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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 17 DE MAIO

R$  4,099
Dólar Comercial Venda R$  4,101

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

suposto latrocínio?

A Secretaria de Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Humano de Barretos realiza 
uma passeata em apoio à 
Campanha contra o Abuso e a 
Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes. 

Com o slogan “Essa lágrima 
pode não ser a sua, mas a dor é 
de todos nós!”, a mobilização 
terá inicio às 9 horas deste sábado 
(18), em frente ao Recinto Paulo 
de Lima Correa, seguindo pela 
avenida 21 até o calçadão da rua 
20, onde haverá diversas apresen-
tações, como: Bandavin, danças 
com  adolescentes referenciados 
nos CRAS e panfletagem com 

material alusivo à campanha. 
O objetivo do movimento 

é o de orientar a população e 
sensibilizá-la quanto à proble-
mática da violação dos direitos 
das crianças e adolescentes. 

A secretária de Assistência 
Social, Kelly Brito, destaca a 
importância da participação 
de toda a população no evento.  
“Convido toda a sociedade a 
participar desta luta. É preciso 
garantir a toda criança e ado-
lescente o direito ao desenvol-
vimento de sua sexualidade de 
forma segura e protegida, livres 
do abuso e da exploração sexu-
al”, frisou Kelly Brito.

Secretaria de Assistência Social faz 
mobilização de combate à exploração 

sexual de crianças e adolescentes

O período de inscri ção do 
processo seleti vo da Etec Raphael 
Brandão, para o segundo semes-
tre de 2019 foi prorrogado até as 
15 horas da próxima segunda-feira 
(20). A inscrição deve ser fei ta 
exclusivamente pela internet no 
site www.vestibulinhoetec.com.
br. O exame será aplicado em 16 
de junho. Em Bar retos as vagas 
são para os cursos gratuitos de 
Açúcar e Álcool, Alimentos, De-
senvolvimento de Sis temas, Enfer-
magem e Segurança do Trabalho. 
Na extensão que fun ciona na 
escola Antônio Olympio as vagas 
são para Administração, Re cursos 
Humanos e Ser viços Jurídicos. 
O candidato precisa preencher 
a ficha de ins crição eletrônica e 
im primir o boleto bancário para 
pagamento da taxa de R$ 30. O 
valor deve ser pago em dinheiro, 
em qualquer agência bancária.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

A secretária municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano de Barretos, 
Kelly Brito, acompanhou o pre-
feito Guilherme Ávila, na recep-
ção ao governador em exercício, 
vice-governador Rodrigo Garcia, 
na última quinta-feira (16). 

Kelly Brito reforçou os agra-
decimentos ao governo do Esta-
do, pela assinatura de convênio 
com a Santa Casa de Misericór-
dia de Barretos, no valor de R$ 
5,2 milhões para custeio dos gas-
tos do hospital no atendimento 
de pacientes de Barretos.

“É um grande benefício 
para o hospital e para a popu-
lação de baixa renda, sem um 
plano de saúde, que precisa 

do SUS para um tratamento 
médico e tem a Santa Casa 
como apoio importante para 
tratamento médico e hospi-
talar”, comentou Kelly Brito.

“É uma verba de mais de 
R$ 650 mil reais por mês para 
a Santa Casa, que vai diminuir 
muito o déficit, fazendo uma 
recomposição de recursos”, 
frisou o prefeito.

De acordo com o relatório 
apresentado pela Santa Casa de 
Barretos foram internados em 
2018  pelo SUS  8.587 pacientes 
e 2.140 por convênios particula-
res, também atendidos 63.819 
pacientes no Pronto Socorro pelo 
SUS e 24.463 em convênios.  

Secretária Kelli Brito e autoridades 
recepcionam vice-governador 
Rodrigo Garcia em Barretos

PÁGINA 03

O governador em exercício Rodrigo Garcia (DEM) assinou na última quinta-feira (16) um 
documento que transfere ao Estado a gestão e a operação do Aeroporto Municipal “Chafei 
Amsei” em Barretos. Administrado pelo Estado entre 1981 e 2012, há seis anos o terminal foi 
oficialmente assumido pela administração municipal, sob a promessa de uma internacionalização 
de cargas e de voos comerciais, que não se concretizou.

O corpo de Laerte Izopp, de 
53 anos, morador em Colina, 
foi encontrado nesta sexta-feira 
(17) em uma área de fazenda às 
margens da rodovia René Vaz 
de Almeida, que liga Colina a 
Monte Azul Paulista. O corpo foi 
encontrado com marca de tiro na 
região próxima ao ouvido e, se-
gundo informações  extraoficiais 
havia um buraco, tipo “cova”, 
que estaria preparada para es-
conder o corpo, porém não teria 
havido tempo, já que moradores 
da região denunciaram o fato à 
polícia. Laerte Izopp estava desa-
parecido desde a tarde da última 
terça-feira (14), quando, segundo 
informações, foi visto entrando 
em um carro preto ocupado por 
dois homens. Informações pos-
tadas nas redes sociais indicam 
que ele teria ido avaliar a possível 
compra de uma motocicleta, 
quando desapareceu. 

A Assembleia Legislativa de São Paulo discute um projeto de lei que autoriza a venda e o consumo 
de bebidas alcoólicas dentro de estádios de futebol e arenas esportivas localizadas no estado de São 
Paulo. A venda, distribuição e o consumo de bebidas alcoólicas foram proibidos oficialmente dentro de 
um raio de até 200 metros da entrada dos estádios de futebol do estado de São Paulo, em 1996. Como 
justificativa foi apresentado que “a venda de bebida alcoólica nos estádios estimula a presença do tor-
cedor, aumenta a arrecadação de tributos pelo estado, aumenta a geração de empregos e não guarda 
relação com o aumento da violência”. A proposta autoriza a comercialização, propaganda e consumo de 
bebida em eventos esportivos nos estádios de futebol e em arenas localizados no estado de São Paulo.

Homem 
desaparecido 
em Colina é 
encontrado 
morto em 

fazenda próxima 
a Monte Azul

O Instituto Social do Bem, em parceria com a secretaria municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano e o Rio das Pedras Country Club, promoveu na última quarta-feira 
(15) um passeio com os assistidos pelo CCI (Centro de Convivência do Idoso) do bairro Jardim 
Universitário, na sede de campo do clube, onde foram realizadas diversas atividades, dentre elas, 
roda de bate papo, brincadeiras e distribuição de lanches. “Foram momentos de muita alegria e 
descontração dos idosos, o que é muito importante para pessoas com uma idade mais avançada 
e que merecem momentos como este que idealizamos junto com o clube e com a secretaria. É 
muito gratificante para todos nós”, comentou o presidente do instituto, Tiago Angeruzzi Lopes.

Instituto Social do Bem promove passeio 
para idosos do CCI do Jardim Universitário

Estado reassume operação do 
aeroporto de Barretos após 6 

anos de gestão municipal

Inscrição para 
vestibulinho da 

Etec Raphael 
Brandão termina 

segunda-feira

Assembleia Legislativa discute 
liberação de bebidas alcoólicas em estádios

“Pagamento do Bolsa Família para em setembro”, diz Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, se o Congresso Nacional não aprovar o projeto de crédito suplementar de R$ 248 bilhões, 

necessário para cumprir a regra de ouro, travará os pagamentos do governo. De acordo com o ministro, sem o crédito, os pagamentos de subsídios 
param em junho, de benefícios assistenciais em agosto e, do Bolsa Família, em setembro. “Tenho que apostar que o Congresso vai aprovar o crédito 
suplementar”, completou ele, durante audiência da Comissão Mista de Orçamento. Guedes reforçou a necessidade de aprovação da reforma da Pre-
vidência e disse que o crescimento desses gastos pode impedir a tentativa do governo de “salvar o país”. “Pode não dar tempo”, afirmou.



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

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

Clareamento dos dentes

A Assembleia Legislativa 
de São Paulo poderá intensifi-
car a análise do Projeto de Lei 
1611/2015 que determina a cria-
ção da Carteira de Identificação 
de Nome Social (CINS) às/aos 
transexuais e às/aos travestis. A 
intenção dos deputados paulis-
tas é garantir dignidade e mais 
respeito à população LGBT. 

O Projeto de Lei foi pro-
posto seis anos atrás como 
referência para o Dia Interna-
cional de Combate à Homofo-
bia, celebrado em 17 de maio.

Caberá à Polícia Civil, por 
meio do Instituto de Identifi-
cação, realizar a Carteira de 
Identificação, que começará 
a ser expedida só depois da 
análise e promulgação da Lei. 
Como requisito obrigatório para 
o benefício, a/o interessada/o 
deverá apresentar documentos 
de identificação originais, como 
RG e CPF. Essa medida evitará 
qualquer fraude contra o sistema.

Todos os estados do Bra-
sil registraram mobilizações 
contra o corte de verbas do 
Ministério da Educação nas 
universidades federais. 

O MEC bloqueou 24,84% 
dos gastos não obrigatórios dos 
orçamentos dessas instituições. 
O valor é destinado para pesqui-
sas, para a compra de materiais 
básicos e o pagamento de contas 
de água e de luz. Segundo o 
governo, esses cortes são neces-
sários por causa do déficit fiscal 
nas contas públicas. 

Em Dallas, nos Estados 
Unidos, o presidente Jair Bol-
sonaro criticou os manifestan-
tes: “A maioria ali é militante. 
Não tem nada na cabeça. Se 
perguntar 7 × 8 para ele, não 
sabe. Se perguntar a fórmula 
da água não sabe. Não sabe 
nada. São uns idiotas úteis, uns 
imbecis, que estão sendo usa-
dos como massa de manobra 
de uma minoria espertalhona, 
que compõe o núcleo de mui-
tas universidades federais do 
Brasil”, afirmou o presidente.

A repercussão de todo este 
“imbróglio” se deu nas mani-
festações, passeatas, protestos. 

E, em resumo, as frases a seguir 
demonstram o tom do pen-
samento dos participantes do 
movimento: "Balbúrdia é fazer 
arminha com a mão". "No co-
meço de todo filme de desastre 
têm cientistas sendo ignorados". 
"Tira a mão do meu futuro". 
"Conhecimento destrói mitos". 
"Educação não é chocolatinho". 
"Balbúrdia é o teu governo". 
"Lute como uma cientista". 
"Somos idiotas úteis".

O Ministério Público Federal 
aderiu às manifestações contra os 
cortes na educação promovidos 
por Jair Bolsonaro. O órgão 
iniciou na última quarta (15), 
dia marcado para os protestos, o 
que chama de “Dia D em Defesa 
da Educação”. Os procuradores 
de 21 estados instauraram pro-
cedimentos que vão apurar os 
impactos dos cortes.

Reitores de 30 instituições 
devem informar que impactos 
os cortes orçamentários tive-
ram até agora. Além disso, 
o MPF também encaminhou 
ofícios aos ministérios da Edu-
cação e da Economia.

O MEC deverá informar as 
razões que levaram ao corte 

no orçamento de cada uma 
das instituições de ensino 
atingidas e se a pasta realizou 
estudo prévio sobre o impacto 
na qualidade e na continuidade 
do ensino prestado.

Já o Ministério da Economia 
deverá encaminhar a cada uma 
das Procuradorias os resultados 
do estudo sobre os cargos em 
comissão e funções de confiança 
do Poder Executivo federal, rea-
lizado em 2017 e 2018. O prazo 
estabelecido para o recebimento 
das respostas é de 15 dias.

O Ministério Público Fede-
ral não se dá bem com o gover-
no de Jair Bolsonaro. Parece, 
também, não ser simpático a 
ações do ex e do atual minis-
tro da Educação. Por mais 15 
dias, fora as explicações que 
foram dadas, mas não foi bem 
deglutida pelo Congresso, o 
imbróglio permanece nos ares 
brasilienses e brasileiros.

Aos universitários e seus 
representantes cabe a “neces-
sidade” de provar ao governo 
que não são idiotas úteis à mi-
litância contrária ao governo. 
E que sabem que 7 x 8 é 56 e 
que a fórmula da água é H2O.

Se você está grávida, seu 
dentista precisa saber sobre os 
primeiros indícios de sintomas de 
doença das gengivas. As mulhe-
res grávidas têm um risco maior 
de sofrer de doença periodontal, 
já que os altos níveis de proges-
terona típicos da gravidez podem 
gerar uma resposta exagerada às 
bactérias da placa dental. 

É por isso que, as mulheres 
grávidas são mais propensas a 
desenvolver gengivite, inclu-
sive se são constantes na sua 
rutina de cuidado bucal.

A gengivite é mais comum 
durante o segundo e oitavo 

O Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexu-
al de Crianças e Adolescentes 
é lembrado neste sábado, 18 
de maio, e o Ministério dos 
Direitos Humanos é responsá-
vel pela coordenação das ações 
de combate a essas violações.  
Dados do Disque 100 apontam 
que, apenas em 2017, foram 
mais de 20 mil denúncias de 
abuso registradas no serviço.

O Instituto Liberta, orga-
nização criada no final de 
2016, que tem como missão 
combater a exploração sexual 
de crianças e adolescentes no 
Brasil em todas as suas formas, 

O governo estadual vetou 
o projeto de Lei 1100/2017, 
que prevê punições aos clubes 
de futebol e seus torcedores 
se constatada a prática de ho-
mofobia e de racismo. Os atos 
discriminatórios em estádios de 
futebol resultarão aos infratores 
o pagamento de multas entre 
R$ 2,6 mil e R$ 132,6 mil.

O projeto recebeu parecer 
favorável das comissões perma-
nentes da Assembleia Legislati-
va  e dos demais deputados em 
plenário. O veto foi assinado 
pelo então governador Geraldo 
Alckmin no ano passado.

Para os deputados paulistas 
favoráveis ao projeto, esse veto 
representou um “imenso atraso 
nas políticas públicas estabeleci-
das com a finalidade de proteger 
os cidadãos de humilhações e 
ofensas”.  Para alguns deles, 
como o deputado Edmir Chedid 
(DEM), “infelizmente é bastante 
comum presenciar nos estádios 
ofensas e gritos de torcida contra 
homossexuais e negros. Muitas 

7 x 8 é 56 e a fórmula da água 
é H2o. Tá certo presidente?

Cuidado dental durante a gravidez

mês de gravidez. Fale para seu 
dentista que você está grávida 
e assim ele poderá lhe reco-
mendar limpezas dentais mais 
regulares, durante o segundo 
trimestre ou ao iniciar o tercei-
ro trimestre de gravidez, para 
ajudar a combater os efeitos dos 
níveis elevados de progestero-
na e assim evitar a gengivite.

Igualmente, uma dieta ba-
lanceada durante a gravidez 
lhe ajudará a ter uma boa saúde 
bucal e geral tanto para você 
quanto para seu bebê. 

Os dentes dos bebês co-
meçam a se desenvolver entre 

o terceiro e o sexto mês de 
gravidez; então, se certifique 
de consumir suficiente cálcio, 
vitamina D, vitamina C, vita-
mina A, fósforo e proteínas.

O fato de uma mulher per-
der cálcio dos dentes por não 
consumir o suficiente na sua 
dieta durante a gravidez, é um 
mito, de fato, qualquer perda 
de cálcio por uma dieta inade-
quada acontecerá nos ossos da 
mulher e não em seus dentes. 

Por isso, se uma mulher 
inclui suficiente cálcio na sua 
dieta durante a gravidez, seus 
dentes e ossos (e os do seu 
bebê) serão fortes e sadios.

Projeto de lei garante dignidade e 
respeito a transexuais e travestis

Para receber a CINS, a/o 
interessada/o deverá se declarar 
transexual ou travesti e manifes-
tar interesse na adoção do nome 
social a partir do preenchimento 
e da assinatura de solicitação que 
indique o nome pelo qual deseja 
ser reconhecida/o junto ao Institu-
to de Identificação. A CINS res-
peitará o modelo com a inscrição 
“válido para tratamento nominal 
nos órgãos e entidades públicas”.

Segundo os deputados, a 

intenção do projeto de lei é a 
de resguardar a/o cidadã/ão de 
constrangimentos, discrimina-
ções e humilhações em razão 
da utilização de um prenome 
que não condiz com a identida-
de das/os transexuais e das/os 
travestis em órgãos e entidades 
públicas. Para os deputados 
paulistas, a identidade de gênero 
é um direito essencial e o não 
reconhecimento infringe os pre-
ceitos da Constituição Federal.

Pacaembu Construtora promove campanha 
de conscientização sobre combate à 

exploração sexual de crianças e adolescentes

São Paulo veta lei que pune 
discriminação em estádios de futebol

vezes essas pessoas estão envol-
vidas pelo calor do momento e, 
em alguns casos, sem até estarem 
conscientes de sua conduta, 
ofendem os atletas e torcedores 
de clubes adversários”.

Pela proposta parlamentar, a 
prática dos atos discriminatórios 
será apurada em processo admi-
nistrativo, que terá início me-
diante reclamação e registro do 
ofendido, de qualquer cidadão ou 
entidade que tiver conhecimento 
dos fatos, sujeitando o infrator às 
penalidades previstas no Projeto 

de Lei, com multas entre 100 e 
cinco mil Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo (UFESPs).

Um dos argumentos apre-
sentados à Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo é que a prática 
observada em alguns clubes de 
futebol e por parte de torcedores 
“infelizmente alimenta a discrimi-
nação presente na sociedade (...), 
criando-se uma cultura favorável 
à disseminação da violência e 
rejeição concreta contra homos-
sexuais e negros, o que não pode 
e não deve mais ser aceito”.

é responsável pela campanha 
nacional e tem o apoio da 
Abrainc (Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias) 
que ajuda a mobilizar o setor e 
a disseminar orientações.

Membro atuante da associa-
ção, a Pacaembu Construtora, 
visando a conscientização de 
seus colaboradores e da popu-
lação no entorno de suas obras, 
entregará folhetos com dicas 
sobre como identificar sinais de 
abuso infantil nas localidades em 
que a empresa atua, como Ribei-
rão Preto, São José do Rio Preto, 
Barretos, Olímpia, Votuporanga 
e Itapetininga, além de promover 

palestras de orientação para os 
canteiros de obras.

A iniciativa é da Gerência 
de Desenvolvimento Organi-
zacional da Pacaembu Cons-
trutora. Por conta da data, 
mais de 50 cartazes sobre o 
assunto serão espalhados por 
escritórios e canteiros de obras 
da construtora. A ação visa 
ainda impactar a população do 
entorno dos empreendimentos, 
por isso, 4.000 folhetos com 
orientações serão distribuídos.

Para a Gerente Executiva de 
Desenvolvimento Organizacio-
nal da Pacaembu Construtora, 
Jacqueline Fernandes, a pre-
venção e o enfrentamento ao 
problema demandam articula-
ção entre os setores da socieda-
de com o objetivo de proteger 
as vítimas e responsabilizar os 
agressores. Na foto, colabora-
dores da Pacaembu receberam 
treinamento para a divulgação 
da campanha nos canteiros de 
obras da construtora



3 Barretos, 18 de maio de 2019 Jornal o PoVo

Bastidores
da Política

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

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

II Rodada de debates do Psdb - O PSDB Nacional, em parceria com o Instituto Teotônio 
Vilela (ITV), promoverá na próxima quarta-feira (22), a partir das 14h30, a II Rodada de Debates do partido. 
Desta vez, a discussão será sobre a Reforma Tributária que está em tramitação no Congresso Nacional. 
A convite do presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, participarão desse debate como convidados 
os economistas Bernard Appy e Luiz Carlos Hauly, ex-deputado federal e relator da proposta que altera o 
sistema tributário brasileiro. O evento, que será transmitido ao vivo pelo site nacional do PSDB e seu perfil 
oficial no Facebook, contará com intervenções de representantes da Executiva Nacional, das bancadas 
do partido na Câmara e Senado, governadores e prefeitos.

Acontece na próxima quarta-feira (22), no Plenário da Câmara de Barretos, a sessão solene para a 
entrega dos Diplomas de Escoteiro do Ano 2019. Três jovens escoteiros serão homenageados. São eles: 
CATEGORIA ESCOTEIRO: Filipe Quito Rodrigues (13 anos). Está no grupo desde 2017. Honestidade é 
uma das suas principais virtudes. CATEGORIA LOBINHO:  Tarcísio Vicente Domingos (09 anos). Está 
no grupo desde 2017. É um Lobinho esforçado e que segue as leis da Alcatéia e, principalmente, gosta 
de ajudar o próximo. CATEGORIA SÊNIOR: João Pedro Aparecido Gonçalves (16 anos). Ajudou os seus 
membros de forma honesta e sensata, e teve várias conquistas enquanto esteve no ramo Escoteiro. A 
escolha dos homenageados é feita pelos chefes dos grupos de escoteiro de Barretos. 

PolIcIaIs de são Paulo estão PRogRamando mobIlIzação contRa 
goveRno do estado - Entidades de classe ligadas aos delegados de polícia de São Paulo 
estão programando uma mobilização contra o que eles chamam de “promessas e marketing político”, que 
serviriam apenas para o governo “maquiar a realidade vivenciada” pelas polícias do Estado.  “O STF proibiu 
greve de policiais”, diz Raquel Gallinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de SP. 
Segundo ela, os delegados da Polícia Civil recebem o salário mais baixo do país. Os policiais devem fazer 
um grande protesto em frente à Secretaria da Segurança Pública, entre outras ações. O ato foi decidido 
em reunião na última terça-feira (14), com o senador Major Olímpio (PSL-SP).  A Secretaria da Segurança 
Pública afirma, via assessoria, que ao longo do mandato de João Doria, as polícias de São Paulo terão 
o melhor salário do país, “mas de forma escalonada, respeitando as questões legais e orçamentárias”.No ano em que a criação 

do Microempreendedor In-
dividual (MEI) completa dez 
anos, o Sebrae-SP promove na 
próxima semana, entre os dias 
20 e 24 de maio, a 7ª edição 
da Semana do MEI. Neste 
ano, o evento terá como tema 
“Conhecimento para você, 
sucesso para o seu negócio!”. 
As atividades são gratuitas. 

Os MEIs são profissionais de 
mais de 500 atividades que po-
dem ter renda anual de até R$ 81 
mil e contar com um funcionário. 
Atualmente, há cerca de 8,3 mi-
lhões de MEIs no Brasil, sendo 
mais de 2,2 milhões apenas no 
Estado de São Paulo. Em Bar-
retos, são mais de 5 mil MEIs.

Durante a semana do MEI, 
todas as atividades do Escri-
tório Regional de Barretos 
estarão voltadas para tirar 

O governador em exercício 
Rodrigo Garcia (DEM) assi-
nou na última quinta-feira (16) 
um documento que transfere 
ao Estado a gestão e a opera-
ção do Aeroporto Municipal 
“Chafei Amsei” em Barretos.

Administrado pelo Estado 
entre 1981 e 2012, há seis anos 
o terminal foi oficialmente 
assumido pela administração 
municipal, sob a promessa de 
uma internacionalização de 
cargas e de voos comerciais 
que não se concretizou.

No início de 2019, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
anunciou que o aeroporto está 
entre os 20 do Estado que serão 
privatizados e tenha condições 
de fazer transporte de passa-
geiros e cargas. Atualmente, 
o terminal tem estrutura para 
aviação executiva e táxi aéreo.

Os aeroportos com voos 
regulares mais próximos de 

O prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, recepcionou o 
vice-governador, Rodrigo Garcia, no Aeroporto de Barretos

A rede municipal de ensino 
de Barretos tem recebido cada 
vez mais investimentos. Além 
de melhorias na infraestrutura 
escolar e capacitação de equi-
pe pedagógica, há também a 
preocupação com a ampliação 
e melhoria da frota escolar que 
diariamente transporta alunos.

Um novo ônibus foi adqui-
rido com recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), pelo valor 
de R$ 228.912,00, através do 
programa do governo federal 
“Caminhos da Escola”, e com o 
empenho do ex-deputado federal 
e agora vice-governador de SP, 
Rodrigo Garcia (DEM), e dos 
vereadores Luís Paulo Vieira e 
Otávio Garcia, ambos do DEM.

O prefeito Guilherme Ávi-
la, juntamente com a secretária 
de Educação, Valéria Recco, e 
o vereador Luís Paulo Lupa, 
realizaram a entrega oficial 
do ônibus, que tem capacidade 
de transporte para 59 pessoas, 
e é equipado com elevador 
e assentos para pessoas com 
necessidades especiais.

O prefeito destacou a impor-
tância dos ônibus para o fortale-
cimento do ensino no município. 
“Temos trabalhado muito para 
que a educação de Barretos seja 
uma educação de qualidade, esta 
que se faz com equipamentos 
também, e nos sentimos satis-
feitos com a chegada deste novo 

Câmara entrega diplomas de Escoteiro do ano

Estado reassume operação do aeroporto de 
Barretos após 6 anos de gestão municipal

Terminal está entre 20 listados em programa de privatizações e terá voos a São Paulo

Barretos, que recebe muitos pa-
cientes em busca de tratamento 
contra o câncer no Hospital do 
Amor, são os de Ribeirão Preto 
e São José do Rio Preto.

De acordo com Rodrigo Gar-
cia, antes da concessão à iniciativa 
privada, o aeroporto de Barretos 
passará por adequações rápidas. 
O modelo de desestatização a ser 

aplicado ainda está em estudo.
A expectativa é de que, ainda 

este ano, o aeroporto passe a 
operar pela Gol Linhas Aéreas, 
voos de ida e volta entre Barretos 
e o aeroporto internacional de 
Guarulhos, três vezes por sema-
na, segundo anunciou no final 
de março, o secretário estadual 
de Turismo, Vinícius Lummertz.

Sebrae-SP realiza a Semana do MEI em Barretos

dúvidas sobre o funcionamen-
to da modalidade e orientar 
sobre as vantagens da forma-
lização, promover oficinas de 
capacitação, apresentar ideias 
de negócios e dar orientação 
financeira, além de permitir 
que o empreendedor já registre 
um CNPJ para sua atividade. 

Outros serviços gratuitos, 
como a elaboração da Declara-
ção Anual, impressão de DAS 
e consulta de débitos também 
estarão disponíveis.

A programação inclui pa-
lestras rápidas com orientações 
práticas e efetivas para gestão do 
negócio; apresentação e estudo 
de casos práticos simulando os 
desafios do empreendedor e 
permitindo debates e soluções; 
encontros de negócios; oficinas 
on-line que os espectadores po-
derão assistir de casa e interagir 

com o facilitador, realizando 
exercícios e esclarecendo suas 
dúvidas; e orientações sobre 
como obter crédito e aplicá-lo 
corretamente.

ofIcInas
Na segunda-feira, dia 20, 

às 19 horas, será realizada 
a oficina SEI Formar Preço, 
no Sebrae Aqui Guaíra. Em 
Barretos, serão realizadas as 
oficinas Começar Bem For-
malização, na terça-feira, e a 
Ganhe Mercado, na quarta-
feira, ambas às 19 horas. 

O Sebrae Aqui Morro Agu-
do vai realizar a oficina Equipe 
Motivada na quinta-feira, às 
19 horas. E o Sebrae Aqui 
Bebedouro receberá a oficina 
Fluxo de Caixa, também às 19 
horas, na quinta-feira.

Durante a Semana do MEI, 
o Sebrae-SP estará de portas 
abertas no Escritório Regional, 
localizado na rua 14, 735, no 
centro, de segunda a sexta, das 
9 às 20 horas. A Central de 
Atendimento estará 24 horas 
em funcionamento.

rede municipal de ensino recebe novo 
ônibus para ampliar frota escolar

veículo, que é fruto do trabalho 
da bancada federal do nosso es-
tado e, em especial, do deputado 
e hoje vice-governador, Rodrigo 
Garcia”, comentou.

De acordo com a secretária 
da Educação, Valéria Recco, 
através deste programa "é 
possível ofertar uma maior 
qualidade de segurança aos 

alunos do município, além de 
trazer uma economia à secreta-
ria, que terá o número de linhas 
terceirizadas reduzidas".

Com a aquisição do novo 
veículo, a Secretaria Munici-
pal de Educação passa a ter a 
sua disposição três ônibus e 
quatro vans para realização do 
transporte escolar.



4 Barretos, 18 de maio de 2019Jornal o PoVo

Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (20/05) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ANALISTA DE ESCRITURA
ASSISTENTE DE ESCRITURA
COBRADOR EXTERNO
CONFEITEIRO
CONTADOR
MECÂNICO DE AUTOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (VAGA TEMPORÁRIA)
REPRESENTANTE
TOSADOR
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO

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

Nos dias 23 e 24 de maio, as 
bibliotecas de Barretos e Colina 
recebem o módulo de contação 
de histórias do Viagem Literária, 
programa da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do Es-
tado, realizado pela Organização 
Social SP Leituras por meio do 
SisEB (Sistema Estadual de Bi-
bliotecas Públicas de São Paulo).

Em Barretos, a apresentação 
acontece na próxima quinta-feira 
(23), com sessões às 9 e 14 horas, 
na Biblioteca Affonso Taunay, na 
avenida 15 esquina da rua 18, 
antigo prédio do Fórum.

Em Colina, a apresentação 
será na próxima sexta-feira 
(24), também com sessões às 9 
e 14 horas, na Biblioteca Elliz 
Vaz de Almeida, localizada na 
Rua Moacir Vizoto, 70, Centro.

Dedicado a incentivar a for-
mação de novos leitores e o prazer 
da leitura, o programa, que está 
em sua 12ª edição, se vale de re-
cursos criativos e instigantes que 

 Bibliotecas de Barretos e Colina receberão 
apresentações da narradora Kiara Terra

Com o objetivo de mostrar 
a importância da educação 
financeira nas empresas, a As-
sociação Brasileira de Educa-
dores Financeiros (ABEFIN) 
divulgou uma pesquisa sobre 
a saúde financeira dos traba-
lhadores brasileiros.  

Em parceria com a Uni-
camp e o Instituto Axxus foram 
entrevistados 2.000 funcioná-
rios de cem empresas, dos mais 
diferentes níveis hierárquicos, 
nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Para-
ná, Rio Grande do Sul, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, 
Amazonas e Distrito Federal.

De acordo com o levanta-
mento, 81% dos trabalhadores 
brasileiros dependem exclusi-
vamente do INSS para a futura 
aposentadoria, enquanto apenas 
19% possuem planejamento 
para alcançar os seus objetivos. 

A pesquisa revela ainda 
que apenas 16% dos colabo-
radores ouvidos são capacita-
dos financeiramente, ou seja, 
conseguem pagar suas contas 
com o remuneramento mensal 
e planejam seus gastos com 
antecedência. Por outro lado, 
84% dos entrevistados enfren-
tam dificuldades para lidar com 
o dinheiro, sofrem prejuízos ou 
não entendem de finanças. 

Essa soma de fatores pode 
levar ao endividamento e, na 
maioria das vezes, essas dí-
vidas impactam diretamente 
no rendimento do trabalhador.

“Os dados são realmente 

A educação financeira deve 
ser tratada como parte da res-
ponsabilidade social da empre-
sa, beneficiando funcionários, 
familiares, comunidade e a pró-
pria empresa. A implementação 
de um programa de educação 
financeira na empresa propicia 
uma estrutura de apoio, amparo e 
instrução para os colaboradores. 
Com esse suporte, o profissional 
aprende a administrar os recursos 
financeiros que passam por suas 
mãos e a respeitar o limite de seu 
padrão de vida. Ao elaborar um 
orçamento financeiro que leve à 
conquista de seus sonhos, o pro-
fissional aprende a equilibrar as 
finanças e mudar seus hábitos e 
comportamentos, consumindo de 
forma mais consciente. O depar-
tamento de Recursos Humanos 
deve fazer esse trabalho, com-
batendo a causa para diminuir 
os efeitos. Para isso, os colabo-
radores precisam passar por uma 
mudança de hábitos, costumes 
e comportamento em relação 
ao uso do dinheiro. O Programa 
de Educação Financeira nas 
Empresas deve se adequar aos 
diferentes perfis dos funcionários. 
Para isso, é preciso analisar toda 
a estrutura oferecida, como tem-
po, método, material de apoio e 
disponibilidade dos funcionários. 
A empresa que investe em pro-
gramas de educação financeira 
também ganha, visto que seus 
colaboradores trabalham com 
mais prazer, mais tranquilidade 
e buscando crescimento, pois 
retomam a consciência de ter 
objetivos. (Fonte: Associação 
Brasileira de Educadores Fi-
nanceiros - ABEFIN) 

DICAs Do DETrAN.sP PArA mElhorAr A sEgurANçA Dos moToCIClIsTAs:
Capacete – Obrigatório para piloto e garupa. Minimiza as chances de ferimentos graves em um 

acidente. Deve estar devidamente fixado à cabeça, preso ao queixo por meio da cinta, sem folgas, e 
com a viseira totalmente abaixada. Na ausência dela, será necessário usar óculos protetor específico 
(não vale óculos com lentes corretivas ou de sol, beleza?). Precisa ter o certificado pelo Inmetro e deve 
ser aposentado sempre que receber forte impacto ou estiver com a altura da espessura da espuma do 
forro interno diminuída, o que compromete a proteção.

CAlçADos E rouPAs rEsIsTENTEs – Por andar mais exposto, usar vestuário com tecido mais 
grosso protege melhor o motociclista. Nada de chinelos ou sandálias. Há botas, jaquetas e calças especí-
ficas, com material mais resistente para evitar lesões. Existem também coletes refletivos para sobrepor às 
roupas comuns e tornar o motociclista mais visível na via, principalmente à noite. Não esqueça, uma das 
principais regras de segurança do trânsito é ver e ser visto. O uso de luvas nas mãos também é indicado. 

uso Do CElulAr - O celular pode ser utilizado como GPS acoplado por meio de suporte no 
guidão da moto. Contudo, só pode ser manuseado quando o veículo estiver estacionado e com o motor 
desligado. Nada de colocar o celular dentro do capacete para atender ligação nem mesmo utilizar fones 
de ouvidos para ouvir músicas no deslocamento, pois isso eleva o risco de acidentes ao tirar a atenção 
do motorista da via e diminuir a audição. Não deve ser utilizado em movimento em nenhuma hipótese 
nem mesmo em breves paradas em semáforos ou pedágios.

TrAFEgAr No CorrEDor – A legislação federal de trânsito não proíbe a circulação de motos 
nos chamados corredores. Porém, o piloto precisa guardar distância segura lateral e frontal entre os 
demais veículos, considerando a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e climá-
ticas. Vale o alerta: o motociclista corre o risco de não ser visto pelos demais motoristas, principalmente 
se estiver entre veículos grandes, e se envolver em acidentes.

ulTrAPAssAgEmà DIrEITA – Nunca! Os motoristas de carros não esperam essa atitude e 
isso aumenta o risco de colisão. A ultrapassagem deve ser feita em locais permitidos pela sinalização 
e pela esquerda, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver na faixa apropriada e sinalizando 
o propósito de entrar à esquerda.

ExCEsso DE vEloCIDADE – É fundamental respeitar os limites, ainda mais estando sobre um 
veículo de duas rodas que deixa o condutor mais vulnerável e, em caso de acidente, projeta o corpo 
do piloto contra outro veículo ou o asfalto. O impacto é maior conforme aumenta a velocidades.  

mANoBrAs - O motociclista deve estar montado ou sentado, com as duas mãos no guidão e os 
pés sobre os pedais ou assoalho, no caso de motoneta, para pilotar. Esqueça manobras perigosas, 
como empinar a moto. Além de colocar todos em perigo, gera a suspensão do direito de dirigir. Não é 
permitido também descer da moto e empurrá-la com o motor ligado para fazer alguma manobra. Então, 
nada de conversões proibidas, invadindo faixas de pedestres ou ciclovias destinadas às bicicletas.

EsCAPAmENTo EsPorTIvo – É permitido, desde que atenda o que prevê a legislação federal de 
trânsito. O motociclista não pode rodar com descarga livre, silenciador defeituoso, sem redutor de temperatura 
ou com dano que comprometa a eficiência do escapamento, situações que configuram infração de trânsito.  

AlTErAçõEs NA moToCIClETA – Devem seguir as especificações previstas na legislação de trân-
sito e muitas devem ser anotadas no documento da moto. Na dúvida do que pode mudar, procure primeiro o 
Detran.SP. Guidão “seca-suvaco”, com manoplas acima dos ombros, é proibido porque altera a ciclística do 
veículo. A largura permitida pode variar entre 600mm e 950mm. A altura máxima é o limite da linha dos ombros. 
Por questão de segurança, espelhos retrovisores devem ter área refletora mínima de 69 cm². Os circulares 
devem ter diâmetro a partir de 94mm. Retrovisor rebatido (para dentro) no guidão é considerado infração.    

ANTENA CorTA-PIPA – Apesar de não ser um item obrigatório, é de extrema importância para 
a vida do motociclista, pois impede o contato direto da linha cortante da pipa com o pescoço do piloto. 
Todo cuidado é válido!

BuzINA só NA horA CErTA – Não deve ser utilizada de forma prolongada e a qualquer pretexto, apenas 
em situações necessárias para advertir pedestres e condutores de outros veículos, dando um simples toque.

mANuTENção PrEvENTIvA – Fazer aquele check-up evitará dor de cabeça e falhas inesperadas. 
Imagina o perigo de ficar com a moto travada numa curva de avenida ou rodovia? Confira sempre a 
calibragem e a aderência dos pneus, freios, buzinas, combustível, funcionamento do farol, entre outros 
itens importantes, e siga em paz.

81% dos brasileiros dependem 
exclusivamente do InSS para aposentadoria

Como educar 
financeiramente?

preocupantes, visto que esta-
mos diante de uma iminente 
reforma da Previdência Social, 
onde o trabalhador terá que 
contribuir por um período 
maior e apenas o dinheiro do 
governo não será suficiente", 
aponta o presidente da ABE-
FIN, Reinaldo Domingos.

"É preciso educar financei-
ramente os trabalhadores com 

urgência para que eles tenham 
mais sustentabilidade financeira 
no futuro. Além disso, o ganho 
também é para as empresas, já 
que uma pessoa saudável finan-
ceiramente é muito mais produ-
tiva, assim as empresas devem 
se precaver implementando a 
educação financeira como um 
benefício aos seus colaborado-
res”, sugere Domingos.

Detran.SP dá dicas de segurança para 
motociclistas, principais vítimas de trânsito
Capacete adequado, vestuário resistente e atenção no corredor estão entre as recomendações

O Estado de São Paulo re-
gistrou neste primeiro trimes-
tre de 2019 o menor número 
de mortes no trânsito desde 
2015, de acordo com dados 
do Infosiga-SP. No entanto, o 
número de óbitos de motoci-
clistas, principais vítimas no 
trânsito paulista, teve aumento 

de quase 6%.
Neste Maio Amarelo, 

movimento internacional de 
conscientização para reduzir 
acidentes de trânsito, o Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) faz 
um alerta: esse cenário pode 
ser  revertido com a adoção de 

comportamentos simples por 
quem anda sobre duas rodas.

Em 2019, foram 439 mortes 
de motociclistas no Estado con-
tra 415 nos três primeiros me-
ses de 2018 (aumento de 5,8%). 
Somente em março ocorreram 
160 fatalidades contra 139 no 
ano passado (+15,1%). 

Viagem literária apresenta sessões 
de contação de histórias para todos 

os públicos em Barretos e Colina

contribuem com a programação 
cultural de cada comunidade. 

As apresentações em cada ci-
dade, gratuitas e voltadas a todos 
os públicos, terão duas sessões 
diárias, sendo uma no período 
da manhã e outra à tarde.

A narradora Kiara Terra 
apresentará o espetáculo “His-
tórias colaborativas”. Conta-
dora de histórias desde 1998, 
criou o método de contação 
de histórias chamado História 
Aberta, em que as narrativas 

acontecem com a participação 
do público. Ela apresenta-se 
em todo o Brasil para crianças 
e adultos, atuando também na 
formação de educadores.

O Viagem Literária foi lan-
çado em 2008 e, desde então, 
já passou por 195 municípios 
paulistas levando escritores, 
contadores, fábulas, mitos e 
lendas do folclore brasileiro 
e da literatura universal para 
mais de 300 mil cidadãos que 
vivem no Estado de São Paulo.
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Os Quitutes da dulce

Na próxima terça-feira, dia 
21, o Senac Barretos recebe 
uma palestra gratuita sobre 
direitos do consumidor. A ati-
vidade faz parte do Circuito 
Senac Consumidor Consciente, 
evento promovido em parceria 
com o Senac São Paulo e a Fun-
dação Procon, que está sendo 
realizado em diversas unidades 
da capital e do interior. 

O objetivo é discutir sobre 
o uso racional do dinheiro, 
além de levar, aos participan-
tes, informações sobre seus di-
reitos enquanto consumidores.

No Senac Barretos, o en-
contro com o público vai abor-
dar os direitos nas relações 
cotidianas de consumo, em 
especial em práticas de mer-

De 27 a 30 de maio aconte-
ce o 31º concurso Rei e Rainha 
da Alegria da Cidade de Ma-
ria. O certame visa arrecadar 
fundos para a manutenção do 
Centro de Formação e Espiri-
tualidade da Diocese de Bar-
retos, por meio de prestígios 
recebidos via programa de 
rádio a três casais de persona-
lidades de Barretos e região.

A organização do tradi-
cional evento definiu as três 
candidatas a Rainha e de um 
dos candidatos a Rei até nesta 
sexta-feira (17). 

Márcia Junqueira (Hospital de 
Amor), Renata Bárbara (Associa-
ção Os Independentes) e Verônica 
Moschiar (Minerva Foods), junto 
a Ronaldo Marques (Mark’s Ve-
ículos e Associação Comercial e 
Industrial de Barretos), aceitaram 
o convite e a missão de, por meio 
de ligações telefônicas, rece-
berem prestígios com o valor 
mínimo de R$ 5,00 (cinco re-
ais). Ganhará aquela e aquele 
que mais receber prestígios.

O casal vencedor deste ano 
irá suceder o Dr. Vagner Chiapet-
ti (Grupo de Amigos) que somou 
R$ 108.790,00 em prestígios, 
e Elaine Moni (Associação Os 
Independentes), que arrecadou 
R$ 88.343,00 no ano passado.

Os seis candidatos de 2018 
arrecadaram juntos a soma de R$ 

IngredIentes
5 gemas peneiradas
4 colheres (de sopa) de fermento seco
3 copos grandes (requeijão) de leite Morno.
4 colheres (de sopa) de açúcar refinado
1 kg de farinha de trigo mais ou menos
2 colheres (de sopa) de margarina
PreParo
Em uma bacia, coloque o leite morno, o fermento, o açúcar, 
as gemas, a margarina e o restante dos ingredientes. Faça a 
massa e deixe descansar. Depois da massa crescida abra em 
uma espessura de 2 cm mais ou menos. Espere novamente 
crescer e leve para pré-assar em forno preaquecido. oBs: 
não pode deixar dourar. Somente para cozinhar a parte interna 
dos sonhos. Retire do forno 
e frite em óleo preaquecido. 
Depois de frito espere esfriar 
e eecheie a gosto.
sugestões para recheios: 
Doce de leite, brigadeiro, 
creme de confeiteiro ou a 
seu gosto. Pode utilizar essa 
massa para sonhos salgados. 
Diminua o açúcar da massa e 
recheie com carne ou outros 
de sua preferência.

Sonhos de Pérola
Palestra sobre direitos do 

consumidor no Senac Barretos

cado que envolvem oferta e 
publicidade, garantia e proble-
mas com produtos e serviços, 
cancelamento de contratos, 
cobrança de dívidas e serviços 
de atendimento. 

A palestra será ministrada por 
Alexandre Abdel Hak Alves Ca-
valheiro, advogado com ampla 
experiência na área, com passa-

gens pela Fundação Procon-SP 
como agente fiscal na Diretoria 
de Fiscalização, supervisor de 
Equipe Técnica de Controle e 
coordenador do Núcleo Regional 
de São José do Rio Preto.

A palestra é gratuita, mas as 
inscrições devem ser feitas an-
tecipadamente pelo Portal Se-
nac: www.sp.senac.br/barretos

Definidos primeiros candidatos a rei e 
rainha da alegria da Cidade de Maria 2019

382.215,14, superando o valor de 
2017 que foi de R$ 375.996,00.

A Quermesse na Cidade de 
Maria acontecerá na sexta-feira 

e no sábado, dias 31 de maio e 
1º de junho, e o almoço com a 
Queima do Alho no domingo, dia 
2 de junho, a partir do meio-dia.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Quando algo ruim acontece, 
você tem três escolhas: deixar isso definir você, deixar 

isso destruir você ou fazer isso te deixar mais forte.

Ricardo Martins Marques aponta crescimento nas vendas na 
temporada do Dia das Mães (Foto: Aquino José/ Seven Press)

A noite da última quarta-feira (16) reuniu profissionais de imprensa, 
parceiros comerciais, amigos e organizadores da Feijoada Samaúma 
2019, para apresentação do projeto da nova estrutura no evento, que 
ganha uma das esplanadas do Parque do Peão como local de reali-
zação. Planejado pela arquiteta Bia Gadia, a estrutura tem o dobro do 
tamanho da montada no evento do ano passado e contempla, além da 
área de mesas em frente ao maior palco já montado para a Feijoada 
Samaúma, um grande camarote com visibilidade privilegiada, área co-
berta para mesas dos ingressos de pista e uma praça de alimentação 
em pleno Espaço Berrantão. O diretor da Samaúma Eventos, Niltinho 
Borges, destacou que “a edição deste ano é muito especial, pois o 
evento cresceu de uma maneira gradual, ao longo dos anos, e chegou 
numa grandiosidade que não sonhávamos quando realizamos a primeira 
edição. Faltando mais de 60 dias para a realização, já vendemos ingres-
sos para 54 cidades de três estados diferentes. Estamos tomando todos 
os cuidados para garantir a todos que forem ao evento, a qualidade em 
detalhes de conforto, segurança e alegria, que acabou virando nossa 
marca registrada”, disse. A Feijoada Samaúma acontece no dia 27 de 
julho, com show do grupo Fundo de Quintal e de Alexandre Pires 
– Baile do Nego Véio. Os ingressos são all inclusive e além da pista 
de feijoada completa, com petiscos, há ainda cerveja Império, vodka, 
Caipirinha, Ice, suco, água, refrige-
rantes e muitas surpresas para o 
público. Ingressos da área de me-
sas estão esgotados e ingressos 
para Pista VIP e Camarote Sa-
maúma podem ser comprados 
nos pontos de venda ou no site 
www.saudtickets.com.br

A secretaria municipal de Cul-
tura está convidando representan-
tes das demais secretarias muni-
cipais, associações, órgãos públi-
cos, sociedade civil e entidades de 
classe, para a primeira reunião de 
preparação para o Desfile Cívico 
em comemoração ao Aniversário 
de Barretos. A reunião será na 
próxima quarta-feira, dia 22, às 10 
horas, na sede da secretaria, na 
esquina da avenida 15 com a rua 
18, antiga sede do Fórum. O obje-
tivo é apresentar a data e o tema 
do desfile deste ano, assim como 
acertar a participação de cada 
grupo. Interessados em integrar a 
atração devem obrigatoriamente 
comparecer à primeira reunião. Os 
grupos que não comparecerem ao 
encontro deste dia 22 não poderão 
participar do desfile.

Está chegando a tradicional Festa Junina 
do Riodas. Vai ter muita pipoca, quentão, vinho 
e chocolate quente grátis além, é claro, muita 
música. Quem faz a festa é a Banda 3 Garotos 
e a dupla JP & Gabriel. A mesa com 1 cesta de 
doces e 4 lugares (ingresso não incluso) está 
sendo vendida por R$ 60,00 na sede central do 
clube. Os ingressos antecipados para visitantes 
custa R$ 30,00 cada e para sócios em dia a 
entrada é gratuita. A Festa Junina do RPCC 
acontece no dia 19 de junho (uma quarta-feira, 
véspera de feriado), a partir das 20 horas, no 
salão nobre, na sede de campo do clube.

Ribeirão Preto será palco, 
entre os dias 24 e 26 de maio, 
pela primeira vez, da MOBI-
LITY & SHOW 2019 – Expo-
sição de Automóveis, Veículos 
e Adaptações, Equipamentos 
e Serviços para Pessoas com 
Deficiência e Familiares, Ido-
sos e Pessoas com Mobilidade 
Reduzida e Sequelas Motoras. 

O evento reúne muitas 
atrações, incluindo simulador 
5D, óculos que leem textos 
para pessoas com deficiência 
visuais ou baixa visão e reco-
nhecem até rostos, test-drive e 
isenção de impostos para com-
pra de carros 0 Km. A entrada 
e o atendimento são gratuitos.

“Reunimos as mais moder-
nas tecnologias disponíveis 
para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com defici-
ência e mobilidade reduzida e 
seus familiares. Essa preocupa-
ção está presente em atrações 
que contribuem para a mobili-
dade e inclusão de mais de 46 
milhões de cidadãos brasileiros 
com algum tipo de deficiência. 
Sem dizer que essas pessoas 
também têm isenção de im-
postos para compra de auto-
móveis 0 Km e, muitas vezes, 
desconhecem a legislação e 
os seus direitos. A função do 
evento é justamente informar 
e empoderar as pessoas com 
deficiência e todos que tem 
esse direito”, explica Rodrigo 
Rosso, idealizador e realizador 

Com estreia mar-
cada para 6 de ju-
nho, o filme “X-Men: 
Fênix Negra” come-
mora com os fãs os 
quase 20 anos da 
saga de mutantes. 
No Centerplex North 
Shopping Barretos 
já está sendo reali-
zada a pré-venda de 
ingressos. Na trama, 
Jean é atingida por uma força cósmica que a transforma em um dos 
mais poderosos mutantes, durante uma missão de resgate no espaço. 
Lutando com esse poder cada vez mais instável, e também com seus 
próprios demônios, ela fica fora de controle, dividindo a família X-Men 
e ameaçando destruir a própria estrutura do nosso planeta.

O "Baile For All – Dança para To-
dos" do mês de maio traz show inédi-
to de Henrique & Leandro. A atração 
está marcada para este sábado, 18 
de maio, a partir das 21 horas, no 
CPP, na rua 24 entre avenidas 11 e 
13. A entrada é gratuita. O Baile For 
All é realizado mensalmente e vêm 
atraindo pessoas de todas as idades. 
"É uma oportunidade para dançar, se 
divertir e aproveitar uma programa-
ção cultural preparada especialmen-
te para a família barretense", ressalta 
o secretário municipal de Cultura, 
João Batista Chicalé.

A temporada de vendas 
provocada pelo Dia das Mães 
foi um sucesso, comprovando 
o reaquecimento da economia, 
com impacto positivo no vo-
lume de vendas. “Tivemos um 
aumento de 9,3% nas vendas 
em relação ao ano passado e de 
6,2% no movimento de pessoas 
no shopping.”, explicou o ge-
rente geral do North Shopping, 
Ricardo Martins Marques.

O gerente chamou a atenção 
para o fato de que o centro de 
compras tem crescido também 
em operações, apesar da forte 
crise econômica no país. “Hoje 
estamos chegando em 100 
operações em plena atividade, 
duas recentes inaugurações e o 
anúncio de mais algumas inau-
gurações para este ano ainda. O 
nosso shopping, consolidado 
como referência em compras e 
lazer na região, gera empregos 
diretos para mais de 1.900 
pessoas, e movimenta outras 
tantas empresas,  prestadoras 
de serviços, que tem em nossas 
operações seus clientes e que 
geram mais outros milhares de 
empregos, isso é de fundamen-
tal importância para que pos-
samos retomar o crescimento 
econômico em nossa cidade 
e região”, finalizou o gerente.

Em fase de contagem regressiva, a Queima do Alho na Roça 
que acontece neste domingo (19) no Centro de Eventos Paulo 
Prata com shows de Mayck & Lyan e Divino & Donizete, inova no 
camarote. Uma estrutura completa vai oferecer uma visão pano-
râmica do evento ao mesmo tempo em que tem proximidade do 
palco. O camarote funciona no estilo all inclusive com pagamento 
único para desfrutar de tudo o que o evento tem a oferecer, sem 
nenhum tipo de cobrança extra. A venda do primeiro lote com 
mesas numeradas já se esgotaram e já estão disponíveis o 
segundo lote para o público desfrutar da comida típica do peão 
de boiadeiro. Nos bares, open de cervejas Itaipava Premium e 
Petra e refrigerantes. O evento também oferece ingressos de pista 
com almoço incluso e mesas espalhadas por todo o espaço. A 
Queima do Alho na Roça vai se consolidar como evento regional 
nesta quarta edição, pois já tem confirmado público de mais de 20 
cidades. Neste ano os shows darão mais voz ao sertanejo raiz. 

O evento é promovido pelo Rotary Club de Barretos e NR Eventos e tem renda para construção da Casa do 
Rotary de acolhimento a pacientes em tratamento no Hospital de Amor e Casa de Convivência Mariano Dias. 
INgRESSOS - Os convites estão sendo vendidos Boiadeiro Bar, CD Center, Buteco do Cleitim, Shangrilá 
Lotus (Extra e North Shopping), Bar Paulistano, Léo Espetos, Costela de Ouro e Bão Barretos. Já os ca-
marotes estão a disposição na Natália Girardi Ateliê, na rua 26, 1869, e aceita cartão de crédito e débito. 

Preparativos 
para o Desfile 
do Aniversário 

de Barretos

Baile For All 
deste sábado 

traz show 
inédito com 
Henrique & 

Leandro

Rio das Pedras 
prepara 

sua tradicional 
Festa Junina

Pré-venda de “X-Men: Fênix Negra” 
iniciada no Centerplex North Shopping

Sala 03 - X-MEN FENIX NEgRA 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 113minutos
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 
16h30 - 19h
Sala 03 - X-MEN FENIX NEgRA 3D - LEgENDADO 
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 113minutos
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30

Imprensa e convidados conhecem 
projeto da nova estrutura da 

Feijoada Samaúma no Parque do Peão

north Shopping registra aquecimento de 
vendas na temporada do Dia das Mães

O N O rT H Wa S H – 
Lava rápIdO, instalado 
no estacionamento do North 
Shopping Barretos, ampliou 
seu horário de atendimento 
e passa a funcionar de se-
gunda a sábado, das 8 às 22 
horas, e nos domingos das 
10 às 20 horas. Com isso, o 
ponto de atendimento ofe-

rece ainda mais praticidade para quem frequenta o shopping 
enquanto deixa seu carro para higienização completa, pois 
com os novos horários é possível desfrutar ainda mais das 
opções de lazer e compras.

Já foram fechados contratos e 
estão em fase de obras, com defi-
nição somente de data para iniciar 
suas operações, o Centro Médico 
e Odontológico, uma unidade da 

franquia OdontoCompany, Bar-
retraf, Ice Creamy – Sorvete na 
Pedra, LUG’S All Time Gourmet, 
Sergio Planejados, TikTakToys 
Brinquedos e TOP Vistoria.

Mayck & lyan e Divino & Donizete se 
apresentam em Barretos neste domingo

ribeirão Preto recebe a MoBIlITY & SHoW, 
evento para pessoas com deficiência, 

mobilidade reduzida, idosos e familiares

da MOBILITY & SHOW.
a MOBILITY & SHOW 

2019 ribeirão preto reu-
nirá mais de uma dezena de 
marcas de automóveis, além 
de adaptadores de veículos, 
despachantes, autoescolas, se-
guradoras, bancos com linhas 
de crédito e de financiamento, 
plataforma/elevadores e ram-
pas, triciclos, cadeiras de rodas 
manuais e motorizadas, próte-
ses e órteses e muito mais. 

 Os visitantes poderão fazer 
test-drive em mais de 30 mo-
delos de veículos adaptados, 
com instrutores treinados, e 
participar de uma série de ativi-
dades, incluindo apresentações 
e oficinas artísticas, atividades 
esportivas e radicais, musicais, 
palestras e outras. Tudo isso 
com infraestrutura totalmente 
acessível, incluindo banheiros, 
rampas e pisos táteis. 

“Pensamos em tudo para 
oferecer um pacote completo 

de atrações e facilidades para 
pessoas com deficiência e seus 
familiares, reforçando o seu 
direito à isenção de impostos 
na compra do carro 0 Km –  
um em cada dois brasileiros 
tem direito à isenção de impos-
tos e não sabe disso. Em Ribei-
rão Preto e cidades vizinhas 
são mais de 300 mil pessoas 
com algum tipo de deficiên-
cia e com direito à isenção. 
No evento, os visitantes terão 
todas as informações sobre 
os benefícios e orientação de 
como obtê-los de forma gra-
tuita”, afirma Rodrigo Rosso. 

MOBILITY & SHOW 
2019 é um produto da C&G 12, 
com apoio da Revista Reação e 
chancela da ABRIDEF (Asso-
ciação Brasileira das Indústrias 
e Revendedores de Produtos e 
Serviços para Pessoas com De-
ficiência).Mais informações: 
www.mobilityshow.com.br 
(Foto: Beatriz Martins)

PROgRAMAçãO DO FILME A 
PARTIR DO DIA 06 ATé 12 DE JUNHO
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Na vigência do Maio Ama-
relo, mobilização que tem 
como objetivo conscientizar e 
chamar a atenção da sociedade 
para o alto índice de mortes e 
feridos no trânsito em todo o 
mundo, Barretos ganha elo-
gios do Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito.

Apresentando uma planilha 
de dados do INFOSIGA (Siste-
ma de Informações Gerenciais 
de Acidentes de Trânsito) do Es-
tado de São Paulo, plataforma 
da Polícia Civil do RDO (Re-
gistro de Ocorrências), o órgão 
parabeniza Barretos pelo seu 
desempenho no último relatório 
quanto à redução no número de 
óbitos em suas vias municipais.

“Acreditamos que são as 
ações eficientes realizadas pe-
los municípios a principal causa 
desse resultado. Estamos muito 
felizes em dizer que o municí-
pio de Barretos se encontra no 
caminho certo e está corrobo-
rando para a meta do Movi-
mento Paulista de Segurança no 
Trânsito”, enfatiza o órgão.

O secretário municipal de 

Movimento Paulista parabeniza Barretos pela melhoria na segurança do trânsito
Ordem Pública, Cláudio Muro-
ni, destacou o reconhecimento 
do órgão. “É um elogio muito 
significativo, mas que também 
nos deixa mais atentos para 
manter este padrão tão impor-
tante para a vida das pessoas”.

MAIO AMARELO
Muroni enfatizou que o Maio 

Amarelo é um mês para reflexão 
e de comemorar as conquistas 
para melhoria do trânsito em 
Barretos, mas que as ações não 
devem ficar concentradas so-
mente agora, mas o ano todo, 
visando a segurança das pessoas.

“O trabalho da prefeitura 
se estende ao longo do ano e 
consiste em dar mais quali-
dade na sinalização, seja de 
solo, verticais e toponímicas, 
construção de novas vias e 
anel viário, além de novos 
semáforos. Dentro de um pla-
nejamento, proporcionamos 
mais mobilidade, alteramos 
sentidos de direção e dimi-
nuímos consideravelmente a 
mão dupla em via simples, o 
que disciplina o sistema de 
tráfego e oferece mais segu-

rança”, observa o secretário.
A MOBILIZAÇÃO

Por meio de ações coorde-
nadas entre o poder público e 
a sociedade civil, grupos so-
ciais como entidades de clas-
se, associações e federações, 
são mobilizados para juntos 
discutir o tema segurança viá-
ria. “Minha Escolha faz a Di-
ferença” é o tema deste ano.

Na última quinta-feira (16), 
no Rancho do Peãozinho, no 
Parque do Peão, em uma ação 
conjunta da prefeitura de Bar-
retos, secretaria municipal de 
Ordem Pública, secretaria mu-
nicipal de Educação, Conces-
sionária TEBE, Polícia Militar 
Rodoviária e ARTESP (Agên-
cia de Transportes do Estado 
de São Paulo), com o apoio da 
Associação Os Independentes, 
foram realizadas atividades 
educativas com estudantes do 
sistema municipal de ensino, 
que receberam kits e fizeram 
passeio de bug em um mini cir-
cuito de trânsito, onde recebe-
ram informações de sinalização 
para trafegar com segurança.

DADOS
O Brasil ocupa o quinto lu-

gar entre os países recordistas 
em mortes no trânsito, sendo 

43 mil vítimas por ano, pre-
cedido por Índia, China, EUA 
e Rússia, seguido por Irã, 
México, Indonésia, África do 

Sul e Egito. Juntas, essas dez 
nações são responsáveis por 
62% das mortes por acidente 
no trânsito em todo o mundo.
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Novas lixeiras em praças e aveNidas
A secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizou 

a instalação de novas lixeiras em três praças da zona sul da cidade, 
sendo que em duas delas não havia nenhuma instalada, locais onde foi 
constada a necessidade: Praça Orival Leite de Matos conhecida como 
(Praça do CEU), que recebeu seis unidades e Praça do Skate que ganhou 
quatro. Na Praça Rotary Clube, também conhecida popularmente como 
Praça do Copo Sujo, foi feita a substituição das quatro lixeiras antigas 
por novas. A ação também contemplou a extensão da Avenida Antô-
nio Frederico Ozanam, onde foi feita a substituição das dez unidades 
existentes, que já apresentavam danos devido ao tempo ou até mesmo 
pela ação de vandalismo por novas. Em todos os locais as lixeiras são 
em formato de leiteiras dando alusão a cultura sertaneja de Barretos. 
Todo o trabalho foi coordenado pela bióloga municipal, Milena Car-
valho. Os funcionários públicos do Departamento de Suprimentos da 
prefeitura, foram os responsáveis pela reutilização das leiteiras que deram vida as novas lixeiras temáticas 
da cidade. Este trabalho de substituição e novas instalações se estende para outras praças e demais locais 
públicos que for detectada a necessidade, seguindo um cronograma de trabalho elaborado pela secretaria. 
“As novas lixeiras deixam os espaços mais bonitos e organizados, por isso, é importante a conservação e 
a consciência de jogar o lixo no local correto”, observou Milena Carvalho.

e a acessibilidade? como fica?
A imagem é recente, mas o problema já dura anos. Avenida 7 entre ruas 32 e 34. Um comércio 

instalado do lado direito da avenida, sentido centro/bairros, causa dor de cabeça para pedestres e 
portadores de alguma deficiência para locomoção. É praticamente impossível andar pelo local, sem 
ter que dividir os passos entre calçada e rua, já que veículos ocupam o espaço da calçada e uma 
placa de propaganda do comércio (para chamar a atenção dos veículos que transitam pela avenida) 
está instalada em um poste de energia elétrica, também atrapalhando o trânsito de pedestre. 
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Segundo Caderno
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A partir de junho, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento fará um recadastramento 
dos pescadores artesanais e um 
cruzamento de dados com todas 
as bases do governo federal para 
verificar quem recebe indevida-
mente o seguro defeso. 

Para evitar problemas com 
a Justiça, as pessoas inscritas 
para receber o benefício e que 
não praticam mais a atividade 
de pescador artesanal deverão 
fazer seu descadastramento.

A desistência do recebi-
mento do seguro defeso pode 
ser feita no INSS pelo número 
135. Já para retirar o nome do 

Registro Geral de Atividade 
Pesqueira (RPG), o caminho 
é procurar a colônia onde foi 
feita a inscrição ou a superin-
tendência regional.

Segundo o secretário de 
Aquicultura e Pesca do mi-
nistério, Jorge Seif, o objetivo 
é evitar problemas para a po-
pulação. “Pedimos às pessoas 
que não têm mais ligação 
com a pesca ou que estão 
recebendo indevidamente o 
recurso, porque não são mais 
pescadores, que seja feito o 
descadastamento voluntário, 
para que não tenham problema 
com o Ministério Público ou 

com a Justiça, por falsidade 
ideológica”, diz Seif.

De acordo com dados da 
Controladoria-Geral da União, 
atualmente cerca 70% dos 
beneficiários do seguro defeso 
recebem indevidamente. Exis-
tem fraudes como o registro 
de beneficiários com sete anos 
de idade outros com 140 anos 
de idade, além da inclusão de 
nomes ofensivos no cadastro. 

O seguro defeso é concedi-
do aos pescadores artesanais 
na época de reprodução dos 
peixes, quando a pesca fica 
proibida para a preservação 
das espécies.

A melhoria do transporte 
coletivo de Barretos a São 
José do Rio Preto, com a colo-
cação de uma linha de ônibus 
direta, voltou a ser questiona-
da na Câmara de Barretos.

Em resposta a uma solicita-
ção do vereador Paulo Correa, a 
empresa Itamarati informou que 
caso a ARTESP esteja de acordo, 
a empresa se coloca à disposição 
para implantação de uma linha 
experimental convencional de 

ônibus direto de Barretos a São 
José do Rio Preto. 

“Caso a ARTESP entenda 
necessário, a empresa se coloca 
a disposição do órgão gestor, 
para implantação de um par de 
horários em caráter experimental 
e por tempo determinado com a 
finalidade de avaliar a demanda” 
disse o diretor da Itamarati, Val-
deir Aparecido Zanin.

A proposta feita pelo ve-
reador é de implantação de 

uma linha direta de ônibus 
de Barretos a São José do Rio 
Preto, a partir das 6 horas, 
bem como uma linha direta de 
retorno a partir das 17 horas.

“Diante da resposta, enca-
minhei questionamentos a AR-
TESP sobre a implantação e, em 
caso negativo, quero saber quais 
motivos impedem a medida, 
tendo em vista que a Itamarati 
sinalizou positivamente”, co-
mentou Paulo Correa.

A Associação dos Pescado-
res Amadores do Vale do Rio 
Grande reforçou, nesta semana, 
a orientação para os mais de 4 
mil associados e os amantes da 
pescaria, sobre a emissão da car-
teira de pesca neste ano de 2019. 

Segundo o presidente, Wil-
son Aparecido de Souza, com 
as mudanças no governo fede-
ral e restruturação dos ministé-
rios, até fevereiro foi emitida 
um tipo de carteira de pesca. 

Agora, as carteiras de pesca 
amadora passaram a ser emi-
tidas pela Secretaria de Aqui-
cultura e Pesca, que é ligada 
ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

“Quem solicitou o docu-
mento até fevereiro, não está 
conseguindo imprimir as car-

O governador em exercí-
cio, Rodrigo Garcia, visitou 
Barretos na última quinta-feira 
(16), quando assinou a trans-
ferência do Aeroporto Chafei 
Ansei do município para o 
Estado, que possibilitará a sua 
recuperação e a operação de 
linhas áreas regulares.

No próprio aeroporto, Garcia 
foi recebido pelo prefeito Gui-
lherme Ávila, autoridades locais 
e estaduais, de onde a comitiva 
seguiu para Santa Casa onde foi 
feita a assinatura da transferên-
cia, bem como a de convênio 
para liberação de uma verba 
de mais de R$ 5 milhões para 
despesas de custeio do hospital.

“São duas boas notícias para 
Barretos. O aeroporto que volta 
para administração do Estado, 
será recuperado e depois pas-
sado para a iniciativa privada, e 
a verba que estamos liberando 
para a Santa Casa, tendo em 
vista que vem crescendo em re-
lação ao atendimento prestado”, 
afirmou Rodrigo Garcia.

Durante o ato de assinatura, 
o governador em exercício re-
cebeu pedido para duplicação 
da Rodovia Assis Chateubriand, 
no trecho entre Miguelópolis 
e Guapiaçú. “O prefeito nos 
colocou esta situação, os parla-
mentares e os prefeitos da região 
vão nos levar formalmente este 
pedido. Temos  disposição de 
avaliar. Não temos condições 
com o orçamento do Estado em 
fazer esta duplicação. Mas, se 
todos entenderem ser importan-
te em avaliar um pedágio baixo 
para que tenhamos uma rodovia 
duplicada vamos estudar isto o 
mais rapidamente possível e dar 
uma resposta”, explicou Garcia.

O prefeito Guilherme Ávila 
afirmou que são duas importan-
tes conquistas para Barretos. “É 
uma verba de mais de R$ 650 mil 
reais por mês para a Santa Casa, 
que vai diminuir muito o déficit, 
fazendo uma recomposição de 
recursos e o aeroporto voltando 
para o Estado, tirando este peso 
das costas da prefeitura, possi-

bilitando agora o investimento 
do Estado para termos os voos 
regulares”, ressaltou o prefeito.

Sobre o pedido de dupli-
cação da Assis Chateubriand, 
frisou que "é muito importante 
devido ao desenvolvimento 
econômico de Barretos e ci-
dades da região, escoamento 
da produção, aumento do 
fluxo de veículos, o turismo e, 
principalmente, salvar vidas”.

“Apresentamos com otimis-
mo este pedido. Em pouco mais 
de quatro meses do novo gover-
no no Estado, é a segunda visita 
a Barretos. João Dória veio aqui 
com oito dias de mandato e hoje 
com Rodrigo Garcia confirman-
do o que o governador falou no 
dia 8. Então, estou muito satis-
feito. Sabemos que no serviço 
público tudo é muito moroso, 
mas o Governador João Dória 
e o vice governador Rodrigo 
Garcia vem trabalhando com 
uma celeridade que eu nunca vi 
no serviço público’, enfatizou 
Guilherme Ávila.

Governador em exercício, rodrigo Garcia assina 
liberação de r$ 5 milhões para custeio da Santa Casa

Itamarati propõe uma linha direta entre Barretos e rio Preto

registros de pescadores artesanais 
serão reavaliados para evitar fraudes

associação orienta pescadores 
amadores sobre emissão de carteira

teiras, porque ocorreu essa mu-
dança. Já os que fizeram após, 
estão obtendo, após pagar a 
taxa de R$ 60,00 para a emissão 
do documento. Eu conversei 
com a Polícia Ambiental e es-
tão aceitando a apresentação do 
comprovante”, confirmou Wil-
son Aparecido, nesta semana.

O pescador pode procu-

rar a associação ou entrar 
diretamente no site www.
agricultura.gov.br, e procurar 
o formulário de cadastro de 
pescador amador, sendo que 
mulheres com mais de 60 anos, 
aposentadas ou não, e homens 
com mais de 65 anos, aposen-
tados ou não, estão isentos do 
pagamento desta taxa.
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Nilva Cabeca brindou mais uma primavera nesta sexta-feira,
dia 17, recebendo o carinho de seus familiares e 

amigos; em especial, do esposo Joaquim. Parabéns!!!

O dentista dr. André Vedovato comemorou, no último dia 16, 
mais um ano de vida. O carinho especial ficou por conta da 

amada, a advogada dra. Tatiane. Parabéns!!

A sexta-feira, 17, foi dia de festa para o empresário Rene 
Leite, que brindou mais uma ano de vida, ao lado da 

esposa Glaucia e do filho Antônio. Parabéns!!

Muito amor da princesa Alice, de mini 
médica veterinária!! Mostrando seu 

amor pelos animais!! Parabéns para a 
mamãe Laine por toda dedicação!!!

O piloto barretense Dênio, comemorou mais um ano de vida 
no último dia 16. A data foi celebrada ao lado dos filhos Ester e 

Santiago, e da esposa Daniela. Parabéns!!!

A empresária barretense Ana Carolina Castilho, uma das proprietárias dos Coringas Artes, 
celebrou nesta sexta-feira, 17, mais uma primavera em grande estilo, fazendo o que mais gosta: 

“trabalhando”. Mas o carinho especial ficou por conta do esposo e dos filhos. Parabéns!!

O casal Rony Polizello e Vivian está curtindo merecidas férias 
em Maceió, ao lado das filhas. Delícia é viver em família!!

A princesa Maria Fernanda  
comemorou seus quatro aninhos 
no último dia 15. A data foi 
celebrada no último dia 16, em 
uma linda festa com o tema da 
Frozen. A princesa era só sorriso 
para orgulho dos pais, a médica 
veterinária dra.Denise Guedes e 
Lister Eder. Parabéns!!

Tatiane Flosi brindou no último 
dia 16 mais um ano de vida. A data 
foi celebrada ao lado de amigos e 

familiares. Parabéns!!

Ele registra 
sempre os 
melhores 
momentos da 
vida de muitos e, 
neste domingo, 
é o seu dia de 
comemorar a vida 
e celebrá-la. O 
fotógrafo Danilo 
Borges celebra 
neste domingo 
(19), mais um ano 
de vida. Ao lado 
de sua amada 
Karina, ele recebe 
o carinho de 
amigos e familiares. 
Parabéns!!!



Jornal o PoVoBarretos, 18 de maio de 2019

Cinema

Fone (17) 3043-6606

Um jovem humilde descobre 
uma lâmpada mágica, com 
um gênio que pode lhe con-
ceder desejos. Agora o rapaz 
quer conquistar a moça por 
quem se apaixonou, mas o 
que ele não sabe é que a jovem 
é uma princesa que está pres-
tes a se noivar. Agora, com a 
ajuda do gênio, ele tenta se 
passar por um príncipe para 
conquistar o amor da moça e 
a confiança de seu pai.

Aladdin

Dia de festa na quarta-feira (22), para o Rodrigo Sanches 
Alcamin, que festeja aniversário ao lado da esposa Nathalia e 

dos filhos Maria Eduarda e Gabriel. Parabéns!

DESTAQUE!!  Todos os holofotes 
estavam voltados para a dona 

Nenê Pestana, que completou os seus 
80 anos, no dia 11, e, claro, aquela 

animada festa ao lado da filha 
Rejane e das netas Nathália 

e Rafaela. Parabéns!!!

Na quinta-feira (16), todos os mimos estavam para essa sorridente 
fonoaudióloga, Ingridy Domarascki Antunes, que comemorou mais 
uma primavera ao lado dos amores de sua vida... O maridão Conra-

do e os filhos Miguel e Lara. Muitas Felicidades, Bia!!

Na quarta-
feira (22), a 
exuberante 

Valquiria Eloi 
comemora 

mais um ano 
na folhinha, 
ao lado dos 
amigos e de 

toda a família. 
Felicidades!!

Sempre 
sorriden-
te, Quilda 
Santana 
comemora 
na quarta-
feira (22), 
mais uma 
primavera 
ao lado dos 
amigos, fi-
lhos e netos. 
Felicidades 
Sempre!!
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A participação de Barretos no 
Dia do Desafio, em 29 de maio, 
uma quarta-feira, está confirma-
da pela prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer. A cidade adversária será 
conhecida no dia 20, no sorteio 
que será realizado pelo Sesc, 
organizador do evento.

Neste ano, a mobilização da 
população barretense para a prá-
tica de exercícios físicos estará 
concentrada em quatro locais: no 
Tiro de Guerra, com a abertura 
logo às 6 horas. Às 9 horas, as 
atividades acontecerão na Escola 
“Fábio Junqueira Franco”, no 
bairro Christiano Carvalho.

Em três momentos: às 10, 
16 e 19 horas, monitores da Se-
cretaria Municipal de Esportes 
e Lazer estarão no Senac. O 
encerramento das atividades 

A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer, em parceria 
com o Instituto “Professor 
Chiba”, realiza neste sábado 
(18), a partir de 8 horas, no 
ginásio do Rochão, a nona 
edição do Campeonato de Judô 
“Professor Shochichi Chiba”.

O evento, sob coordenação 

LIGA BARRETENSE DE FUTEBOL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente da LIGA BARRETENSE DE FUTEBOL, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, previstas no parágrafo 1º 
do artigo 8º do Estatuto da Entidade, pelo presente edital convoca 
todas as equipes filiadas, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, no dia 24 de maio, na rua 12 nº 1.265, na 
cidade de Barretos -SP, para tratar da seguinte ordem do dia:

- Deliberar sobre a proposta de alteração no Estatuto da Entidade.
A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA instalar-se-á 

em primeira convocação às 16 horas com a presença da maioria 
(metade mais um) das filiadas ou 30 (trinta) minutos após, em 
segunda convocação, com qualquer número.

Barretos, 16 de maio de 2019

Osmir Duarte Peixoto
Presidente

A equipe feminina do Bar-
retos Bulls - secretaria munici-
pal de Esportes e Lazer, entra 
em campo neste domingo, 19 
de maio, em Campinas, quando 
faz dois jogos pelo Campeona-
to Paulista de Flag Ball 5 x 5. 
Às 9 horas, enfrenta a Unicamp 
Eucalipytus e as 14h30, o Gua-
rani Indians. Os jogos são váli-
dos pela quinta rodada da tem-
porada regular – fase de grupos 
(Divisão Caipira Bowl). O time 
barretense tem uma vitória na 
estreia por 25 a 13, frente SCB 
São Carlos Bulldogs, em 7 de 
abril, e uma derrota no mesmo 
dia, para Cane Cutters por 25 a 
15. Eduardo Valecio é o técnico 
e Viviane Fernandes, atleta de 
27 anos, é a capitã. Na foto, 
Juliana (presidente), Jéssica 
(vice-presidente) e Vânia (fi-
sioterapeuta), da equipe de 
Flagbol Feminino Barretos 
Bulls, durante a formação da 
equipe em 2017

Início das atividades acontece as 6 da manhã, no Tiro de Guerra

A equipe de futebol da se-
cretaria municipal de Esportes 
e Lazer venceu Taquaral por 
17 x 16, na disputa de pênal-
tis e conquistou vaga para as 
finais do 36º Jogos Abertos da 
Juventude, que serão realiza-
das em Marília (SP), de 13 e 
22 de junho, reunindo 15 ci-
dades, incluindo o município 

sede. O jogo foi realizado no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro.  Em duas oportunidades 
o time barretense esteve atrás do placar, mas conseguiu o empate ao final da etapa complementar, 
levando a disputa para os pênaltis. A equipe é comandada por Rafael de Oliveira Pita.

Os Atletas da equipe de 
judô da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer – Profes-
sor Shochichi Chiba, Thalles 
Eduardo e Maria Eduarda  
conquistaram a classificação 
para as finais do Campeonato 
Paulista durante o Circuito Re-
gionais Paulista, disputado no 
último dia 11, em Tarumã – SP.

Thalles Eduardo – categoria 
Sub 11 - extra pesado e Maria 
Eduarda Sub 13 - ligeiro, ganha-
ram a medalha de bronze. Na fase 
final do Estadual. Maria Eduarda 
competirá em 8 de junho, em São 
Carlos e Thalles, no dia 29 de 

Barretos 
Bulls 

Feminino faz 
dois jogos 

no domingo 
pelo Paulista 
de Flag 5 x 5

Futebol masculino de Barretos conquista 
vaga para final dos Jogos da Juventude

Judocas de Barretos conquistam 
vagas para final do Paulista de Judô

junho, em Vargem Grande do Sul. 
Além Thalles e Maria Edu-

arda, a atleta, Stefani Garbal, 
22 anos, já havia conquistado 
em outra oportunidade, clas-

sificação para disputar a fase 
final do Estado de São Paulo, 
em 9 de junho, em São Carlos. 
Os atletas são dirigidos pelo 
professor Tiago Leal.

Campeonato de Judô “Professor 
Shochichi Chiba” acontece neste sábado

do professor Tiago Leal, tem 
entrada franca. A programação 
marca reunião dos árbitros 
e profissionais técnicos às 8 
horas e solenidade de abertura 
às 9 horas. As competições 
começam às 9h15.

Programação: 9h15: Fes-
tival Classes Fraldinha e Pré-

mirim masculino e feminino; 
9h30: Competição Classes 
Mirim e Infantil masculino e 
feminino; 10h30: Identifica-
ção Classes Infanto-juvenil 
e Pré-juvenil masculino e 
feminino; 11h30: Identifica-
ção Classes Juvenil e Adulto 
masculino e feminino.

Barretos define participação 
no Dia do Desafio

acontece às 19 horas, no North 
Shopping Barretos.

Em programa a ser defini-
do, será mobilizada a popula-
ção de uma forma geral pela 
Vale TV Barretos. A meta é 
chegar a mais de 50% dos 
cidadãos barretenses.

O DIA DO DESAFIO
É celebrado anualmente na 

última quarta-feira do mês de 
maio. O principal objetivo desta 
data é motivar a população para 
a prática de atividades físicas, 
seja para melhorar a saúde física 
como também a saúde mental. 


