(Vicentina) e das irmãs Maria 
Bernadete Meneghello e Mar-
ta Melo, ambas religiosas da 
congregação das Franciscanas 
da Penitência, visitaram famí-
lias venezuelanas que estão 
alojadas em Barretos. Segun-
do o bispo diocesano, estas fa-
mílias precisam de ajuda.

"Se pudermos ajudar com 
móveis (cama de casal), roupa 
de cama, toalha de banho, uten-
sílios domésticos (panela, gar-

Família venezuelanas moradoras em Barretos necessitam de ajuda da comunidade
rafa térmica, copos, pratos etc.) 
e doações em dinheiro para os 
aluguéis onde eles estão aloja-
dos, nossa doação chegará no 
momento certo", disse o bispo 
em mensagem aos padres.

As doações poderão ser en-
caminhadas para a sede cen-
tral da Sociedade São Vicente 
de Paulo (na rua 34, nº 01378 - 
centro) ou para o Educandário 
Sagrados Corações (na aveni-
da 19, nº 205 - centro).

Os homens também pro-
curam emprego. Alguns são 
soldadores, cozinheiro e uma 
das senhoras é manicure.

atiradores e chefes de instrução dos Tiros 
de Guerra da região foram homenageados

Tiro de Guerra entrega cestas de 
natal para Fundo Social e secretaria

Ainda acontecerão soleni-
dades nas Câmaras Munici-

pais de Americana (dia 26), 
Bauru (28) e Araçatuba (29. 
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IMAGENS DA SEMANA
HASTEAMENTO 
DA BANDEIRA

Na última terça, dia 19 de no-
vembro, Dia da Bandeira Nacional, 
o pavilhão foi hasteado solenemente 
na sede principal da prefeitura de 
Barretos, às 12 horas em ponto. O ato 
teve participação de funcionários da 
prefeitura, secretários e policiais mi-
litares da 1ª Companhia do 33º BPMI. 
O secretário Sílvio Brito (Administra-
ção), fez a leitura alusiva à Bandeira 
e hasteou o Pavilhão de Barretos. 

O de São Paulo foi hasteado pelo cabo Silvério, que presta serviços na prefeitura, designado 
pelo batalhão, e a do Brasil pelo funcionário Evandro, responsável diário pelo hasteamento das 
três Bandeiras no Paço Municipal. Os participantes do ato cantaram o Hino Nacional e o Hino 
a Bandeira. O secretário municipal de Cultura, João Batista Chicalé; o cabo PM Marcelo e o 
chefe de Serviços Gerais da prefeitura, José Augusto, estavam entre os presentes na cerimônia.

No dia 05 de dezembro de 
2010 mais de 35 mil pessoas 
se reuniram no estacionamento 
do North Shopping Barretos 
para uma grande festa de inau-
guração, com chegada do Pa-
pai Noel de helicóptero, com 
direito a chuva de pétalas de 
rosa, espetáculo de Orquestra 
Sinfônica e uma alegria visível 
nos olhos de uma população 
regional, que ansiava por seu 
próprio centro de compras. 

Eram pouquíssimas lojas 
em funcionamento naquele 
dia, a expectativa da inaugura-
ção do cinema em breve e um 
equipamento com a qualidade 
esperada, com ar condiciona-
do, qualidade nos detalhes da 
construção, praça de alimenta-
ção estruturada e uma equipe 
de colaboradores disponíveis 
a ajudar a desfrutar de tudo o 
que o novo shopping oferecia.

De lá pra cá, os motivos 
para que a alegria estampada 
nos olhos só aumentasse, 
cresceram. Hoje são quase 
cem operações em atividade 
e um shopping completo, que 
passou por quatro ampliações 
físicas, ganhando uma alame-
da de serviços que tem a uni-
dade do Poupatempo/Detran, 
academia, supermercado e, 
por último, um centro médico. 

Mais de 3.5 milhões de 
visitas anuais, com pessoas 
que chegam dos mais diversos 
estados brasileiros.

O sucesso no North Sho-
pping Barretos, que se prepara 
para completar sua primeira 
década de vida em 2020, pode 
ser comprovado na baixíssima 
taxa de espaços disponíveis 
para locação, com menos de 
10%, média muito abaixo dos 
números nacionais de espa-
ços disponíveis em shopping 
centers, segundo a associação 
que comanda o segmento, a 
ABRASCE.

A evolução não é medida 
apenas em números, mas tam-
bém no fato do North Shopping 
Barretos ter se tornado uma re-
ferência na região como espaço 
para eventos culturais, esporti-
vos, filantrópicos e de lazer. 

Oferecendo exposições de 
arte mensalmente, feiras de so-
lidariedade, além de ser ponto 
de chegada e saída de corridas, 
caminhadas, passeios de bici-
cleta, motocicleta e até carro.

Com o olhar voltado à co-
memoração de uma década, o 
shopping chega a este final de 
2019 seguindo as mais avança-
das tendências de mercado, com 
a ampliação de serviços, incor-
poração de um centro médico e 
odontológico completo, novas 
lojas, quiosques e  agência ban-

Concurso Rainha Os Independentes 2019

Inauguração - Gigi Monteiro Mestre de Cerimônia

Inauguração do Poupatempo

Inauguração do Savegnago Supermercados

CUIDADO
Por volta de 8h30 desta 

sexta-feira, 22 de novembro, 
um veículo SUV, Hyundai 
IX-35, de cor preta, colidiu 
sua frente com um poste de 
energia elétrica, no cruzamen-
to da avenida 25 com a rua 4. 
Testemunhas nos enviaram a 
imagem, registrando que não 
houve vítima, sendo registra-
do felizmente, apenas danos 
materiais no veículo.

A caminho de comemorar uma década, em 2020, 
North Shopping mostra seu desenvolvimento em números

Centro de compras barretense está 
consolidado e colhe os frutos de muito trabalho

cária, mostrando a versatilidade 
de um local bem localizado, 
seguro, bonito, confortável e 

atrativo, onde as pessoas en-
tram, são felizes e para o qual 
querem sempre voltar.
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Segundo Caderno
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Funcionárias da Atvos, 
segunda maior produtora de 
etanol do país, cortaram me-
chas de seus cabelos para doar 
a outras mulheres que estão 
em tratamento de câncer. A 
campanha da empresa "Doe 
Fios de Amor" foi realizada 
nas unidades em Mirante do 
Paranapanema e Teodoro Sam-
paio (SP), como parte das ati-
vidades de conscientização e 
prevenção do câncer de mama.

No total, foram arrecadas 
70 mechas de cabelo acima 
de 20 centímetro, somando 
as doações de 11 funcionárias 
da empresa, familiares e de 
voluntárias da comunidade. 

As contribuições serão 
destinadas à Associação Vo-
luntária de Combate ao Câncer 
(AVCC), em Barretos, para 
confecção de perucas, que 
ajudarão na autoestima de 
pacientes em tratamento do 
Hospital de Câncer de Barretos 
e outros hospitais da região. 

“Fiquei muito feliz pelo con-
vite da Atvos para participar 
dessa ação. Já fazíamos parte 
do grupo Amigos de Barretos, 
mas com esse convite tivemos 
a oportunidade de ajudar a am-
pliar as doações atingindo um 

Um cardápio especial foi 
selecionado para receber os con-
vidados do Reveillon que acon-
tecerá no Espaço Berrantão no 
Parque do Peão. Sob o comando 
do empresário Danilo Borges, o 
buffet servirá desde entrada até a 
mesa de café no final do evento.

Na Ilha Gourmet serão 
servidos frios, quiches, cuscuz, 
escabeche, saladas, entre outros 
pratos. Para o jantar filé mignon 
ao molho roti com cogumelos, 
lombo suíno com barbecue e 
batatas carameladas, sofiatelli 
de quatro queijos com molho 
rosê, batata dorê com perfume 
de alecrim, trouxinha de legu-
mes na manteiga e arroz bran-
co, além de massas e risotos.

Para sobremesa torta de 
limão e pudim de leite con-

densado e na mesa de café 
estarão servidos espresso, 
coado, Petit Fours e Licores.

No open bar estão inclusos 
água, refrigerante, suco, cerve-
ja, batidas com vodka e vinho 
frisante. Os convidados poderão 
levar whisky ou vinho e o buffet 
providenciará taças e gelo.

Os ingressos estão sendo 
vendidos exclusivamente na 
Loja Oficial de Os Independen-
tes, localizada na esquina da ave-
nida 43 com a rua 38, e custam 
R$ 180 (terceiro lote). Crianças 
até 8 anos não pagam, de 9 a 13 
anos o valor é R$ 60,00.

O dj Sá será o responsável 
pela música do evento que 
terá início às 23 horas, com 
previsão de término às 5 horas 
da manhã do dia seguinte.

Festa de Reveillon acontecerá no Espaço Berrantão, localizado no 
Parque do Peão, a partir das 23 horas (Foto: Francisco Santos)

Com o objetivo de co-
nhecer de perto os principais 
desafios enfrentados no dia 
a dia e saber como ajudar, 
o Sebrae-SP vai realizar um 
mutirão pela micro e pequena 
empresa, a partir da próxima 
segunda-feira (25), com encer-
ramento no dia 29, sexta-feira.

Os colaboradores do Sebra-
e-SP irão às ruas de 400 cida-
des do Estado de São Paulo 
para buscar uma aproximação 
com os empreendedores.

Na região de Barretos, 
serão realizadas ações em 
23 cidades (Altair, Arira-
nha, Barretos, Bebedouro, 
Cajobi, Colina, Colômbia, 
Embaúba, Guaíra, Guara-
ci, Icém, Ipuã, Jaborandi, 
Morro Agudo, Monte Azul 
Paulista, Paraíso, Pirangi, 
Severínia, Taiuva, Taiaçú, 
Taquaral, Terra Roxa e Vi-
radouro). O mutirão também 
inclui palestras em escolas, 
ação com agentes de desen-
volvimento e reuniões com 
governanças locais.

A ação tem como intuito 
gerar proximidade com o 
empresariado local e estabe-
lecer um relacionamento com 

proposição de oportunidades 
que promovam melhorias e 
fortalecimento dos pequenos 
negócios locais.

Durante toda a semana, os 
colaboradores do Sebrae vão 
atender o público com orien-
tações empresariais, além de 
realizar um mapeamento dos 
principais desafios que cada 
empresário enfrenta e quais as 
soluções mais indicadas para 
resolver cada diferente situação.

Serão questionados os prin-
cipais desafios relacionados ao 
empreendedorismo, organização, 
pessoas, planejamento, mercado e 
vendas, finanças, inovação e leis.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, muitas vezes, 
o empresário não tem tempo 
de se deslocar até os postos de 
atendimento do Sebrae ou mes-
mo desconhece que pode ter 
ajuda para melhorar o negócio. 

“Essa aproximação será im-
portante para estreitar ainda mais 
o relacionamento com o em-
preendedor. Vamos entender as 
principais dores e planejar como 
podemos apoiar ainda mais o 
desenvolvimento dos pequenos 
negócios”, destaca Rafael Matos.

Mulheres doam mechas de cabelo em apoio a 
pacientes do Hospital do Câncer de Barretos

reveillon do Parque do Peão 
terá Buffet Danilo Borges
Ilha Gourmet, jantar, sobremesas e open bar 

estão inclusos no cardápio. Ingressos estão à venda

Campanha "Doe Fios de Amor", da Atvos, arrecadou 70 mechas de cabelos 
para confecção de perucas para pacientes em tratamento do câncer de mama

Sebrae-SP vai às ruas para o mutirão pela micro e pequena empresa
Colaboradores irão visitar empreendedores para conhecer 

de perto os principais desafios enfrentados no dia a dia

público maior. O resultado foi 
incrível, deu mais certo do que 
imaginávamos, não esperávamos 
tanto engajamento das doadoras 
e tantas mechas”, afirmou Gisela 
Teixeira, cabeleireira voluntária, 
que abriu o salão para realizar os 
cortes de cabelo. 

O mesmo sentimento de 
realização é compartilhado 
por Mariana Stefanie Freitas, 

funcionária da Atvos. “Muitas 
vezes pensamos que nós que 
estamos ajudando, mas quando 
você participa não tem ideia do 
quanto recebe de volta. Estou 
muito animada em saber que 
uma parte de mim contribuirá na 
autoestima de outra pessoa em 
uma situação tão difícil. Espero 
que essas mechas levem ale-
gria e esperança a quem usar”, 

comentou Mariana Stefanie 
Freitas, funcionária Atvos. 

“A ansiedade é grande para 
ver o resultado e sorriso no rosto 
de quem vai receber as perucas 
feitas com nossas doações. Foi 
despretensioso e conseguimos 
mover muitas pessoas para a 
campanha, fiquei muito grata por 
ter participado”, afirmou Kelli 
Oliveira, cabeleireira voluntária.
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Lucas Marchi celebrou nesta sexta, dia 22, mais um ano de vida, 
recebendo o carinho de amigos e familiares; em especial, dos 

filhos Lucas e Ulisses e da esposa Lilian. Parabéns!! Esta sexta-feira, 22. foi dia de festa para Alexandre Macedo, 
que brindou idade nova. O carinho especial ficou 

por conta da filha Rafaela. Parabéns!!

O médico oftalmologista dr. Fernando celebrou nesta sexta, 
dia 22, mais um ano de vida, recebendo o carinho de amigos, 
clientes e familiares. Em especial, dos filhos e da esposa, a 

médica dra. Daniela Monteiro de Barros. Felicidades!!

A barretense Lara Chiarelli celebrou mais uma 
primavera no último dia 21. O carinho especial ficou 

por conta do esposo Matheus. Parabéns!! Hoje é dia de festa para a jornalista e comunicadora Luciana 
Gomes. Cheia de carisma e alegria ela celebra neste dia 23 mais 

uma primavera recebendo o carinho do amado Márcio. Parabéns!!

Neste domingo, dia 24, a barretense Kenia celebra mais um ano de 
vida. O carinho especial fica por conta do filho Benício. Felicidades !!

Neste sábado, dia 23, o barretense Ademar Juliano 
celebra mais um ano de vida. O carinho especial fica 

por conta da esposa Rose. Parabéns !!!
O chefe de cozinha, Carlos Eduardo, celebrou nesta sexta, dia 22, 
mais um ano de vida recebendo o carinho de todos. Parabéns!!
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DESTAQUE!! Para essa jornalista maravilhosaaaa.... Luciana Gomes, que pas-
sa o dia recebendo muitos cumprimentos por mais um aniversário. Em especial, 
do namorido Márcio, da filha Carol e do neto Enzo. Felicidades Sempre, Lu!!!

Amanhã, dia de muita festa para a charmosa, Fayn-
ny Patrícia de Oliveira, que comemora mais um ani-
versário com uma festa à fantasia, e, com chamego 
do filho Lucca. Parabéns!!! (crédito: Tiago Neris)

A debutante Laís Oliveira 
foi cuidar das madeixas no 
salão Parrucchieri, com o 
cabeleireiro Edi Barbosa!! 
Contato: (17) 3043- 6606.

Na quarta-feira (20),  os ho-
lofotes estavam voltados para 
Lenir Costa Alves, que festejou 
mais uma primavera ao lado 
dos filhos Leandro e Lilian, e 
do maridão Sidney. Felicida-
des!!

ZOOOMMMM....  
Para os casais, Jaqueline 
Ribeiro Reis Ferrarezi e 

Juliano e Elder Nogueira e 
Camila, que curtiram muito 
as praias do estado do Rio 

de Janeiro, principalmente a 
de Arraial do Cabo....
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Esportes

Atletas de Barretos estiveram, de 15 a 22 de novembro, em 
Blumenau (SC), representando o estado de São Paulo nos Jogos 
Escolares da Juventude. Pela primeira vez foram classificados 4 
atletas e todos ganharam medalhas. Jacqueline Araujo ganhou 
ouro por equipe infantil, categoria feminino leve, e prata no indi-
vidual categoria leve. Wesley ganhou bronze na categoria mirim 
leve e bronze por equipe. Augusto ganhou bronze por equipe 
categoria médio. Wilson, que foi destaque da competição na 
categoria pesado, ganhou prata no individual, bronze na categoria 
greco romano e bronze na categoria por equipe no peso pesado.

A equipe de vôlei mirim feminino da secretaria municipal de Esportes e Lazer de Barretos, sagrou-se 
campeã da Copa Colina, ao vencer o time da casa por 2 x 0. Na categoria pré mirim, o time barretense 
conquistou o terceiro lugar ao superar Guaíra, também por 2 x 0. O time campeão foi formado por 
Paola, Isabelle, Maria Luiza, Ana Luiza, Eduarda, Laura, Talita, Lara, Yasmin Menezes, Mariana 
Porfirio (capitã), Maria Eduarda Barros, Maria Eduarda Agnelo, Laís e Larissa. Já a equipe pré-mirim 
foi composta por Isabelle Barros, Laura, Izabelly, Maria Eduarda Junqueira, Yasmin, Isabela e Luísa 
Ali. As competições foram realizadas em Colina, na última quarta-feira, dia 20.

O atleta Caio César do 
Nascimento conquistou a me-
dalha de prata para Barretos 
na natação ACD – 100 metros 
nado costas, Classe  S07, com 
o tempo de 1.34.81 minuto. Seu 
técnico, Rafael Aguiar, come-
morou o resultado e ressaltou 
que, mais uma vez, o nadador 
se destaca em competição tão 
importante. O secretário mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 
Dorivaldo de Almeida Júnior, 
Lilico, afirmou que Caio Cesar 
é um grande atleta e sempre 
está presente no pódio em com-
petições de alto nível, como os 
Jogos Abertos do Interior, neste 
ano, realizado em Marília.

Na última quinta-
feira (21), aconteceu no 
Teatro Jorge Andrade, 
no campus do Unifeb, 
a formatura da turma 
do segundo semestre do 
PROERD (Programa 
Educacional de Resis-
tências às Drogas). Na 
oportunidade, 228 alu-
nos das escolas munici-
pais Christiano de Car-
valho; Maria Alves Bar-
celos de Oliveira; Orival 
Leite de Matos, Dorival 
Teixeira e Luís Castanho 
Filho, concluíram as 10 
aulas do programa, que 
foram ministradas em 
sala de aula através dos 
instrutores cabo Marcos 
Mariano e sargento Cás-
sia. “Foram mais cinco 
escolas beneficiadas, 
recebendo certificados, 
a medalha PROERD e 
sorteio de bicicletas. E 
continuamos essa bata-
lha do PROERD contra 
as drogas”, afirmou cabo 
Marcos Mariano.

PROERD forma mais 
228 alunos em Barretos

Barretos é campeã na 
Copa Colina de Vôlei Feminino

Caio César conquista 
prata na natação ACD 

dos Jogos Abertos

Barretos nos Jogos Escolares da Juventude


