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R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 1º DE NOVEMBRO

R$  3,994
Dólar Comercial Venda R$  3,995

Cotações 
FinanCeiras

O diretório municipal do 
PV (Partido Verde) confir-
mou nesta sexta-feira, 1º de 
novembro, o lançamento do 
nome de Luiz Tegami como 
pré-candidato a prefeito de 
Barretos, para as eleições de 
outubro do ano que vem.

Segundo a presidente do 
partido, Dulcelina Anastá-
cio, a decisão foi tomada 
após reunião dos integrantes 
do diretório, correligioná-
rios e apoiadores do Partido 
Verde em Barretos.

“O Luiz é um excelente 
nome, com todos os conheci-
mentos necessários de admi-
nistração pública e defende a 
plataforma de governo do par-

Luiz Tegami (à direita) recebe o cumprimento de
Marcos Belisário, presidente estadual do PV

comércio pode abrir
Comércio está 

autorizado a abrir 
neste sábado 
em Barretos

O presidente do Instituto Social do Bem, dr. Tiago Angeruzzi Lopes, ministrou palestra para 
50 idosos, apresentando dicas, conselhos e ensinamentos sobre a saúde bucal na Terceira Idade. 
A palestra foi apresentada no CCI (Centro de Convivência do Idoso). LAZER: na próxima 
quarta-feira, dia 6, tanto o presidente como os demais diretores do Instituto Social do Bem, 
estarão promovendo um dia de lazer para assistidos do Centro de Convivência do Idoso. Será 
uma tarde de descontração na sede de campo do Rio das Pedras Country Club, com muito bate 
papo, degustação de lanche e convivência em grupo. “É um trabalho muito gostoso e gratificante 
que o instituto desenvolve com essas pessoas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida 
de todos eles nesta fase da vida, que é a terceira idade”, comentou o dr. Tiago Angeruzzi.

Adriana Queiroz, coordenadora do Projeto Mãos na Terra, desenvolvido junto aos alunos da APAE de Barretos, está 
solicitando da população apoio social e financeiro para manter o projeto. “Infelizmente não recebemos nenhuma verba do 
poder público e nenhum tipo de ajuda para manter o projeto”, frisou Adriana Queiroz. “Mesmo passando por muitas dificul-
dades por falta de apoio social e financeiro, continuamos firme e forte em nosso objetivo, que é o desenvolvimento e bem 
estar de nossos alunos”, ressaltou a coordenadora. Segundo ela, “praticamente todos os dias temos canos quebrados, 
material de uso diário como enxadas e carriolas estragados, parte elétrica que queima, já que os alunos, devido à falta 
de mobilidade e noção de força e lugar, quebram torneiras e a irrigação. O que ganho como professora na instituição mal 
dá para meu sustento, e não posso dispor do meu pequeno salário para manutenção do projeto. Precisamos de ajuda, 
tanto financeira quanto ajuda braçal, pois não tenho ninguém que me auxilie nisso, somos somente eu e os alunos”. 
Pelas redes sociais, Adriana Queiroz fez um apelo nesta sexta-feira, 1º de novembro. “Esse é um trabalho de extrema 
importância na vida deles, ou melhor, esse projeto é a vida desses meninos que, mesmo com toda dificuldade e defici-
ência, fazem de tudo para provar suas capacidades. Sei que existem muitas pessoas boas que podem fazer a diferença 
na vida desses alunos. Se puder ajudar, peço que entrem em contato comigo: (17) 98128 2124. Nos ajude a manter o projeto funcionando”.  

O vereador e ex-presidente 
da Câmara, Leandro Anastácio 
(Solidariedade), apresentou um 
projeto de lei complementar 
revogando a lei complementar 
aprovada pelos vereadores em 
2016, em que o SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
assumiu as custas com a limpe-
za pública do município.

O projeto protocolado na 
Câmara devolve para a prefeitura 
os custos com a limpeza, coleta de 

No local serão celebradas 
três missas pela Igreja Católica: 
7h30 (padre Deoníseo Helko), 
9 horas (bispo dom Milton 
Kena Júnior) e 17 horas (padre 
Ronaldo Miguel). As demais 
religiões farão cultos ao longo 
do dia. No Cemitério Memorial 
Jardim das Oliveiras haverá 
uma celebração católica às 9 
horas (padre Deoníseo Helko). 
Em preparação ao Dia de Fi-
nados, neste sábado, 2 de no-
vembro, o local teve limpeza 
geral e manutenção.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Em compromisso firma-
do com a mesa diretora da 
Câmara Municipal na última 
quarta-feira (30), o prefeito 
Guilherme Ávila anunciou a 
construção de um reservatório 
de água no bairro Zequinha 
Amêndola, o Barretos 2, com 
parte da verba excedente da 
Câmara, que é devolvida ao 
município no final do ano. 

Na presença dos vereado-
res João Mulata (presidente da 
Câmara), Aparecido Cipriano, 
Kapetinha e Betim da Comu-
nidade, Guilherme Ávila afir-
mou que “nossa expectativa 

é construir esse reservatório, 
com capacidade de armazenar 
até dois milhões de litros de 
água, até o final desse ano”. 

“A mesa diretora da Câ-
mara se comprometeu em 
antecipar a devolução, para 
que neste mês de novembro 
possamos abrir a licitação 
para essa construção”, frisou 
o prefeito.

Também participaram da 
reunião e anúncio da obra, 
Elaine Gomes, superintenden-
te do SAAE, e Hugo Resende 
Filho, chefe de gabinete da 
prefeitura de Barretos. 

PÁGINA 03

Poço Profundo da Assis Chateaubriand recebe nova bomba - A 
superintendente do SAAE, Elaine Gomes, acompanha os trabalhos 
de troca da bomba, faz um balanço dos trabalhos e afirma que 
caminhões pipas com água de qualidade, abastecem residências 
em bairros afetados pela falta de água.

Projeto de Leandro Anastácio devolve 
custos com limpeza pública para a prefeitura

lixo domiciliar, varrição de ruas, 
destinação do lixo recolhido, além 
de serviços complementares.

“Um dos motivos é o não 
repasse dos valores pela pre-
feitura ao SAAEB, o que 
tem comprometido a capa-
cidade administrativa e de 
investimento da autarquia, 
prejudicando o fornecimento 
regular de água à população”, 
justificou Leandro Anastácio.

No início de outubro, o 

juiz Carlos Fakiani Macatti, 
da 2ª Vara Cível de Barretos, 
deferiu o pedido de liminar na 
ação movida pela Defensoria 
Pública, obrigando a prefei-
tura a repassar para o SAAE, 
os recursos para pagamento 
do serviço da coleta do lixo 
e varrição, para permitir que 
a autarquia promova os in-
vestimentos necessários para 
garantir o abastecimento de 
água no município.

Na oportunidade, além 
de apontar que a “dívida” da 
prefeitura para com o SAAE 
era de R$ 9 milhões, a ação 
da Defensoria Pública apon-
tou que o SAAE chegou a 
sugerir “que os serviços de 
coleta de resíduos e varrição 
retornassem para a atribuição 
da administração direta, por 
meio da revogação da lei 
complementar que os havia 
transferido para a autarquia”. 

Partido Verde confirma Luiz Tegami como 
pré-candidato a prefeito de Barretos

tido. Ele tem legenda garantida 
para disputar a prefeitura de 

Barretos em 2020”, destacou 
Dulcelina Anastácio.

Câmara e prefeitura firmam 
acordo para construção de 

novo reservatório de água no 
Zequinha AmêndolaInstituto Social do Bem 

promove palestra e lazer a idosos

dia de FiNadoS

Cemitério 
municipal 
está pronto 

para receber 
visitantes

Coordenadora da APAE pede ajuda da 
população para manter Projeto Mãos na Terra

O comércio funciona em ho-
rário habitual neste sábado (2), 
Dia de Finados). Segundo a ACIB 
(Associação Comercial e Indus-
trial de Barretos) e o Sincomércio 
(Sindicato Comércio Varejista), 
as lojas de rua têm abertura 
facultativa das 9 às 14 horas nes-
te  sábado. Os supermercados 
poderão funcionar normalmente 
neste sábado (2) e domingo (3). O 
Poupatempo permanece fechado.



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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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Eu começava a escrever que, 
por tudo que já aprendemos 
sobre o bolsonarismo,  o caso 
do porteiro devia adubar a radi-
calização política de Bolsonaro 
e seu clã. Tendo dito em de-
poimento que um dos supostos 
assassinos de Mariele deu a casa 
de Bolsonaro como destino, ao 
visitar o condomínio em que se 
reuniu com suposto comparsa 
no dia do crime, foi desmentido 
pelos registros de chamada e 
voz da portaria.  Bolsonaro deu 
seu show, atiçando as bases,  e a 
TV Globo ficou vulnerável.  Mal 
comecei a escrever, vejo na tela 
a última ameaça de perpetração 
de um golpe, com Eduardo 
Bolsonaro avisando que se a 
esquerda radicalizar pode haver 
um novo AI-5. Repito a pergun-
ta de meu último artigo: quem 
vai deter Bolsonaro?

Ainda sobram perguntas sem 
respostas no caso do porteiro, 
e a mais intrigante delas é: por 
que raios o porteiro foi escrever 
na planilha manual que,  no 
dia do crime, por volta das 17 
horas,   lá esteve Elcio Queiroz, 
pedindo para ir à casa 58, a de 
Bolsonaro?  Os registros dizem 
que o porteiro só acionou a casa 
65, do comparsa Ronnie Lessa, 
que pessoalmente autorizou 
a entrada.  Alguma traição do 
inconsciente? Alguma outra vez 
ele atendeu o mesmo homem, 
mas com destino à casa 58, e 
isso lhe ficara na memória e o 
fizera confundir-se ao escrever 
na planilha? Especulo, claro: e 
se ele ligou para os moradores 
da casa 58 por celular ou outro 
meio?  Certo é que, não podendo 
advinhar que Mariele seria exe-
cutada horas depois, ele não pode 
ter tido a intenção de incriminar o 
então deputado e hoje presidente. 
E agora, nos dias 7 e 9, por que 
teria mentido, mexendo com 

Os cuidados com os dentes 
deve ser incentivados desde 
cedo para que o hábito de higie-
nização seja mantido com mais 
facilidade na vida adulta. Por 
isso, ensinar às crianças como 
cuidar dos dentes é uma maneira 
simples de evitar riscos futuros.

Demora alguns meses até os 
primeiros dentes começarem a 
surgir, mas isso não significa que 
os cuidados com a saúde bucal não 
merecem atenção. O ideal é evitar 
dar bebidas açucaradas ou ricas em 
carboidratos aos bebês, sobretudo 
próximo à hora de dormir.

Conforme recomendações de 
pediatras, pode ser indicado ofe-

a radicalização e o risco
de golpe em marcha

gente tão poderosa? Mistérios.
Mas, desqualificado o depoi-

mento do porteiro noticiado pela 
TV Globo, inclusive por procu-
radoras do Ministério Público 
do Rio, era previsível que os 
Bolsonaros aumentassem a car-
ga contra a emissora, que ficou 
vulnerável porque fez apuração 
incompleta (depois falarei disso), 
e contra toda a mídia.  O recru-
descimento já aparecera no vídeo 
do leão, em que pelo menos três 
veículos, e com destaque a TV 
Globo, aparecem como hienas, 
juntamente com as outras ins-
tituições atacadas: STF, OAB, 
partidos políticos, CUT etc. Era 
previsível que os Bolsonaro 
subissem o fogo, denunciando 
perseguição ao presidente, para 
manter ativas e exaltadas as 
forças radicais do bolsonarismo.

Mas eis que Eduardo elege a 
esquerda como alvo para fazer sua 
nova ameaça.  "Tudo é culpa do 
Bolsonaro. Se a esquerda radicali-
zar neste ponto, a gente vai ter que 
dar uma resposta. Uma resposta 
que pode ser um novo AI-5". Na 
entrevista a Leda Nagle, lembrou 
os tempos da luta armada contra 
a ditadura, quando houve seques-
tros de embaixadores e assaltos a 
bancos, para anunciar o projeto de 
uma ditadura populista de extre-
ma-direita, com a adoção de um 
AI-5 aprovado em plebiscito, pelas 
massas bolsonaristas. Será que 
Bolsonaro ainda teria maioria para 
isso?  Será que nossas instituições 
democráticas ruiriam ao ponto de 
permitir tal consulta? [...]

Mas que radicalização vem 
cometendo a esquerda, neste 
momento,  contra o governo do 
pai? Que radicalização é essa, 
quando a esquerda está tolhida, 
não conseguindo sequer fazer 
grandes atos pacíficos em defesa 
de Lula ou em protesto contra  
as agressões de Bolsonaro, pois 

não há disposição de luta nas 
ruas? A população segue divi-
dida entre os que apoiam Bol-
sonaro, os que perderam todo o 
encanto com a política e os que 
optaram por cuidar da vida, que 
anda dura, e uma minoria que 
resiste como pode, nos espaços 
ainda possíveis.

E que bola de cristal tem 
Eduardo Bolsonaro para dizer 
que a situação vai chegar num 
ponto em que será preciso 
responder com ato ditatorial à 
radicalização da esquerda?

Quem está radicalizando são 
eles, que por serem essencial-
mente autoritários não suportam 
conviver com o outro, com a 
liberdade de imprensa e com a 
crítica. Que buscam eles, senão 
o pretexto para o golpe? Não se-
jamos paranoicos, mas também 
não sejamos ingênuos. Algo de 
terrível parece estar sendo cava-
do sob nossos olhos assustados.

Ainda esta semana o ex-
ministro Bebiano, que bem 
conhece o bolsonarismo, disse 
numa entrevista  que só vê três 
caminhos para o governo: im-
peachment, renúncia ou golpe. 
E acrescentou que Bolsonaro 
pode não ter sucesso no golpe, 
mas que a seu ver, vai tentá-lo.

Então repito a pergunta: 
quem vai deter Bolsonaro e sua 
escalada autoritária, quem vai 
denunciar a maquinação tenebro-
sa que eles fazem questão de ex-
plicitar? Não bastam os ministros 
Celso de Mello e Marco Aurélio. 
Não bastam editoriais comedidos 
dos jornais, É preciso parar esta 
marcha, e não apenas dizendo 
“no passarán”. Ou ressuscitando 
o “não vai ter golpe”.

Saúde bucal infantil
recer uma mamadeira com água 
ou higienizar as gengivas com 
um pano úmido e macio após a 
alimentação, incluindo o leite 
materno ou outros alimentos.

Em geral, a primeira visita 
ao dentista deve ser feita entre 
o surgimento do primeiro dente, 
que ocorre por volta dos 6 me-
ses, e o 1º aniversário.

Quando a criança apresentar 
os primeiros dentes, é hora de 
iniciar a escovação, incentivan-
do e dando autonomia para o 
autocuidado. É importante que 
os pais e mães realizem a limpe-
za no começo para que seja feita 
de forma correta e, depois, con-

tinuem acompanhando a rotina.
Entre os 2 e 4 anos, há produ-

tos indicados para a faixa etária, 
que possuem sabor agradável e 
são mais delicados com a muco-
sa das crianças. Mas é importante 
sempre conversar com o dentista.

Crianças devem usar produ-
tos adequados à idade, sempre 
com atenção para que elas não 
engulam a espuma.

Além disso, o exemplo é o 
melhor caminho para ensinar 
sobre a importância da saúde 
bucal. Por isso, é necessário 
que desde pequenas, as crianças 
vejam os pais mantendo hábitos 
adequados de escovação.

O deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) disse que 
se a esquerda brasileira "radi-
calizar", uma resposta pode ser 
"via um novo AI-5". 

A afirmação foi feita em 
entrevista à jornalista Leda Na-
gle realizada na segunda (28) e 
publicada na última quinta (31) 
no canal dela no YouTube. 

"Tudo é culpa do Bolsonaro, 
percebeu? Fogo na Amazônia, 
que sempre ocorre, eu já morei 
lá em Rondônia, sei como é que 
é, sempre ocorre nessa estação, 
culpa do Bolsonaro. Óleo no Nor-
deste, culpa do Bolsonaro. Daqui 
a pouco vai passar esse óleo, tudo 
vai ficar limpo e aí vai vir uma 
outra coisa, qualquer coisa, culpa 
do Bolsonaro", seguiu.

"Se a esquerda radicalizar a 
esse ponto, a gente vai precisar ter 
uma resposta. E uma resposta pode 
ser via um novo AI-5, pode ser via 
uma legislação aprovada através 
de um plebiscito como ocorreu na 
Itália. Alguma resposta vai ter que 
ser dada", afirmou o parlamentar, 
filho do presidente Jair Bolsonaro. 

"O que faz um país forte não 
é um Estado forte. São indivíduos 
fortes. A conjectura não tem que 
ser futura, ela tem que ser presen-

Há exatamente um ano o 
advogado Gustavo Bebianno 
devolvia a presidência do PSL 
ao deputado Luciano Bivar, 
após ter comandado o partido 
durante a vitoriosa campanha 
de Jair Bolsonaro, a pedido do 
próprio presidente. De lá para 
cá, porém, muita coisa mudou.

Demitido pouco mais de um 
mês após assumir a Secretaria-Ge-
ral da Presidência, Bebianno avalia 
que Bolsonaro deixou o poder subir 
à cabeça, abandonou suas promes-
sas de campanha para proteger e 
favorecer os filhos, cercou-se de 
“loucos” e faz uma gestão marcada 
pelo autoritarismo, pelo “desarran-
jo mental”, pela irresponsabilidade 
e pelo “desgoverno”.

Nesta entrevista ao Con-
gresso em Foco, Bebianno 
anuncia que vai se filiar ao 
PSDB a convite do governador 
de São Paulo, João Doria, e 
indica que vai trabalhar por sua 
candidatura presidencial em 
2022. Quanto ao governo que 
ajudou a eleger no ano passado, 
suas apostas são as mais pessi-
mistas possíveis.

Bebianno acredita que o 
desfecho da passagem de Bol-
sonaro pelo Palácio do Planalto 
será mais uma página triste da 
história política brasileira: ou 
ele renunciará, ou sofrerá im-
peachment ou, na hipótese mais 
grave, tentará uma ruptura ins-
titucional, um golpe de Estado.

“Não acredito que ele conse-

guiria consolidar uma ruptura ins-
titucional, mas tudo indica que ele 
vai tentar. É muito preocupante. 
Uma simples tentativa pode gerar 
muito derramamento de sangue. 
O Brasil não precisa disso. É um 
risco real”, afirmou. Segundo ele, 
o presidente dificilmente teria o 
apoio das Forças Armadas para 
levar o plano adiante por não 
gozar da confiança dos militares.

O ex-ministro também dispa-
ra contra integrantes do chamado 
núcleo duro do governo e sugere 
ao presidente que afaste do poder 
seus filhos Eduardo e Carlos 
Bolsonaro, a quem acusa de “des-
truir” o governo com suas “palha-
çadas” e sua “beligerância”.

“A primeira coisa é afastar os 
filhos. Em segundo lugar, mudar 
o núcleo duro todo. Tem de afas-
tar esse Filipe Martins [assessor 
especial da Presidência], trocar o 
ministro das Relações Exteriores 
[Ernesto Araújo], cortar relações 
com o Olavo de Carvalho, tem de 
ouvir pessoas normais. E não lou-
cos. Ou ele muda radicalmente seu 
comportamento, afasta os filhos e 
passa a ouvir pessoas racionais e 
adultas, ou ele não vai terminar 
bem. Ou vai renunciar, dar uma de 
Jânio Quadros, ou vai sofrer impe-
achment ou ele próprio vai tentar 
ruptura institucional”, considera.

Na avaliação de Bebianno, 
a divulgação do vídeo em que 
Bolsonaro é tratado como um 
leão cercado por hienas como 
o Supremo Tribunal Federal, 

partidos de oposição, imprensa 
e outras organizações, é mais 
um indicativo de que os filhos 
e o núcleo duro do presidente 
desejam uma ruptura institucio-
nal. Bolsonaro pediu desculpas 
nesta terça-feira e classificou o 
episódio como um "erro".

“Sim, é um indicativo, assim 
como a fala do Olavo e do Filipe 
Martins sugerindo um novo AI-5, 
o extermínio de partidos de oposi-
ção. Isso tudo claramente. O Edu-
ardo disse que bastava um cabo e 
um soldado, não precisava nem de 
jipe, para fechar o Supremo. Outro 
dia o Carlos disse que as coisas 
são muito lentas na democracia. 
Não são sinais que precisam ser 
traduzidos. As falas deles são 
explícitas. Só estou observando 
o que eles próprios estão dizen-
do”, diz. Filipe Martins é um dos 
assessores da Presidência convo-
cados pela CPI das Fake News.

Para ele, a situação do governo 
só não é pior graças aos “presiden-
tes” – palavras dele – Sergio Moro 
e Paulo Guedes. Bebianno tam-
bém vê aí potenciais novos ris-
cos de conflito com Bolsonaro. 
“Moro é visto com desconfian-
ça, o presidente teme que Moro 
será candidato. Eu acho que, 
no fim da linha, Paulo Guedes 
também será candidato.”

Bebianno foi demitido por 
Bolsonaro em fevereiro após ser 
bombardeado internamente e nas 
redes sociais por Carlos, seu de-
safeto desde a campanha eleitoral.

tereza cruvinel
Colunista do 247, Tereza 
Cruvinel é uma das mais 

respeitadas jornalistas 
políticas do país

Eduardo Bolsonaro diz que se esquerda 
radicalizar, resposta pode ser “um novo aI-5”

te. Quem é o presidente dos Es-
tados Unidos agora? É o Trump. 
Ele se dá bem com o Bolsonaro? 
Se dá muito bem. Então vamos 
aproveitar isso aí", continuou. 

Líder do PSL na Câmara, 
Eduardo Bolsonaro já havia 
defendido o uso da repressão 
policial caso o Brasil registre 
protestos como os que ocorrem 
no Chile por melhorias sociais e 
contra o alto custo de vida no país.

Em discurso no plenário da 
Casa na última terça-feira (29), 
o filho do presidente da Repú-
blica acusou a esquerda de não 
ser democrática e de querer um 
terceiro turno das eleições. 

“Eles vão querer repetir no 
Brasil o que está acontecendo 
no Chile. O Chile é a referência 

da América Latina com relação 
à economia. A maior renda per 
capita da América Latina, a refe-
rência em Previdência”, afirmou.

O deputado federal foi cogi-
tado para assumir a embaixada 
brasileira em Washington, mas 
desistiu na semana passada. 

AI-5 - O Ato Institucional nº 5 
(AI-5), marco do período mais duro 
da ditadura militar brasileira, foi edi-
tado em 13 de dezembro de 1968, 
no governo do marechal Costa e 
Silva, e deixou um saldo de cassa-
ções, direitos políticos suspensos, 
demissões e aposentadorias com-
pulsórias. O mais radical decreto do 
regime também abriu caminho para 
o recrudescimento da repressão, 
com mortes e desaparecimentos 
de militantes da esquerda armada.

Bebianno vai para o PSDB apoiar 
Doria e antevê golpe de Bolsonaro

Eduardo se desculpa, diz que fala foi 
deturpada e que não haverá novo aI-5

O deputado Federal Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP) pediu 
desculpas por ter sugerido a 
criação de um "novo AI-5" 
(Ato Institucional número 5) 
caso as esquerdas brasileiras 
"se radicalizem". Eduardo deu a 
nova declaração ao apresentador 
José Luiz Datena, no programa 
Brasil Urgente, da Band.

"Peço desculpas a quem 
porventura tenha entendido que 
eu estou estudando o retorno do 
AI-5, ou achando que o governo 
de alguma maneira - mesmo eu 

não fazendo parte do governo 
- estuda alguma medida nesse 
sentido. Essa possibilidade não 
existe", declarou o deputado, di-
zendo que sua fala em entrevista 
à jornalista Leda Nagle foi mal 
interpretada.

"Agora, muito disso é uma 
interpretação deturpada do que 
eu falei. Eu apenas citei o AI-5, 
não falei que está retornando. 
Fico bem confortável, bem 
tranquilo, agradecendo a opor-
tunidade para deixar isso claro: 
não existe retorno do AI-5.".



3 Barretos, 02 de novembro de 2019 Jornal o PoVo

Uma bomba de eixo prolon-
gado, nova, está sendo instalada 
no Poço Profundo localizado às 
margens da Rodovia Assis Cha-
teaubriand, sentido Barretos/
Guaíra. O poço tem mil metros 
de profundidade e a nova bomba 
ficará localizada a 330 metros de 
profundidade, captando água do 
lençol freático conhecido como 
Aquífero Guarani. 

Para a instalação do equipa-
mento, toda a estrutura se sus-
tentação está sendo desmontada 

O vereador Raphael Dutra 
sugeriu, nesta semana, auste-
ridade e espírito público para 
governar a prefeitura a partir 
de 2021. Ele propôs um pacto 
de todas as forças políticas 
do município para geração de 
empregos, fomento do turismo 
e resgate da confiança e do 
orgulho dos barretenses.

Dutra salientou que a es-
colha do eleitor deverá ser por 
um novo modelo de exercício 
da política, expresso na de-
fesa de interesses coletivos e 
difusos. “Essa é a política do 
bem. A política que deve ser 
exaltada e levada adiante para 
enfrentarmos as dificuldades 
que a atual conjuntura apre-
senta”, afirmou.

De acordo com o vereador, 
a previsão de déficit nas contas 
públicas ultrapassa R$ 225 
milhões em 2019 e, se nada 
for feito, passará de R$ 305 

Em requerimento apresentado na Câmara, o verea-
dor dr. Almir Neves (PSDB), solicitou ao governador 
do Estado, João Doria, informações sobre vicinais. 
No pedido, o vereador questionou continuidade do 
programa Pro-Vicinais do Governo Estadual em nosso 
município, que consiste em apoio financeiro do Estado 
para reforma das estradas já existentes e, também, 
cobrou a construção de novas vicinais. "A ideia é o 
próprio significado da palavra vicinal, ou seja, fazer 
ligação entre localidades e povoações próximas como 
do Brejinho, Adolfo Pinto, Lagoinha, Rio Pardo". O dr. 
Almir relatou no requerimento que, recentemente, este-
ve com assessores do Secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, onde solicitou a construção 
das vicinais aos povoados acima citados e o requeri-
mento foi a formalização do pedido.

Relator da CPI que investigou o 
desvio de dinheiro público, envolven-
do mais de 100 servidores públicos 
municipais, o vereador Raphael Oli-
veira, procurou novamente o Ministé-
rio Público  em Barretos, para solicitar 
providências com relação ao fato de 
a prefeitura estar reintegrando alguns 
servidores que estariam envolvidos no 
esquema que ficou conhecido como a 
"Máfia dos Holerites Premiados em 
Barretos". Em vídeo postado em suas 
redes sociais, Oliveira questiona o fato 

e mostra documento apresentado e protocolado junto à 6ª Promotoria Pública de Barretos, na 
última quinta-feira, dia 31 de outubro, solicitando investigação sobre o caso e frisando que não 
vai permitir que as reintegrações dos servidores, "de 2 e 3" a cada vez, continue sendo realizadas.

A superintendente do SAAE, 
Elaine Gomes, distribuiu nota 
de esclarecimento na última 
quinta-feira (31), referente às 
críticas de alguns poucos mu-
nícipes, afetados pela falta de 
água, sobre a qualidade da água 
distribuída pelos caminhões 
pipas nas residências.

"O SAAEB não abaste-
ce as residências com água 
bruta. Nossa água é tratada e 
nossos caminhões higieniza-
dos. Estamos passando sim 
por um momento crítico que 
atinge a parte norte da cidade, 
abastecida por 03 poços. As 
providências foram tomadas 
como foi postado nas redes 
sociais agora pouco. Estamos 
fazendo a base da nova bomba. 
Em breve estaremos com o 
abastecimento normalizado. O 
SAAEB não é uma vergonha. 
Estamos nós, funcionários 
fazendo o melhor para resol-
ver a situação. Não estamos 
de braços cruzados. Estamos 
investindo, só que existe um 
trâmite a ser cumprido. Estou 
aqui respondendo porque sei 
o quanto é difícil ficar sem 
água. A parte abastecida pela 
estação Pereira tem água nor-
mal, a não ser que quebre uma 
Bomba ou Adutora, falta água 
na região. Quem sofre hoje é a 
parte norte, que será resolvida. 
Precisamos de reservatórios e 

POLÍTICA

Vereador almir neves busca 
construção e reforma de vicinais

Vereador pede que Ministério Público investigue 
reintegração de servidores da prefeitura

Vereador Dutra propõe união 
de forças políticas por Barretos

milhões em quatro anos. Por 
isso, segundo ele, será preciso 
dialogar com transparência a 
fim de distinguir o importante 
do fundamental. “O único 
caminho que nos resta é o da 
ação”, sintetizou Dutra.

O vereador deixou claro 
que reformas administrativas 
poderão ser levadas adiante 
para garantir, por exemplo, 
o pagamento dos servidores 
até o quinto dia útil, além dos 
investimentos.

“E a primeira e mais fun-
damental atitude a ser toma-
da é a de reduzir despesas, 
cortando na carne”, frisou. 
Para ele, é necessário tornar 
a ‘máquina’ mais eficiente. 
“Temos amplas condições 
de avançar na modernização 
de processos, prestando um 
melhor serviço ao cidadão, a 
partir de uma estrutura mais 
enxuta e ágil”, refletiu.

Na exposição feita pelo ve-
reador, ficou clara a necessida-
de de não apenas se promover 
um enxugamento da máquina, 
mas também se adotar medidas 
e ferramentas administrativas 
que visem a modernização, 
partindo-se de um novo orga-
nograma que afetará a prefei-
tura como um todo.

Poço Profundo da assis 
Chateaubriand recebe nova bomba

e remontada numa operação que 
pode durar até 10 dias, período 
em que podem ocorrer falhas 
no abastecimento de água dos 
bairros atendidos pelo poção, 
como Jardim Etemp, Cristiano 
Carvalho, Ide Dayer, Baptista 
Ananias, Leda Amêndola, Dom 
Bosco, Alto Sumaré, Sumaré, 
Zequinha Amêndola, Distrito In-
dustrial, São Judas Tadeu, Alpha, 
Lícia, Santa Izabel, Califórnia, 
Arizona, localizados na chamada 
parte alta do município.

Para suprir essas possíveis 
falhas, caminhões pipa com água 
de qualidade estão sendo disponi-
bilizados pelo SAAE para atender 
a população. Os horários em que 
o fornecimento poderá ficar mais 
crítico é no período da tarde, de 12 
às 17 horas, identificados como 
horários de menor consumo da 
população, buscando prejudicar 
o mínimo possível.

A superintendente do Servi-
ço Autônomo de Água e Esgo-
to, SAAE, Elaine Gomes, está 
pedindo para que a população 
colabore. “Estamos avisando os 
moradores dos bairros afetados 
sobre a possibilidade de falta 
de água a tarde, nesta semana, 
para que haja um consumo 
consciente, com reserva de 
água a noite, por exemplo, para 
uso no período da tarde. Tudo 
isso é transitório, já que com a 
nova bomba, mais adequada ao 
serviço, os problemas de abas-
tecimento nesses bairros serão 
resolvidos”, concluiu.

noTa DE ESClarECIMEnTo

já conseguimos um que está 
sendo licitado e temos o com-
promisso do Deputado Neri, 
Deputado Sebastião, Deputado 

Lucena, para a construção de 
mais 2 reservatórios. Estamos 
caminhando para melhorar o 
abastecimento".
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (04/11) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE FRENTE DE CAIXA
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALADOR DE EQUIPAMEN-
TOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
CORRETOR DE IMÓVEIS AUTÔNOMO
COZINHEIRA
EMPACOTADOR
EMPREGADA DOMÉSTICA
ENCARREGADO DE LIMPEZA
FAQUEIRO

MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOS
MOTORISTA CARRETEIRO NA OPER. CÂMARA FRIA
OPERADOR DE CARTÃO
PROFESSOR DE INGLÊS
PROMOTOR DE VENDAS
PROMOTOR DE VENDAS
SUPERVISOR DE VENDAS
TAPECEIRO DE VEÍCULOS
VENDEDOR EXTERNO (3 VAGAS)

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.

Pesquisa GEM mostra que, 
atualmente no Brasil, o panora-
ma é semelhante, mas entre as 
categorias, o empresário branco 
ainda leva vantagem na renda, 
escolaridade e motivação.

Os números de empreen-
dedores negros e brancos no 
Brasil são bastante próximos, 
com uma ligeira vantagem para 
os empresários negros e pardos. 

Entretanto, quando anali-
sado o panorama geral do em-
preendedorismo, a realidade se 
mostra mais desafiadora para 
a população negra, seja pela 
motivação para abrir o próprio 
negócio, pelo grau de escolari-
dade dos empresários ou pela 
renda obtida com a empresa. 

Esse é o panorama traçado 
pela Pesquisa Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), rea-
lizada pelo Instituto Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade 
(IBQP), com apoio do Sebrae, 
com dados de 2018. 

De acordo com a pesquisa, no 
ano passado, a diferença entre a 
proporção de empreendedores 
brancos e negros que empreende-
ram por oportunidade, alcançou 
o maior nível da série histórica 
(16 pontos percentuais). 

Em 2016, entre os em-
preendedores iniciais negros, 
57,3% empreendiam por opor-
tunidade e entre os empreende-
dores iniciais brancos, 59,1% 
empreendiam por oportunida-
de. Em 2018, esses números 
chegaram a 55,5% e 71,5%, 
respectivamente.

“A motivação para empre-
ender é um aspecto extrema-
mente relevante e que pode ser 
decisivo para definir o sucesso 
do negócio”, afirma o presiden-
te do Sebrae, Carlos Melles. 

Os empresários que se 
lançam no mercado, motiva-
dos por uma oportunidade, 
são aqueles que se qualificam 
melhor para gerir o empreen-
dimento, formulam um plano 
de negócio e terminam por 
alcançar melhores resultados. 

Em contrapartida, os empre-
endedores por necessidade são 
aqueles que decidem oferecer 
um produto ou serviço motiva-
dos, principalmente, pelo de-
semprego e pela busca de uma 

O chamado Pacote de Valo-
rização das Carreiras Policiais 
do Estado de São Paulo, anun-
ciado na última quarta-feira, em 
um evento midiático pelo gover-
nador João Doria, não atende às 
necessidades da Polícia Militar, 
que defende a população há 24 
anos sem ao menos receber a 
reposição inflacionária prevista 
na Constituição. 

A chamada recomposição 
salarial da categoria, ficou 
provado [hoje], é mais uma 
das promessas de campanha 
descumpridas por Doria à 
frente do Executivo Estadual.

Durante a campanha, ele 
havia prometido aumentar o 
salário logo no início do go-
verno. Prometeu, ainda, que os 
policiais paulistas teriam os me-
lhores vencimentos do Brasil. 

Os ínfimos 5% estão muito 
aquém de recompor as perdas 
da categoria, quanto mais co-
locá-los no topo de um ranking 
de estados que mais valorizam 
sua força policial.

Entre os itens anunciados 
pelo governo, destacam-se a 
assistência jurídica gratuita 
aos policiais para casos es-
pecíficos ocorridos durante o 
exercício das suas atividades. 
O governo anunciou a am-

O Sindicato dos Delegados 
de Polícia do Estado de São 
Paulo (SINDPESP) recebe 
com muita tristeza a notícia 
sobre o Pacote de Valorização 
das Carreiras Policiais revelado 
pelo governador João Doria na 
quarta-feira (30/10). Doria alar-
deou toda a classe para anunciar, 
resumidamente, o seguinte:
- 5% de aumento;
- Assistência jurídica;
- Bônus a cada dois meses;
- Auxílio-alimentação com 
teto de R$ 796,00 (variando de 
acordo com a carga horária e 
condições de serviço)

- Adicional de insalubridade 
reconhecido de imediato.

É necessário lembrar que 
a Polícia Civil do Estado de 
São Paulo conta com defa-
sagem salarial de quase 50% 
ao longo dos últimos anos e 
nenhum valor abaixo disso, 
poderá ser considerado como 
recomposição salarial ou au-
mento efetivo.

Nestes 10 meses de gover-
no, João Doria não debateu o 
assunto com as entidades de 
classe e não preparou um pro-
jeto para readequar as remune-
rações dos servidores policiais.

O anúncio de quarta prova 
que os policiais não são vistos, 
pelo governo, como importan-
tes atores das garantias dos 
direitos do cidadão.

O delegado de polícia é 
essencial ao sistema de justiça 
criminal. É com ele que se 
inicia a perseguição do crime, 
bem como se garante o direito 
de todos aqueles que são lesa-
dos pela criminalidade. 

Se tais profissionais, que 
são altamente qualificados, não 
possuem remuneração adequa-
da e à altura do povo paulista, 
toda a sociedade sofre.

Polícia de respeito merece respeito do governo

recomposição salarial da PM: mais 
uma promessa descumprida de Doria

pliação para seis, por ano, do 
número das premiações por 
resultados a todos policiais, 
estendendo o benefício a 40 
mil servidores que não eram 
atendidos anteriormente. 

A estimativa é que o valor 
gasto com as bonificações 
dobre, podendo chegar à con-
cessão de R$ 900 milhões em 
bonificações por ano.

A Associação dos Oficiais 
Militares do Estado de São Pau-
lo em Defesa da Polícia Militar 
(DEFENDA PM) esclarece 
que boa parte dos ‘benefícios’ 
anunciados pelo governador, 
como o auxílio-alimentação e 
o programa de bonificações, 
exclui os policiais da reserva.

Na semana passada, a DE-
FENDA PM foi convidada a 
participar de uma reunião no 
Palácio do Governo, na qual foi 

anunciado o compromisso de não 
aplicar distinção entre os policiais 
ativos e inativos. Para nossa sur-
presa, o que se viu [nesta] última 
quarta foi justamente o contrário. 

Por meio de ampliação 
dos penduricalhos, o governo 
ampliou ainda mais a diferença 
entre os vencimentos daqueles 
que estão ativos e os dos que 
contribuíram durante décadas 
com os resultados que, hoje, o 
governo Doria colhe.

Com o anúncio desta quar-
ta-feira, ficou claro que João 
Doria ignora todas as perdas 
salariais amargadas pelos po-
liciais militares ao longo de 24 
anos de gestão do PSDB. 

Os 5% ostentados pelo go-
verno se referem tão somente 
às perdas ocasionadas no ano 
de 2019. Não há nada o que 
comemorar.

Pesquisa mostra que se acentuam as 
diferenças entre o empreendedorismo 

de negros e brancos no Brasil

OS PRINCIPAIS NÚMEROS DA PESQUISA
- A taxa total de empreendedores (TTE) negros é de 40,2%.
- De cada 100 brasileiros negros adultos, 40 são empreendedores.
- A taxa total de empreendedores (TTE) entre os brancos é de 35%.
- Entre os empreendedores iniciais negros predominam os mais 
jovens: cerca de 55%.
- 12,8% dos empreendedores brancos possuem nível superior completo.
- 6,6% dos empresários negros possuem nível superior completo.
- Entre os empreendedores negros iniciais, 43,7% não têm ensino 
médio completo.
- 54,2% do empreendedor inicial negro têm renda familiar de até 
dois salários mínimos.

fonte complementar de renda. 
Em 2018, os brasileiros 

negros em idade adulta (entre 
18 e 64 anos) tiveram uma 
taxa total de empreendedores 
(40,2%) mais alta que os bran-
cos (35%). Isso significa que 
de cada 100 brasileiros negros 
adultos, 40 são empreende-
dores. Entretanto, a pesquisa 
registrou um crescimento 
vigoroso na proporção de 
empreendedores brancos por 
oportunidade (71,5%) contra 
um percentual inferior de em-
presários negros (55,5%). 

Em 2016 a diferença nes-
sa proporção entre negros e 
brancos não foi significativa 
(menos de 2 pontos percentu-
ais), sendo a menor da série.

Em relação ao faturamento 
anual, a pesquisa revelou que 
quase 80% dos empreendedores 
negros faturaram até R$ 24 mil 
por ano; 8 pontos percentuais 
a mais que os empreendedores 
brancos nessa faixa de faturamen-
to. Por outro lado, o percentual 
de empreendedores brancos com 
faturamento acima de R$ 36 mil 
foi de 13,6%, quase o dobro dos 
empreendedores negros (7,7%).  

Os empreendedores iniciais 
negros com renda familiar até 
dois salários mínimos são a 
maioria (54,2%). Entre os bran-
cos essa proporção é de aproxi-
madamente um terço (37,5%). 

Ainda considerando os em-
preendedores iniciais, a pesqui-
sa mostra que entre os negros, 
aqueles com renda familiar 
acima de três salários mínimos 
representam 22,9% e entre os 
brancos perfazem 42,4%.

Embora a diferença entre 
brancos e negros no perfil de 
renda dos empreendedores esta-
belecidos seja menor, o sentido da 
constatação permanece o mesmo: 
é maior a proporção de empre-
endedores negros que possuem 

renda familiar mais baixa do que 
empreendedores brancos e - ao 
contrário - é maior a proporção 
de empreendedores brancos que 
possuem rendas maiores.

Com relação à escolaridade, 
a proporção de pessoas com ní-
vel superior completo, entre os 
negros, é sempre metade que a 
verificada entre os brancos. Na 
Taxa Total de Empreendedores 
(TTE), por exemplo, chega a 
12,8% no caso dos brancos e a 
6,6% no caso dos negros. 

Ainda considerando a Taxa 
Total, a pesquisa mostra que 
uma proporção maior de em-
preendedores negros (51,3%), 
deixou de concluir o ensino mé-
dio, contra 41,5% dos brancos. 
Essa diferença se acentua quan-
do são tomados os empreende-
dores estabelecidos. Entre os 
negros, 58,9% não alcançaram 
esse grau de escolaridade (o 
que significa a maioria), contra 
45,6% dos brancos. 

“Empreender exige conhe-
cimento, por isso, o Sebrae 
recomenda que donos de micro 
e pequenas empresas busquem 
aprendizado, aperfeiçoamento, 
se preparar. Na prateleira de 
produtos e serviços, o Sebrae 
tem cursos gratuitos, presen-
ciais ou à distância, em inúme-
ras áreas, como planejamento 
estratégico, gestão de pessoas, 
marketing, qualidade no aten-
dimento, etc”, afirma Melles.

A realização de serviços do-
mésticos figura como a segunda 
atividade mais frequente entre 
os negros, mas não aparece entre 
as principais para os brancos. 

Se somadas com as práticas 
de cabeleireiros e de tratamento 
de beleza, que se caracterizam por 
serviços voltados ao consumidor 
final, elas perfazem aproximada-
mente 16% do total dos empreen-
dimentos iniciais conduzidos por 
empreendedores negros.
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anuncie

Os Quitutes da dulce

O Governo de São Paulo, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
está com vagas abertas para os 
cursos gratuitos de qualificação 
profissional oferecidas pelo pro-
grama Meu Emprego - Trabalho 
Inclusivo em todo Estado.

Com o objetivo de promover 
o desenvolvimento profissional, 
a inclusão e a permanência de 
pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, o progra-
ma oferece 39 cursos em áreas 
como Assistente de Administra-
tivo, Auxiliar de Programação 
de Computador, Assistente de 
RH, Locução para Rádio e TV 
– Básico, Técnicas de Vendas, 
entre outros. A carga horária é 
de 60 e 100 horas.

São eles: Ajudante de cozi-
nha, Almoxarife e estoquista, 
Assistente administrativo, As-
sistente de cabeleireiro, Assis-
tente de logística, Assistente 
de RH, Auxiliar de produção 
em computador, Auxiliar de 
programação de computador, 
Auxiliar de web designer, Bar-
beiro, Barman, Bartender, Ca-
mareira, Chocolateiro, Copeiro, 
Cozinheiro industrial, Cuidador 
de idosos, Culinária Básica, 
Desenhista de produtos gráficos 
para Web, Desenvolvedor de 
aplicativos para mídias, Gar-
çom, Informática básica com 
Open Office e Windows, Locu-
ção para Rádio e TV – Básico, 
Manicure e Pedicure, Maquia-
gem - técnicas profissionais, 
Montador de mesa para festas, 
Operador de Caixa, Operador 
de computadores, Operador de 
Telemarketing, Organização e 
promoção de festas e eventos, 
Padeiro, Penteados para festas 
e eventos, Pizzaiolo, Práticas 
de mídias sociais, Salgadeiro, 
Técnicas de apresentação de TV 
e Internet, Técnicas de bijuterias 
- montagem e criação, Técnicas 
de vendas e Velas aromáticas e 
decorativas.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser realizadas pelo 
site www.trabalhoinclusivo.
sp.gov.br. Com previsão de 
início na segunda semana de 
novembro, as aulas das pró-
ximas turmas serão realizadas 
nas Etecs e Escolas Estaduais. 

INGREDIENTES
MASSA
1 ovo, 2 gemas, 200 g de margarina, 300 g de farinha de 
trigo e Sal a gosto
CREME
1 copo de leite, 2 e 1/2 colher (de sopa) de farinha de 
trigo e Sal a gosto
RECHEIO
2 cenouras cozidas e picadas, 2 batatas cozidas e pica-
das, 1/2 lata de ervilhas, 10 azeitonas picadas e 2 colheres 
(de sopa) de queijo ralado.
MODO DE PREPARO
Coloque em uma travessa os ovos e a margarina e misture. 
Acrescente sal a gosto e a farinha de trigo até dar o ponto com as 
mãos. Esta massa fica parecendo massa podre. Enquanto prepa-
ra o recheio, deixe a massa descansar. 
Junte todos os ingredientes do creme 
e leve ao fogo até formar um creme. 
Refogue em 1 colher de margarina, 1 
cebola batidinha e junte imediatamente 
ao creme. Em seguida, junte o restante 
dos ingredientes do recheio ao creme. 
Pegue um pouco da massa, abra com 
os dedos na forma de empadinha, não 
deixando a massa muito grossa. Enche 
a forminha com o recheio, usando uma 
colher de sobremesa. Em seguida, pol-
vilhe queijo ralado e coloque em cima 
um pouquinho de atum. Coloque as forminhas em um tabuleiro e leve ao forno em temperatura 
de 250 graus até assar a massa. BOM APETITE!

Empadinha Sofisticada
Programa promove desenvolvimento 

profissional, inclusão e permanência de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho

17 mil vagas em 
todo estado 

Neste ano, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, por meio do Centro Paula 
Souza, está oferecendo 17 mil 
vagas em cursos de qualifica-
ção profissional gratuitos para 
a pessoa com deficiência em 
todo Estado. O Meu Emprego 
– Trabalho Inclusivo também 
prevê incluir 60 mil pessoas no 
mercado de trabalho até 2022.

Além de qualificação, a ini-
ciativa possibilita mapeamento 
do perfil e habilidades funcio-
nais, identificação de oportunida-
des de trabalho, compatibilização 
de vagas e laudo médico.

O programa também apoia 
os empregadores na busca 
ativa na captação de candi-
datos com deficiência, apoio 
na definição das vagas de 
trabalho, encaminhamento de 
candidatos, orientação para 
análise de funções, palestras 
de sensibilização e apoio (por 

meio da metodologia do em-
prego apoiado) ao processo de 
inclusão profissional.

Todos os serviços estão dis-
poníveis nos Polos de Emprega-
bilidade Inclusivos (PEI), para 
quem reside na Cidade e Região 
Metropolitana de São Paulo. 

Já os interessados que moram 
em outros municípios, o Posto 
de Atendimento ao Trabalhador 
(PAT) oferece o atendimento. 
As informações também podem 
ser consultadas pelo site www.
trabalhoinclusivo.sp.gov.br

O Trabalho Inclusivo faz par-
te do programa Meu Emprego, 
lançado em junho, que integra 
todos os cursos gratuitos de qua-
lificação profissional oferecidos 
pelo Governo de São Paulo. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Que a minha coragem seja sempre 
mais forte do que a tentação de parar e desistir.

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

Estão à venda Rondelli (presun-
to e mussarela), Sofioli (frango com 
catupiry), Conchilione (quatro quei-
jos) e Nhoque (recheado com quei-
jo), disponibilizados em embalagens 
de um quilo, que serão entregues 
congelados para os compradores, 
no dia 9 de novembro, , próximo 
sábado, das 10 às 14 horas, na Rua 
10, 0271, entre as avenidas 35 e 37.

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

Cordão Espalha Samba continua 
com vendas de Festival de Massas 

visando o Carnaval de 2020

ção social.
“Temos vários colegas na 

tarefa de vendas. Quem desejar 
adquirir um dos produtos pode 
ligar no telefone 17 981334529 
ou enviar um zap”, completa a 

coordenadora. 
O carnaval 2020 do Espalha 

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

JOCKEY CLUB DE BARRETOS/SP.
AV. Dr. Roberto Rios n. 360 – Barretos/SP. 

De acordo com os artigos 23,24 e 25 Parágrafo único do Estatuto Social, 
convoco os associados em dia com a tesouraria do clube, para uma ASSEMBLÉIA 
EXTRAORDINÁRIA, ser realizada no dia 11/11/2019 na sede de campo, para 
cumprir a seguinte ordem do dia: 

Dia 11  de novembro de 2019.
Horario: das  8:00 às 12:00 horas 
Assunto: Adequação do Estatuto de acordo com o Artigo 2031 da Lei 10.406 

de 10 de janeiro de 2002.
Artigo 26º Parágrafo Único: Não se reunindo o número legal para constituição 

da assembleia, o presidente da diretoria convocará para uma hora depois, podendo 
então a assembleia funcionar com qualquer número de sócios. 

Barretos,  02 de novembro de 2019.

Jair Antônio Barbosa

O  Instituto de Treinamento em 
Cirurgias Minimamente Invasivas 
IRCAD – filial do Hospital de Amor 
de Barretos, comemora o sucesso 
de seu primeiro curso aplicado na 
matriz do instituto, localizado em 
Estrasburgo, na França, no final de 
outubro. Com metodologia, conteúdo 
e atividades práticas 100% desen-
volvidas por otorrinolaringologistas 
reconhecidos pela pesquisa e atuação no tratamento da doença no Brasil, 
o curso estreou neste ano no calendário de cursos do IRCAD Barretos, 
tendo recebido alunos de 18 estados brasileiros e também do Paraguai e 
Argentina. O coordenador do curso – Dr. Leonardo Haddad, otorrinolarin-
gologista e cirurgião de cabeça e pescoço no Brasil, conta que o corpo 
docente do curso contou com  os principais especialistas da área, entre 
eles Fernanda Haddad, otorrinolaringologista com foco em Medicina 
do Sono e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, 
além de diversos membros de um grupo de prestígio da Medicina do 
Sono na Universidade Federal de São Paulo, como Dr. Danilo Sguilar,  
Dr. Fabio Caparroz, Dr. Renato Stefanini, Dra. Tatiana Vidigal e Dra. 
Milena Campagnolo. Coordenado juntamente com Dr. Fillipo Monteve-
chi, da Itália, o curso também contou com convidados internacionais 
com experiência consolidada como o professor Pang de Cingapura e 
o professor Olivier de Gallet da França. Vale registro!!!

O estudante do curso Engenharia Ambiental do Unifeb, Vinícius 
Aparecido de Souza Vieira, que ganhou bolsa Ibero-Americana do 
Banco Santander em 2018, iniciou os estudos como intercambista 
na Universidade do Porto, em Portugal. “O intercâmbio é de extrema 
importância para o meu êxito profissional em relação à Engenharia 
Ambiental, inclusive abre portas para o meu futuro, e valorizar o meu 
currículo. Além disso, estar aqui me dá o prazer de conhecer diversas 
culturas, oportunidades e experiências que jamais pensei em viver”, 
afirmou Vieira. Ele contou que até o momento o ensino é de excelên-
cia, as aulas são em período integral, e que cursa disciplinas como: 
Tecnologias e sistema de tratamento de águas, Caracterização de 
efluentes e Resíduos, Tecnologias e Sistemas de Tratamento de RS 
I e Reabilitação de solos e aquíferos. Vale registro!!!

Mais que um centro de com-
pras e lazer, o North Shopping 
Barretos tornou-se referência 
para a região em cultura e solida-
riedade, pois o empreendimento 
abre espaço, gratuitamente, para 
que as mais diferentes entidades 
assistenciais possam fazer suas 
campanhas, eventos e ações e 
arrecadar fundos para suas obras. 
Novembro e Dezembro são meses 
em que essa responsabilidade 
social do shopping se torna ain-
da mais visível com a presença 
do Bazar Solidário. Durante os 
dois meses três entidades já 
garantiram espaço para  realizar 
a venda de peças de artesanato 
feitas por voluntárias com altíssi-
ma qualidade e muito potencial 
comercial, uma vez que é a época 
de presentes afetivos. Abrindo a 
temporada, até 15 de novembro, 
acontece o Bazar Solidário 
coordenado pela AVCC (Asso-
ciação de Voluntários Contra o 
Câncer), que realiza trabalho de 
acolhida e assistência a pacien-
tes e familiares de pacientes em 
tratamento no Hospital de Amor. 
A partir do dia 16 até 30 de no-
vembro é a vez da Fundação 
Padre Gabriel assumir a coor-
denação do Bazar, uma entidade 
que tem trabalhos nas áreas de 
recuperação de dependentes 
químicos e de abrigo a crianças 
em situação de vulnerabilidade, 
além de trabalhar também com 
a população de rua. Dezembro 
será aberto pelo Clube das Mãe-
zinha na coordenação do Bazar, 
de 1º a 15, uma associação que 
mantém uma creche na cidade e 
dá orientação e suporte a várias 
mães de baixa renda. É, mais 
uma vez, o North Shopping 
Barretos dando visibilidade e 
oportunidade de renda a quem 
se dedica a fazer o bem.

Colocar todo 
o conhecimento 
teórico aprendido 
em sala de aula 
em prática, a partir 
de trabalhos de 
pesquisas cientí-
ficas, é umas das 

propostas de ensino fomentado pelo Unifeb. Com isso, o curso de Direito 
realiza a XII Jornada Científica de Estudos Jurídicos, na próxima segunda 
(4) e terça-feira (5). No primeiro dia, a partir das 19 horas, os painéis de 
pesquisas serão apresentados e avaliados por docentes no Núcleo Jurídico 
da Instituição. No dia 5, a partir das 19h30, haverá palestra e às 21 horas 
divulgação dos resultados e premiações. A Jornada Científica de Estudos 
Jurídicos do Curso de Direito proporciona um ambiente de discussão e 
aprendizado, com a divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos, 
professores e outros profissionais do Direito, com o objetivo de incentivar 
a investigação científica, que é o pilar de sustentação de uma formação 
humanista, crítica e voltada para a compreensão do Direito como um 

instrumento de pacificação social e 
de busca da justiça. Vale prestigiar!!!

Entregas dos congelados para os compradores 
será no próximo sábado, 9 de novembro

O setor de feiras, por exem-
plo, tem uma longa história no 
Brasil. Começou na década de 
1960. Atualmente, cidade de São 
Paulo representa mais de 80% 
da concentração de eventos de 
negócios no Brasil. No segmento 
corporativo os mais praticados no 
país são congressos, convenções, 
seminários, workshops, oficinas, 
simpósios, feiras, palestras e 
conferências.

Estudos da Associação Bra-
sileira de Empresas de Eventos 
(Abeoc) indicam que o setor mo-
vimentou cerca de 300 bilhões de 
reais em 2018. Em contrapartida, 
a esse montante à remuneração 
oferecida aos promotores de 
eventos e profissionais da área 
é pífia. Algumas empresas e 
agências ofertam salário de R$ 
1.400,00 para o profissional ela-
borar um evento, desde a criação 
ao pós-evento.

No estado de São Paulo es-
tima-se cerca de 250 mil pro-
fissionais no setor. Para o cargo 
de Produtor de Eventos, por 
exemplo, o salário parte de R$ 
2.059,00 e pode vir a ganhar até 
R$ 4.360,00. O cenário em geral 
para a grande maioria dos traba-
lhadores é crítico e preocupante. 
Muitos trabalham contratados 
como PJ (Pessoa Jurídica) e não 
possuem direitos assegurados, 
como quando se contrata em re-
gime de CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho).

A média salarial para Produ-
tor de Eventos no Brasil é de R$ 
3.000,00, com raras exceções, que 
podem ganhar cerca de 15 a 20 
mil reais mensal.  Para trabalhar 
neste meio, as exigências são 
amplas e abrangentes, vão desde 
experiência no nicho de atuação 
da empresa, ter fluência em outros 
idiomas, formações acadêmicas, 
além de disponibilidade para via-
jar e trabalhar após o expediente, 
aos finais de semana e feriados.

Durante entrevista ao jorna-
lista Rodrigo Lico, a publicitária 
Fabíola Santello, que atua a mais 
de duas décadas no mercado, 
como assessora de comunicação 
em organizações governamentais 
e não governamentais, com ex-
periência desde promover shows 
internacionais à cerimoniais com 
autoridades e personalidades, 
disse que “realizar um evento é 
fomentar um setor, onde as em-
presas lançam produtos e servi-
ços, fazem negócios, networking, 
promovem a segmentação da 
marca, avaliam o mercado e o 

Solidariedade a 
entidades invade 
North Shopping

IRCAD Barretos celebra sucesso 
de seu primeiro curso aplicado na França

Universitário do Unifeb faz 
intercâmbio em Portugal

XII Jornada Científica 
de Estudos Jurídicos

Setor de eventos no Brasil fatura bilhões, 
mas salários permanecem defasados

O setor movimentou cerca de 300 bilhões em 2018, mas oferece 
salários a partir de R$ 1.100,00 para trabalhadores do segmento

comportamento do consumidor, 
no intuito de potencializarem suas 
vendas e aumentarem significa-
tivamente as margens de lucro”.

“A concorrência neste merca-
do é imensa e com pouca quali-
dade. Muitos não se preocupam 
com a qualidade do evento, mas 
com o valor. Consideram ações 
de marketing e comunicação 
como custo e não investimento", 
comentou a publicitária. 

Fabíola Santello deu um 
exemplo. "Os profissionais ou as 
agências que não possuem amplo 
conhecimento, jamais poderão 
atender as reais necessidades do 
cliente, não saberão, por exemplo, 
prazos e como se conseguir um 
alvará de funcionamento e outras 
questões burocráticas de logística 
e funcionamento. Um profissional 
gabaritado e preparado, que atou 
em diversas áreas, tem um olhar 
técnico da complexidade de ela-
borar um evento de excelência, 
sabe até evitar o desgaste de ima-
gem do cliente e possíveis ações 
judiciais”, exemplificou.

Segundo a publicitária, “mui-
tas agências baixam os preços 
para realizar um evento, o que 
compromete a qualidade de exe-
cução. Também não conseguem 
pagar um bom profissional. Con-
tratam amadores que cometem 
erros grotescos e geram prejuízos 
elevados para o cliente. Quando 
o profissional tem um valor agre-
gado, experiência com credibili-
dade, condizente a uma equipe 
com fornecedores eficientes e 
reconhecidos pelo mercado, o 
valor do investimento é superior 
perante a concorrência, mas vale. 
Padrão de qualidade custa caro, 
mas o retorno é certo e vale a 
pena”, justifica a publicitária.

O Sucesso do evento esta na 
análise estratégica do briefing, 
na realização de um planeja-
mento condizente com o orça-
mento, uma equipe experiente, 

avaliação do local, data, bons 
parceiros e fornecedores de ne-
gócios, e foco na satisfação do 
cliente que expõe sua imagem, 
seu produto ou serviço.

Fabiola Santello esclarece que 
“a qualificação de um profissional 
de excelência nesse setor não 
custa barato, as empresas interes-
sadas neste profissional precisam 
investir alto se buscam tanta capa-
citação. Não dá mais para exigir 
tanto do profissional e oferecer 
uma remuneração irrisória. Pro-
motor de eventos preparado traz 
benefícios relevantes e valores 
agregados para a empresa, entida-
de, grupo, instituição, autoridade 
ou personalidade, que o contrata 
e que sabe a relevância do valor 
de sua imagem ou marca perante 
a opinião pública”.



7Barretos, 02 de novembro de 2019 Jornal o PoVo

A Unicesumar, melhor insti-
tuição de ensino superior dentre 
os dez maiores grupos educa-
cionais privados do Brasil, de 
acordo com o Índice Geral de 
Cursos, do Ministério da Educa-
ção (MEC), acaba de inaugurar 
seu mais novo polo de educação 
a distância em Barretos.

A unidade está localizada 
na avenida 17, nº 882, centro, 
e oferece mais de 50 cursos de 
graduação e 90 cursos de pós-
graduação nas áreas de Ges-
tão, Tecnologia e Educação, 
além de diversos cursos livres.

Entre as opções estão os 
cursos mais procurados na 
instituição, que são Gastrono-
mia, Design de Moda, Design 
de Interiores, Pedagogia, Ad-
ministração, Ciências Contá-
beis, Educação Física e Enge-
nharia de Software.

Um dos principais diferen-
ciais dos cursos da EAD Unice-
sumar é o compromisso da ins-
tituição com o sucesso do aluno, 
tanto acadêmico, quanto profis-
sional. O relacionamento manti-
do com cada aluno faz com que 
a educação a distância esteja 
próxima e presente em todo o 
processo de aprendizagem. 

“Nosso aluno nunca está so-
zinho. Oferecemos um sistema 
de suporte, acompanhamento 
e atendimento que aproximam 
nossos alunos dos nossos pro-
fessores e de toda a equipe pe-
dagógica”, destaca William de 
Matos Silva, pró-reitor executi-
vo de Educação a Distância.

Por isso, a Unicesumar é 
uma das únicas instituições de 
ensino superior do Brasil a ter 
uma diretoria de EAD dedica-
da, exclusivamente, a cuidar do 
sucesso do aluno, garantindo 
sua permanência até o final do 
curso com o desenvolvimento 
de habilidades, que vão além 
do conhecimento científico.

Outro destaque da Unicesu-
mar é a qualidade do material di-
dático e do conteúdo pedagógi-
co. “Produzimos todo o material 
didático colocado à disposição 
dos nossos alunos, em diferentes 
mídias e plataformas, a partir da 
mais avançada tecnologia dispo-

Os servidores titulares de 
cargo efetivo, ativos, apo-
sentados, pensionistas e seus 
dependentes, dos poderes 
Executivo e Legislativo, de 
autarquias, vinculados ao Re-
gime Próprio de Previdência  
Social do Município de Bar-
retos, terão censo cadastral 
previdenciário, iniciado nesta 

sexta-feira, 1º de novembro. 
As normas estão no decre-

to 10.097, de 16 de outubro de 
2019, publicado no Jornal Ofi-
cial Folha de Barretos. O Censo 
Cadastral Previdenciário será 
executado diretamente pela 
prefeitura e suas respectivas 
secretarias, Câmara Municipal 
e as autarquias municipais. 

O censo será realizado até 
o dia 3 de janeiro, com aten-
dimento de segunda a quarta-
feira, das 8 às 14 horas, para os 
servidores públicos titulares 
de cargos efetivos, no IPMB 
ou suas respectivas secreta-
rias, observado o calendário e 
local informados diariamente, 
conforme o decreto.

Um novo equipamento pú-
blico foi entregue oficialmente 
no último domingo, dia 27 de 
outubro, com festa, para a co-
munidade da região dos bairros 
São Francisco e Santa Cecília. 

O Espaço de Lazer e Ati-
vidades localizado na SF 
19, no bairro Boa Esperan-
ça, bem ao lado do CEMEI 
“Elza Maria Pita Bezerra”, 
oferece estrutura de uma Aca-
demia ao Ar Livre completa, 
um play ground infantil, um 
campo de areia, com calçadas 
e área verde para atividades, 
que conta com iluminação. 

Para inaugurar o espaço 
houve a colocação de mais de 
10 estruturas de brinquedos 
infláveis, distribuição gratui-
ta de pipoca e algodão doce, 
músicas e brincadeiras. Os 
moradores se organizaram e 
ofereceram mais de 300 litros 
de refrigerantes e de 15 bolos 
caseiros. O evento registrou a 
passagem de mais de mil pes-
soas pelo local.

Moradora da rua em frente 
ao espaço e representante dos 
moradores da região, Cláudia 
Andrade Varollo falou da sa-
tisfação da população com o 

novo equipamento.
“Nós estamos muito feli-

zes com essa nova conquista 
aqui pra região, são morado-
res do Boa Esperança, São 
Francisco, Santa Cecília, Jar-
dim Caiçara, Jardim Anastá-
cio, enfim, de toda a região, 
que vem para utilizar esse 
espaço. Já estamos organi-
zando campeonatos aqui no 
campinho e tudo. Nossa co-
munidade só tem a agradecer 
a essa gestão e o empenho do 
prefeito para que nossa vida 
aqui melhorasse”, comentou 
Cláudia Varollo.

Entrega do Espaço de lazer dos bairros São Francisco e Santa Cecília é realizada com festa

Decreto estabelece normas para censo cadastral 
previdenciário de servidores municipais de Barretos

Barretos recebe novos cursos de ensino superior

nível no mercado, como realida-
de aumentada, realidade virtual e 
gamificação. Isso assegura atua-
lização permanente de conteúdo 
e maior dinâmica na aprendiza-
gem”, afirma Silva.

Todo esse conteúdo fica à 
disposição dos alunos no am-
biente on-line de Aprendizagem 
(Studeo), onde o estudante tem 
acesso às aulas ao vivo e gra-
vadas, atividades de estudo, pa-
lestras e pode realizar consultas 

com professores e tutores. 
Um dos grandes diferen-

ciais desta modalidade é a flexi-
bilidade com que o aluno pode 
estudar, sendo possível assistir 
às aulas de sua casa, por meio 
da internet, no horário que lhe 
for mais conveniente. Com os 
avanços tecnológicos, a educa-
ção a distância vem cada vez 
mais ganhando espaço no ce-
nário educacional, permitindo 
um ensino de qualidade.
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O Ministério da Economia 
autorizou a Caixa Econômica 
Federal a reajustar os preços 
das apostas de loterias. A data 
da mudança ainda não foi defi-
nida, mas só deve ocorrer após 
divulgação intensa nos meios 
de comunicação. A decisão foi 
publicada na edição da última 
quinta-feira (31) do Diário 
Oficial da União.

A Mega-sena receberá um 
ajuste de R$ 1,00 passando 
de R$ 3,50 para R$ 4,50. O 
aumento é de 28,57%. A Lote-
ca, a Lotomania e Timemania 
também terão reajuste nesse 
valor. As demais loterias au-
mentarão em R$ 0,50. Veja os 
novos valores:
Mega-Sena: a aposta simples, 
ou mínima, passa de R$ 3,50 
para R$ 4,50 
Quina: a aposta simples, ou 
mínima, passa de R$ 1,50 para 
R$ 2,00 
Dupla-Sena: a aposta simples, 
ou mínima, passa de R$ 2,00 
para R$ 2,50 
Lotofácil: a aposta simples, 
ou mínima, passa de R$ 2,00 

para R$ 2,50 
Loteca: a aposta múltipla mí-
nima obrigatória passa de R$ 
2,00 para R$ 3,00 
Lotogol: a aposta simples, ou 
mínima, passa de R$ 1,00 para 
R$ 1,50 
Lotomania: a aposta única 
passa de R$ 1,50 para R$ 2,50 
Timemania: a aposta única 
passa de R$2,00 para R$ 3,00

A Caixa deverá definir a 
data na qual os novos valo-
res passarão a valer, mas só 
poderá fixá-los após "divulga-
ção ostensiva do novo valor, 
para o público em geral, com 
antecedência mínima de três 
dias úteis da data de início da 
referida cobrança, nos meios de 
comunicação televisivo, radio-
fônico, impresso, neste caso, 
em jornais e revistas de grande 
circulação no País, e, ainda, na 
Rede Mundial de Computado-
res (Internet), em portais ou 
sites dedicados à divulgação 
de notícias e à exploração de 
loterias", informa a portaria.

A publicação também de-
termina que o reajuste entre 

em vigor em um domingo, 
feriado nacional ou data que 
não haja realização de sorteio.

Os novos preços se referem 
às apostas simples ou míni-
mas, as apostas múltiplas ou 
combinadas devem aumentar 
proporcionalmente à quanti-
dade de apostas simples ou 
mínimas.

As loterias Lotofácil e Ti-
memania também terão reajus-
te nos valores de premiação. 
Veja os novos valores:

LoTofáciL 
R$ 5,00 para apostas vencedo-
ras com acerto de 11 números 
R$ 10,00 para apostas ven-
cedoras com acerto de 12 
números 
R$ 25,00 para apostas ven-
cedoras com acerto de 13 
números

TiMeMania
R$ 3,00 para apostas vencedo-
ras com acerto de 3 números 
R$ 9,00 para apostas vencedo-
ras com acerto de 4 números 
R$ 7,50 para apostas vence-
doras com acerto do "Time do 
Coração" 

A Sóbrancelhas, rede de 
embelezamento do olhar e da 
face, doou R$ 50 mil (cinquen-
ta mil reais) para o Hospital de 
Amor Barretos, anteriormente 
conhecido como Hospital de 
Câncer de Barretos, instituição 
de saúde especializada no tra-
tamento e prevenção de cân-
cer, conhecida nacionalmente. 

O valor foi parte do que foi 
arrecadado em 19 de outubro, 
dia da ação de Outubro Rosa. 
Nesta data, todos os clientes 
que realizaram o design de 
sobrancelhas, em qualquer 
unidade da marca, ajudaram 
nesta causa. 

Em parceria com o Hos-
pital de Amor de Barretos, 

a Sóbrancelhas gerou uma 
grande corrente do bem e em 
prova desse apoio, a equipe 
de comunicação e marketing 
da marca, juntamente com o 
franqueado, Anderson Mota, 
realizaram a entrega do che-
que e também conheceram, 
de perto, o trabalho da insti-
tuição de saúde. 

E não pára por aí. A Só-
brancelhas também trouxe 
para Barretos na última quarta-
feira (30), o Truck do Bem, sua 
unidade móvel, para realizar 
o serviço de design de so-
brancelhas, de forma gratuita, 
para mulheres que estão em 
tratamento de câncer e para as 
que estão realizando exames 

de prevenção no hospital. 
O Truck oferece o mesmo 

conforto das unidades, aten-
dimentos com excelência, 
e seus serviços e produtos 
exclusivos. 

“Desde o início da nossa 
campanha e até esse momen-
to de entrega da doação, é 
importante para ajudar quem 
precisa, levar um pouco de 
carinho e amor para essas 
mulheres. É muito significante 
para todos nós da rede, ter esse 
gesto de solidariedade, fazer 
a diferença na vida de muitas 
pessoas, transformando vidas 
através do olhar”, comentou 
Luzia Costa, fundadora da 
Sóbrancelhas.

Apostas de loterias terão aumento 
de preço e Mega-sena custará R$ 4,50

Sóbrancelhas faz 
doação para o Hospital 

de Amor Barretos
Marca doou parte do valor arrecadado na campanha de Outubro Rosa 2019

A coordenadora do PROCON Barretos, Joana Soleide Dias, esteve na cidade de San Martin 
de Porres, no Peru, participando do Programa de Especialização em Gestão Estratégica de Re-
clamações e Relações com Consumidores. Ela fez parte da Delegação Brasileira de Proteção do 
Consumidor e representa Barretos. O evento, realizado na segunda quinzena de outubro, teve a 
duração de quatro dias com palestras, workshops e rodas de discussões diárias.

Município de Barretos participou 
de Encontro de Procons no Perú
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A prefeitura deu início à 
instalação de câmeras de segu-
rança no Cemitério Municipal 
de Paz com a realização da pri-
meira etapa. O local recebeu 
também nova pavimentação 
da avenida central no trecho 
da entrada até na Capela. 

Em preparação ao Dia de 
Finados, neste sábado, 2 de no-
vembro, o local teve limpeza 
geral e manutenção, incluindo 
a pintura de guias.

 Na pista dupla em frente ao 
cemitério, foi feito recapeamento 

Aconteceu no último sába-
do, dia 26, no Parque do Peão, 
a Assembleia de Posse da dire-
toria de Os Independentes para 
gestão 2019/2020. O empre-
sário Jerônimo Luiz Muzetti 
assumiu como presidente pela 
nona vez e estará à frente de 
importantes eventos na histó-
ria da Associação, como a 65ª 
Festa do Peão de Barretos e o 
18º Barretos Motorcycles.

Durante seu discurso, Jerô-
nimo Muzetti afirmou que este 
é mais um desafio em sua vida. 

"Por mais que já tenho 
experiência no cargo e uma vi-

vência de mais de 30 anos com 
a associação, cada gestão é 
um novo momento, cada uma 
tem suas próprias batalhas a 
serem superadas e objetivos a 
serem alcançados, mas tenho a 
certeza que com esta diretoria 
que irá caminhar comigo até 
2020, conseguirei alcançar 
grandes resultados sempre 
pensando em fomentar o turis-
mo e movimentar a economia 
de Barretos", declarou. 

Jerônimo atuou como Di-
retor Financeiro nos últimos 
dois anos, durante a gestão 
presidida por Ricardo Rocha.

Diretoria também foi empossada durante 
a assembleia (Foto: Diego Rodrigues)

Jerônimo Luiz Muzetti assumiu sua nona gestão como 
presidentes de Os Independentes (Foto: Diego Rodrigues)

Empreendedores interessa-
dos em alavancar seus negócios 
e melhorar a competitividade 
de sua empresa poderão contar 
com os serviços do programa 
Empreenda Rápido, em Barre-
tos, no próximo dia 14, das 9 às 
17 horas, no calçadão da rua 20, 
no centro da cidade.

A ação é realizada pelo Se-
brae-SP em parceria com o Go-
verno do Estado de São Paulo, 
além da prefeitura de Barretos, 
Junta Comercial, Banco do 

Povo e Associação Comercial 
e Industrial de Barretos. Neste 
dia serão realizadas inscrições 
para 440 vagas em 11 palestras 
oferecidas gratuitamente.

No evento, os empreen-
dedores terão acesso também 
a linhas de crédito Juro Zero 
do Sebrae-SP. São créditos 
de até R$ 20 mil para Micro-
empreendedores Individuais 
(MEIs) formalizados e que 
concluíram o curso Super MEI 
do Sebrae-SP. 

O valor pode ser usado 
para investimento fixo, como 
a aquisição de mercadorias em 
geral, matérias-primas, máqui-
nas, ferramentas, equipamen-
tos, veículos e até mesmo itens 
para publicidade e divulgação 
do empreendimento. 

O prazo de pagamento do 
empréstimo é de até 36 meses, 
com carência de até seis meses. 
Para os empreendedores que 
pagarem em dia, o juro é zero.

“Essa será uma grande 

oportunidade para os empre-
endedores e potenciais em-
preendedores de Barretos en-
contrarem muitos serviços em 
apenas um lugar. Capacitações, 
orientações com acesso à crédi-
to, como o Juro Zero, além de 
formalização de empresas, re-
gularização, emissão do DAS, 
bem como outros tantos servi-
ços ao MEI de forma gratuita”, 
antecipa o gerente regional do 
Sebrae-SP em Barretos Rafael 
Matos do Carmo.

Jeronimo luiz Muzetti 
foi empossado presidente 

de os Independentes
Esta será a nona gestão do empresário 
que tomou posse no dia 26 de outubro

Após A AsseMBLeIA, A DIRetORIA 
cOMpLetA FIcOu AssIM DeFInIDA:

DIRetORIA
Presidente - Jeronimo Luiz Muzetti
1º Vice-Presidente - Emílio Carlos dos Santos
2º Vice-Presidente - Ricardo Batista da Rocha
1º Secretário - José Carlos Branco
2º Secretário - Simão Antônio Marques
1º Diretor Financeiro - Hussein Gemha Júnior
2º Diretor Financeiro - Hugo Resende Filho
Diretor Social - Fernando Junqueira Moni
Diretor Cultural - Pedro Miguel Muzetti
Diretor de Relações Públicas - Raphael Gonçalves Dutra
Diretor de Eventos Especiais - Jaime Pereira Júnior
Diretor de Patrimônio - Vitor César Alves de Almeida
Diretor de Planejamento - José Umberto Bampa
Diretor de Esportes - Marcelo Ferreira Ribeiro
Diretor de Rodeio - Marcos José Abud Wohnrath
Diretor de Marketing - Durval Pádua Ferreira Neto
Diretor de Turismo - Marcelo Flosi Oliveira
cOMIssãO De ÉtIcA
Presidente - Mussa Calil Neto
Secretário - Luiz Sérgio Naves
Efetivo - Wolinsk Antônio Maruco
Efetivo - Evaldo Gomes Ferreira
Efetivo - Roberval Câmara
Suplente- João Francisco de Carvalho
Suplente - Pedro Muniz Paixão
cOnseLhO FIscAL
Presidente - Antônio de Sant´Anna dos Santos
Secretário - Walter Antônio de Almeida
Efetivo - Calil Sales Aguil
Suplente - Jairo de Souza Machado Jr.
Suplente - Flávio Alexandre Esteves da Silva

Cemitério Municipal da Paz recebe melhorias e 
abre as seis horas da manhã neste Dia de Finados

asfáltico completo com o mate-
rial CBUQ (Concreto Betumino-
so Usinado a Quente) e realizada 
toda sinalização de solo, com a 
demarcação de vagas para idosos 
e deficientes. Também foi feita a 
poda das árvores e melhorias no 
sistema de iluminação.

A administração do cemi-
tério informou que a abertura 
dos portões neste Dia de Fi-
nados ocorrerá as seis horas 
da manhã e o fechamento se 
dará as 18 horas. Já o escritório 
atenderá os interessados pela 

busca de informações gerais, 
das 7 às 17 horas.

Entre os túmulos mais visita-
dos,  a expectativa mais uma vez 
são os de  Carrasco e da chamada 
“Santinha do Ibitu”. No Cemité-
rio Municipal da Paz, segundo 
levantamento da base de dados, 
existem 10.991 sepulturas, con-
siderando gavetas provisórias 
e perpétuas. No Cemitério do 
Ibitu são 55 jazigos.

CELEBRAÇÕES
No local serão celebradas 

três missas pela Igreja Católica: 
7h30 (padre Deoníseo Helko), 
9 horas (bispo dom Milton 
Kena Júnior) e 17 horas (padre 
Ronaldo Miguel). As demais 
religiões farão cultos ao longo 
do dia. No Cemitério Memorial 
Jardim das Oliveiras haverá 
uma celebração católica às 9 
horas (padre Deoníseo Helko).

AÇÕES
A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Desenvol-

vimento Humano vem ao longo 
do ano realizando ações de pre-
venção ao trabalho infantil junto 
aos CRAS’s (Centros de Refe-
rência da Assistência Social), 
CREAS (Centro de Referência 
Especializado da Assistência 
Social) e Conselho Tutelar.

Neste ano, a ação do Dia de 
Finados contará também com o 
apoio dos novos agentes de se-
gurança da Secretaria Municipal 
de Ordem Pública, com acompa-
nhamento do Conselho Tutelar.

Os casos identificados e noti-
ficados pelo Conselho Tutelar se-
rão encaminhados para o acom-
panhamento destas famílias no 
CREAS, pois há a compreensão 
que o Trabalho Infantil começa 
nas residências e é necessário um 
trabalho com as famílias. 

A recomendação da pre-
feitura é que a população 
evite alimentar essa cadeia 
do trabalho infantil e não dê 
esmolas a menores.

Sebrae traz programa Empreenda rápido a Barretos
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O casal Fernanda e Max está ansioso, aguardando agora 
a chegada da caçula, que será uma princesa. Parabéns!!

A médica barretense, Giovanna Santiago, está 
à espera de sua Catharina. Ela, que também é 
mãe da pequena Cecília, aguarda ansiosa ao 

lado da primogênita e do esposo a chegada da 
caçula. Que Deus abençoe!!

Heloísa Lourenço celebra a nova fase da sua Dona Lola e, 
ainda, comemora o início da Lolinha Kids. Sucesso!!

Crianças barretenses comemoraram os Haloween durante toda a semana !!

O pequeno Theo comemorou, no último dia 28, seus 
dois aninhos, ao lado dos pais Larissa e Beto. O carinho 

especial ficou por conta da irmã Juju. Parabéns!!!

A princesa 
Alice 
comemorou no 
último dia 29 
seu primeiro 
aninho de 
vida. A data 
será celebrada 
neste domingo 
com um lindo 
tema, pensado 
com muito 
amor e carinho 
pela mamãe 
Jackeline 
Rossini. A 
pequena recebe 
o carinho 
especial dos 
pais corujas 
Rodrigo e 
Jackeline 
e da irmã a 
pequena Júlia. 
Parabéns!! 
(Foto Estúdio 
Semilha)
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3043-6606

A empresária, Lilian Alves, oferece todo o conforto e 
qualidade no atendimento de suas clientes na Esmalteria 

Lilian Alves!! Unhas dos pés e das mãos, por apenas 
R$ 35,00. Não Precisa Agendar!!! Avenida: 17, (30x32). 

Ontem, esse "Tricolindo", 
Eli Mak festejou mais um ano 
na folhinha... E todos os anos 
ele ilustra essa página social 
com essa camisa maravilho-
sa!!! Felicidades Sempre!!!

Na última quarta-feira (30), 
os holofotes estavam voltados 
para Gisele Cristina Teles, que 
comemorou mais um aniversá-
rio ao lado do marido Fernan-
do e dos filhos Jean, Priscila e 

Gabrielle. Parabéns!!

No último dia 25, a bela 
Lara Peghim completou os 

seus 14 anos, ao lado dos pais 
Renato e Tais e do irmãozi-
nho Antônio. A comemora-

ção entre amigos e familiares 
acontece neste sabadão de 

feriado. Parabéns!!

Que tal indicar 3 amigos para ganhar três sessões 
GRÁTIS de depilação a laser na Espaço Laser Barretos? 

Contato (17) 3323-1554/(17) 98184-7070

A MAIOR REDE DE DEPILAÇÃO A LASER DO MUNDO

Na última quinta-
feira (31), a personal 

stylist, Carlinha 
Kaju comemorou 

mais uma primavera, 
e, claro, sempre 

com muito estilo e 
muito glamorosa.... 

Parabéns Carlinha!!!!
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Esportes

Um grande encontro entre 
jovens jogadores de games de 
Barretos e região aconteceu na 
final do 1º Campeonato - Game-
GeekFEB – GGFEB, no último 
domingo, dia 27, no Unifeb.

“Tivemos mais de 200 
inscritos no campeonato, joga-
dores de Barretos e região. E 
realizar o GGFEB demandou 
muito esforço, dedicação de 
toda nossa equipe. O resultado 
foi muito legal, estamos muito 
felizes, fora a experiência que 
conseguimos, foi enriquece-
dor. Agora já pensamos na 
segunda edição do evento”, 
explicou o diretor do GGFEB, 
Yuri Higashi de Arruda Ito.

O campeonato foi disputa-
do nos jogos Minecraft, Fifa 
19 e o Street Figther V.  Os 
jogadores competiram nas 
categorias Kids (faixa etária 
até 10 anos), Teens (faixa 
etária até 17 anos) e Adultos 
(maiores de 18 anos).

Os três primeiros colo-
cados por equipes, tipo de 
jogo eletrônico e categorias 
receberam premiação com 
troféus, fone de games entre 

outros. Para os ‘gamers’ de 
‘Minecraft’ os três primeiros 
lugares receberam R$ 300, R$ 
150 e R$ 50, respectivamente.

“Foi um trabalho em grupo, 
que demandou muito esforço de 
cada um e também do nosso téc-
nico. Achamos um campeonato 
bem organizado e acredito que 
para ser um bom jogador, ainda 
mais para o jogo Minecraft, 
tem que ter muita paciência, 
raciocínio lógico e habilidade”, 
explicou João Crispim Moreira 
Neto, 16 anos, da cidade de 
Colina, integrante da equipe 
vencedora do game ‘Minecraft’.

Para descontrair o ambien-
te Geek (fãs de tecnologia, 
jogos eletrônicos, histórias 
em quadrinhos, filmes, séries, 
entre outros) também teve uma 
apresentação e competição de 
Cosplay, um hobby em que 
os participantes se fantasiam 
de personagens fictícios da 
cultura pop japonesa. Todos 
receberam medalhas.

O evento GGFEB foi reali-
zado em parceria com Unifeb 
e o Grupo NOG Events. (Foto: 
André Monteiro)

O Campeonato Municipal 
de Basquete Masculino pros-
segue na próxima quarta-feira, 
dia 6, com a terceira rodada, 
que começa as 19h30. 

Serão dois jogos, que acon-
tecem no CEMEPE “Tenente 
Afonso Câmara Filho”: Bar-
retos Giants x Engenharia e 
APAB x Ajáx. 

A competição, que tem seis 
equipes participantes, é uma 
realização da Prefeitura de Bar-
retos, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer.

Começa na próxima terça-
feira, dia 5, o Campeonato 
Municipal de Futsal Mascu-
lino das categorias de base 
de Barretos. O término do 
certame está previsto para 5 
de dezembro, no CEMEPE do 
bairro Christiano Carvalho, 
com as finais das categorias 
pré-mirim e mirim. 

Divididas em dois grupos, 
a categoria pré-mirim tem 
oito times na disputa: Grupo 
A (Amigos do Bem, Associa-
ção Ser Feliz Euro Barcelona, 
BFK-B e Barretos Dois); 
Grupo B (Pró-Esporte, Olé, 
Pimenta e BFK-A). 

Na categoria mirim a dis-
puta também terá dois grupos 
de quatros equipes: Grupo A 
(Pró-Esporte, BFK-B, BFK-A 
e Barretos Dois); Grupo B 
(BFK, Olé, Associação Ser Fe-
liz Euro Barcelona e Amigos 
do Bem). As rodadas começam 
sempre às 19 horas.

O campeonato é uma rea-
lização da prefeitura de Bar-
retos, por meio da secretaria 
municipal de Esportes e Lazer. 
Confira a tabela de jogos da 
primeira rodada: 

LocaL: cEMEPE 
bairro PiMEnta

1º Jogo, às 19 horas, categoria 
pré-mirim: Amigos do Bem x 
Ser Feliz Euro Barcelona
2º Jogo, às 19h30, categoria 
pré-mirim: Pró-Esporte x Olé 

LocaL: cEMEPE 
bairro christiano 

carvaLho
1º Jogo, às 19 horas, categoria pré-
mirim: BFK-B x Barretos Dois
2º Jogo, às 19h30, categoria 
mirim: BFK-A x Barretos Dois

A equipe de Handebol feminino adulto da secretaria mu-
nicipal de Esportes e Lazer de Barretos enfrenta Franca, neste 
sábado, 2 de novembro, às 18 horas, no Ginásio dos Jardins, 
em Matão, em jogo válido pela semifinal da Liga Brasil de 
Handebol. A outra partida será entre Batatais e Restinga. O time 
barretense é dirigido pela técnica Luciana Zímaro.

A equipe barretense de 
Wrestling – Luta Olímpica, 
coordenada pelo professor 
Emerson Alexandre, do Pro-
jeto Revelar da secretaria mu-
nicipal de Esportes e Lazer de 
Barretos, conquistou o segun-
do lugar na classificação geral, 
da quarta etapa do Circuito 
Escolar, disputada nos últimos 
dias 25 e 26 de outubro.

O evento foi organizado pela 
Federação Paulista de Wrestling 
para atletas entre sete e 17 anos. 
No quadro de medalhas Barre-
tos somou 18 (nove de ouro, três 
de prata e seis de bronze). 

“Enfrentamos equipes fortes 

Dirigida pelo professor Fábio Beiri-
go, a equipe infanto juvenil de Caratê da 
secretaria municipal de Esportes e Lazer 
de Barretos conquistou 11 medalhas 
(quatro de ouro, três de prata e quatro 
de bronze), no primeiro Open Sorema 
de Caratê, disputado no sábado (26), em 
Matão. O desempenho individual dos 
atletas foi o seguinte: oUro- Rafael, 
Miguel, Felipe, Hannah e Roberto. Pra-
ta - Rafael, Alicia e Mariana. bronZE 
- Alícia, Lívia, Luiza e Gabriela.

A equipe de voleibol mas-
culino de Barretos, comandada 
pelo técnico João de Souza, 
conquistou o terceiro lugar (me-
dalha de bronze), no Terceiro 
Torneio de Pitangueiras, dispu-
tado no último domingo (27).

O elenco de Barretos foi 
formado por Rogério Matheus, 
Bruno Meneguesso, Washing-
ton Junqueira, Fábio Almeida, 
Diego Dias, Bruno Passos, Mar-
cos Silva, Aroldo, João Marcos, 
Tales Ribeiro e Cleyton Alencar.

Mais de 200 players 
de Barretos e região 

participaram do 
primeiro GameGeekFEB

Municipal de Basquete Masculino marca 
rodada para a próxima quarta-feira

Veja os resultados das 
duas primeiras rodadas
1ª rodada 26 de outuBro

Ajax 81 x 21 Engenharia Btos,
Valley Bulls BFK 43 x 7 América
Barretos Giants 78 x 49 APAB.

2ª rodada - 30 de outuBro
Ajax 70 x 55 América

APAB 41 x 30 Valley Bulls BFK

Equipe barretense 
conquista 11 medalhas 

no primeiro Open 
Sorema de Caratê

Barretos conquista 18 medalhas em Circuito 
Escolar de Luta Olímpica em Cubatão

como o Sesi de Cubatão, Osas-
co, São Paulo e Mongaguá, en-
tre outras. Creio que para 2020, 
poderemos ir com mais atletas e 
lutar pela primeira colocação”, 
observou Emerson Alexandre.  
Confira os resultados individu-
ais dos atletas:
oUro - Pedro Henrique, Eliton 
de Melo, Raiane Bastos, Lucas 
Silva, Wesley Paixão, Wilson 
Santos, Jaqueline Araújo, Ken-
nedy Barbosa e Yuri Henrique.
Prata - Gustavo Rafael, Ste-
fani Batista, Hugo Luigi Serafim
bronZE - Breno Santos, Fe-
lipe, Paula, Augusto Rafael, Lu-
cas Augusto e Augusto Rafael.

Municipal 
de futsal 

pré-mirim e 
mirim reúne 
16 equipes

Handebol feminino de 
Barretos disputa finais 

da Liga Brasil em Matão

Equipe barretense conquista 
bronze na Copa Pitangueiras de Vôlei

JOGOS DE BARRETOS
Pontal 2 x 1 Barretos (20 x 25, 25 x 17 e 15 x 08)

Barretos 2 x 0 Brodowski (25 x 18 e 25 x 16)
Pitangueiras 2 x 1 Barretos (25 x 18, 22 x 25 e 15 x 8)


