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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 06 DE NOVEMBRO

R$  4,144
Dólar Comercial Venda R$  4,145

Cotações 
FinanCeiras

Um coquetel para convida-
dos e funcionários, marcou a 
inauguração das novas instala-
ções da Oliver Leilões, na última 
quarta-feira (4), em Barretos. 

Agora, a Oliver Leilões aten-
de sua vasta clientela na rua 26, 
2448, esquina da avenida Aeros-
tato (05), no bairro Aeroporto, 
funcionando em horário comer-
cial, das 8 às 11 horas e das 13 às 
18 horas, de segunda a sexta-feira.

De acordo com Danilo 
Oliveira, responsável pela 
empresa, a Oliver Leilões 

presta serviços referentes a 
leilões judiciais e extrajudi-
ciais, investimentos imobi-
liários e de rendas variáveis. 

Para mais informações, 
basta que o interessado tele-
fone para (17) 3312-9050 e 
(17) 99746-5865.

“Nossa empresa e nossos 
colaboradores possuem qua-
lificações necessárias para 
este tipo de prestação de ser-
viços, com reconhecimento 
no mercado onde atuamos”, 
destacou Danilo Oliveira. Segundo Caderno - PÁGINA 01

"Um desempenho acima 
do previsto". Essa é a ava-
liação da administração do 
North Shopping Barretos 
após apuração dos números 
registrados no último final de 
semana, durante a promoção 
conhecida como Black Friday.

Segundo o gerente geral 
do empreendimento, Ricardo 
Martins Marques, “o fluxo 
de veículos ficou em 11,22% 
superior ao ano passado, 
mas o volume de vendas 
surpreendeu, registrando um 
aumento de 20,45 em relação 
ao período de 2018".

“Estamos muito otimistas 
com a temporada de vendas 
natalinas. Por isso, estamos 
investindo em nossa estrutura,  
para que o shopping receba 
a todos os clientes com con-

Nesta sexta-feira (6), um 
grupo de profissionais reali-
zaram reunião na prefeitura 
de Barretos, com o objetivo de 
traçar um plano de ação visan-
do a diminuição dos índices de 
violência sexual no município. 

Profissionais dos setores de 
segurança, saúde e assistência 
social compartilharam vivên-
cias e apresentaram propostas 
com expectativas de redução 
dos índices, melhor orientação 
e inserção da população na 
temática e o fortalecimento 
dos mecanismos de denúncia, 
da rede de enfrentamento e de 

apoio no combate à violência.
O plano de ação será de-

senvolvido pelos três setores 
ao longo de 2020, baseado no 
programa parcerias municipais 
proposto pelo Governo do 
Estado de São Paulo. 

“Os últimos anos vem al-
cançando níveis preocupantes, 
acima da média estadual, e que 
tem deixado em alerta as au-
toridades ligadas à segurança, 
saúde e Assistência Social do 
município”, comentou a secre-
tária municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Humano, Kely Brito.

PÁGINA 03

O vereador Aparecido Ci-
priano fez um pronunciamento 
contundente na tribuna da 
Câmara Municipal, na sessão 
da última segunda-feira.

O estopim parece ter sido 
uma reportagem da TV Clube 
Ribeirão, apontando um de seus 
familiares, que estaria no grupo 
de 110 servidores municipais 
envolvidos no escândalo de 
desvio de R$ 11 milhões dos 
cofres públicos municipais, por 
meio de fraudes nos holerites.

A reportagem da TV ques-
tionou os motivos pelos quais a 
filha de Cipriano, aparentemen-
te, não teria sofrido nenhuma 
punição pelo seu possível en-
volvimento no escândalo.

Durante seu pronunciamento, 

O vereador Carlos Hen-
rique dos Santos, Carlão do 
Basquete, disse durante a 
semana que não iria comentar 
o pronunciamento do colega 
Aparecido Cipriano, embora 
estivesse em plenário no mo-
mento das declarações.

Questionado sobre a afirma-
ção de Cipriano de que “nós so-
mos a pior Câmara dos últimos 
20 anos”, Carlão do Basquete 
disse que “a Câmara Municipal 
de Barretos tem sim vereadores 
sérios” e, por isso, não concorda 
com a colocação do colega.

Carlão do Basquete voltou a 
afirmar que “a cidade de Barre-
tos está sendo passada a limpo” 
e que “os casos de denúncias 
apurados pelo Legislativo bar-
retense sirvam de exemplo para 
outras cidades da região”.

Diferentemente de grande 
parte dos municípios brasileiros, 
a prefeitura de Barretos efetuou 
nesta sexta-feira, 6 de dezembro, 
o pagamento do 13º integral aos 
3.479 servidores municipais. O 
pagamento foi possível graças 
à economia feita pela adminis-
tração municipal durante todo 
o ano de 2019, contrariando as 
expectativas de muitos críticos 
da atual administração.

COMPROMISSO

Segundo Caderno - PÁGINA 03

Neste domingo, dia 8, a equi-
pe do Santos FC irá enfrentar o 
Flamengo pela última rodada do 
Brasileirão 2019. Literalmente, 
toda a equipe e comissão técnica, 
estarão “vestindo” a camisa do 
Hospital de Amor de Barretos, 
com transmissão ao vivo pela 
Rede Globo. Será o encontro dos 
dois melhores times da tempora-
da. Sabia que toda empresa que 
apresenta Balanço por Lucro Real 
e tem Imposto de Renda a pagar, 
pode ajudar o Hospital de Amor? 
Pessoa Física também. A adesão 
acontece até 30 de dezembro.

SOLIDARIEDADE

O contabilista Cássio Mu-
rilo Siqueira (à esquerda) foi 
reeleito presidente do Conselho 
Deliberativo do Barretos EC, 
em eleição ocorrida na noite da 
última quinta-feira (5), no Estádio 
Fortaleza, com a participação de 
sócios e apoiadores do Touro do 
Vale. Dario Abrão  ocupa o posto 
de secretário no novo conselho. A 
assembleia elegeu os conselhei-
ros, realizou a eleição da mesa e 
do conselho fiscal do clube.

ESPORTE MUNICIPAL

POLíCIA CIvIL

O plantão policial registrou 
nesta sexta-feira (6) um caso de 
lesão corporal envolvendo um 
auxiliar/enfermeiro do SAMU 
de Barretos e um homem de 50 
anos, que teria ocorrido no bairro 
Zequinha Amêndola. O SAMU 
foi acionado para “socorrer” o 
homem que estava embriagado 
e alterado em sua residência. 
Ao tentar conter o homem, o 
auxiliar/enfermeiro recebeu uma 
“cuspida no rosto” desferida pelo 
homem e revidou com socos. O 
homem foi socorrido na UPA e a 
direção do SAMU apura o fato.  

Secretarias montam plano de ação 
contra violência sexual no município

Vereador Cipriano diz que atual 
Câmara é a pior em 20 anos

por algumas vezes, emocionado, 
Cipriano pareceu dirigir suas 
palavras a um de seus colegas de 
Câmara que investigou o escân-
dalo, porém, sem identificá-lo.

Antes de encerrar seu pro-
nunciamento, Cipriano fez dois 
comentários (um deles em tom 
ameaçador), que chamou a 
atenção de seus colegas no 
plenário e dos barretenses que 
acompanhavam a sessão pela 
TV e redes sociais.

“Vamos todos procurar tra-
balhar, porque nós somos a 
pior Câmara dos últimos 20 
anos. Por causa da comissão de 
denúncias que só eu sei”.

“Eu agora só vou pensar na 
minha família. Tira o dedo da 
minha família. Porque se você 
colocar o dedo, eu também sei 
onde colocar o dedo”.

“Câmara Municipal de Barretos tem 
vereadores sérios”, diz Carlão do Basquete

“Foi eu quem denunciou a 
fraude dos holerites no final 
de 2018. Montamos uma CPI 
composta por três vereadores 
e apuramos os fatos e assim, 

todos os vereadores farão, 
em apurar todas as denún-
cias que chegar ao nosso 
conhecimento”, finalizou 
Carlão do Basquete.

Agressão envolve 
enfermeiro 
do SAMU

Oliver Leilões está 
em novo endereço

Vendas na Black Friday 
superam expectativas e 

North Shopping 
Barretos se prepara 

para vendas natalinas

forto, comodidade e beleza”, 
completou Marques. (Foto: 
Renan Barbiere)

Prefeitura paga 
13º salário integral

Santos FC veste 
a camisa do 

Hospital de Amor 
de Barretos para 

enfrentar Flamengo

BEC elege novo 
Conselho Deliberativo



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

Ocasião tão aguardada pelas 
crianças, o período de férias de 
verão é sinônimo de ausência 
de horários certos para dormir 
e acordar, além de tempo de 
muitas brincadeiras, passeios, 
viagens e atividades físicas.

No entanto, para os pais, 
fica a preocupação de como 
evitar que essa euforia atra-
palhe a manutenção da saúde 
bucal dos filhos.

Mesmo com a quebra da 
rotina, é preciso manter a aten-
ção com os cuidados bucais dos 
pequenos. Nesse período, os 
alimentos doces e gordurosos fi-
cam mais acessíveis, seja dentro 
de casa, seja durante o passeio. 
Por conta disso, é imprescindí-
vel prestar mais atenção na hora 
em que as crianças escovam os 
dentes, principalmente no perí-
odo noturno.

Fio dental e alimentação
A limpeza da boca não é 

resolvida apenas pela escova-
ção dental, mas também com 

Na hora de decidir formar 
uma família com o parceiro, 
algumas pessoas ficam na dúvida 
sobre como oficializar esta união 
e muitos acabam apenas moran-
do juntos, mas desta forma o 
casal pode perder alguns direitos 
que a união feita nos conformes 
da legislação oferece. 

Por isso, a advogada Dé-
bora Ghelman, especialista 
em Direito Humanizado nas 
áreas de Família e Sucessões, 
explica a importância de se 
atentar a esses dois tipos de 
relacionamento: o casamento 
e a união estável. 

"Os dois são entidades fa-
miliares previstas na Cons-
tituição e possuem a mesma 
proteção jurídica. A principal 
diferença se dá em relação à 
origem de ambos os relacio-
namentos. O casamento é o 
ato mais formal do Direito de 
Família. Já a união estável é 
completamente informal e a 
sua existência decorre dessa in-
formalidade. Nesta modalidade 
de relacionamento o estado 
civil do casal não é alterado, 
os dois continuam sendo con-
siderados solteiros, casados ou 
viúvos perante a lei". 

Segundo a especialista, 
o casal que deseja se tornar 
uma família pode formalizar 
a união estável em qualquer 
período do relacionamento. 
Antes era necessário que es-
tivesse a, pelo menos, cinco 
anos juntos, depois a lei pas-
sou a exigir que fossem dois 
anos e, agora, não existe mais 
um tempo determinado. 

A união estável pode ser re-
gistrada em um cartório de Ta-
belionato de Notas, por meio 
de uma escritura pública ou no 
Cartório de Registro de Títulos 
e Documentos, através de um 
contrato de convivência. 

O regime de bens também 
pode ser tratado dentro do 
contrato de união estável se o 
casal desejar, podendo esco-
lher entre comunhão parcial de 
bens, comunhão total de bens, 
separação total de bens ou par-
ticipação final nos aquestos, 
podendo, inclusive, criar um 
regime misto de bens. 

A questão da herança se 
complica um pouco quando 
se trata de união estável, pois 
a família da pessoa falecida 
pode não reconhecer a união, 
prejudicando o herdeiro, que 
para conseguir provar o regi-
me, terá que apresentar teste-
munhas e outras provas. 

Por isso, a advogada faz 
um alerta: "O contrato de con-
vivência não cria uma união 
estável como ocorre com o 
casamento, apenas declara a 
sua existência. A lei diz que o 
companheiro não é herdeiro, 
no entanto, o Supremo Tribu-
nal Federal já decidiu favora-
velmente. Mas nada impede 
que o STF, no futuro, mude 
este entendimento". 

Além disso, se o casal 
reconhece que vive em união 
estável, a advogada aconselha 
também a deixar um testamen-
to pronto incluindo o compa-
nheiro como herdeiro e, uma 
vez que se faça o registro, o 
mesmo pode ser alterado no 
cartório a qualquer momento. 

Sem o testamento, o prová-
vel herdeiro pode ter problemas 
com a herança, como aconteceu 
na famosa batalha judicial entre 
Antônia Fontenelle e as filhas 
de seu falecido companheiro, o 
diretor Marcos Paulo. 

Marcos e Antônia manti-
nham uma união estável há 
seis anos, quando ele faleceu, 
deixando por escrito uma car-
ta, sem reconhecimento em 

cartório, que Antônia deveria 
herdar 60% de seus bens. 

Porém, as filhas do diretor 
entraram com um processo 
na justiça para impedir que 
a distribuição dos bens fosse 
feita desta forma. Após sete 
anos, a ação foi decidida em 
julho, concedendo 12,5% da 
herança para Antônia. 

Já um contrato de casamen-
to é completamente formal e 
precisa ser celebrado diante 
de um juiz para ser válido, 
além da obrigatoriedade das 
testemunhas. 

O matrimônio permite que 
seja feito um pacto antenupcial 
e o regime de bens também é 
registrado no cartório, poden-
do escolher entre: comunhão 
parcial de bens, comunhão uni-
versal de bens, separação total 
de bens e participação final nos 
aquestos, podendo o casal criar 
o seu próprio regime de bens. 
Lembrando que o regime de 
bens só pode ser alterado por 
meio de decisão judicial. 

Em relação aos efeitos suces-
sórios, após dizerem o famoso 
"sim" os noivos estão casados. 
Se uma das partes falecer após 
o sim, automaticamente um vira 
herdeiro do outro. Caso os bens 
da herança do falecido tenham 
sido adquiridos antes do casa-
mento, o membro do casal que 
está vivo irá concorrer com os 
outros herdeiros por estes bens, 
mesmo quando o regime de bens 
for o da separação convencional. 

"Foi uma grande conquista 
a união estável ter sido equipa-
rada ao casamento e estar pro-
tegida. Os companheiros têm 
direitos. A grande diferença é 
que o seu registro civil não é 
alterado por ausência de previ-
são legal e a união estável, para 
existir, não precisa ser forma-
lizada", conclui a especialista.

Quem espichar os olhos 
para nosso passado recente 
vai se deparar com uma sequ-
ência inédita de manifestações 
de rua, em âmbito nacional, 
mobilizadas algumas vezes 
por ano ao longo dos últimos 
seis anos. Em toda a história 
da República não houve algo 
que a isso se possa comparar 
senão de modo muito pálido.

Foi o caso, por exemplo, das 
marchas "da Família, com Deus 
pela Liberdade", promovidas 
em algumas capitais num curto 
espaço de tempo imediatamente 
anterior e posterior à queda de 
João Goulart. Foi também o 
caso das mobilizações dos ca-
ras-pintadas, promovidas pela 
UNE para forçar o impeach-
ment de Fernando Collor. 

No entanto, o que tem acon-
tecido no Brasil desde 2013, de 
modo continuado, é diferente, 
inédito na história da Repúbli-
ca, e tem significado político 
muito maior. Em tais eventos, 
dizemos: "O gigante acordou!".

Por que acordou? Mesmo 
que as causas institucionais 
desse despertar nunca tenham 
entrado em debate, parcela 
significativa dos cidadãos 
aprendeu da Lava Jato o pro-
fundo desajuste moral, vicioso 
e torpe do presidencialismo 
dito "de coalizão", instituído 
de modo crescente no país 
desde a Constituinte de 1988. 

Aprendeu, também, que 
a voz do povo nas ruas e nas 

redes sociais afeta a elite polí-
tica, abala as cidadelas em cujo 
interior se hospedam os piores 
interesses e as mais espúrias in-
tenções daqueles que fazem do 
Congresso um covil e do pró-
prio mandato uma commodity.

Foi com o povo na rua, que 
Eduardo Cunha fez andar um 
dos pedidos de impeachment de 
Dilma Rousseff. E foi com o povo 
na rua, acompanhando as delibe-
rações do processo, que se chegou 
à decisão final pelo Senado.

Quando a sociedade perce-
beu que a Lava Jato suscitava 
animosidades no STF e no 
Congresso Nacional, coube 
novamente ao povo na rua 
proporcionar retaguarda po-
pular ao juiz Sérgio Moro, aos 
procuradores da operação e à 
Polícia Federal. 

Enquanto o povo na rua 
acompanhava vigilante o perí-
odo de travessia iniciado com 
o impeachment de Dilma Rou-
sseff, se foram firmando, nas 
multidões, consensos sobre 
pautas conservadoras e libe-
rais até então expurgadas do 
interesse político pelo domínio 
esquerdista instalado no país. E 
foi assim, com a unção popular a 
outros modos de ver a realidade, 
que acabou a hegemonia do PT. 

Da condenação de Lula 
à reforma da Previdência, 
praticamente nenhuma deci-
são relevante foi tomada nos 
últimos seis anos sem que o 
povo se manifestasse nas ruas. 

Claro, nem tudo foi sucesso. 
O STF acaba de abrir as 

portas das penitenciárias para 
a saída dos corruptos. Muitos 
congressistas, fazendo-se de 
surdos, deliberando em cau-
sa própria, fortificaram seus 
valhacoutos e torpedeiam os 
projetos de Sérgio Moro. Eles 
precisam de uma polícia que 
não investigue, de um minis-
tério público que não acuse, de 
uma justiça que não julgue e de 
uma imprensa que narre acri-
ticamente toda a vergonheira. 

Ao longo desses seis anos, 
participando de praticamente 
todas as manifestações, firmei 
algumas convicções. É a irra-
cionalidade do nosso modelo 
institucional, irresponsabili-
zando o parlamento, que em-
purra à militância os cidadãos 
conscientes e ativos. 

É preciso expor e deixar ao 
relento os amigos da impunida-
de. Estou, por isso, convencido 
de que as derrotas impostas à 
opinião pública pelo Congresso 
Nacional não teriam ocorrido 
se milhões de cidadãos não se 
houvessem omitido em mo-
mentos decisivos. 

Agora é hora de retomar 
a possibilidade de prisão em 
segunda instância e operar a 
faxina no STF. Neste dia 8 de 
dezembro, estaremos de novo 
nas ruas. Qual será sua atitude?

A cada 10 trabalhadores no 
Brasil, quatro estão na informa-
lidade, trabalhando sem carteira 
assinada ou por conta própria. 
São 93,6 milhões de pessoas em 
situação de trabalho informal, 
ou ainda 41,4% dos trabalhado-
res, segundo a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
referente ao 3º trimestre de 2019 
(Pnad Contínua Trimestral) do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

A informalidade sempre 
existiu no mercado de trabalho 
brasileiro, mas vem crescendo 
nos últimos seis anos. 

“Isso acontece por conta da 
recessão da economia brasilei-
ra, que está fechando postos 
de trabalho. Mas também pelo 
avanço da tecnologia, que tem 
substituído determinados cargos 
e funções”, explica o professor 
de Cenários Econômicos do 
Centro Universitário Internacio-
nal Uninter, Cleverson Pereira.

“A baixa escolaridade do brasi-
leiro agrava o quadro, pois muitos 
não têm ensino médio e, portanto, 
encontram dificuldades em conse-
guir trabalho”, disse Pereira. 

De acordo com dados di-
vulgados pelo IBGE na Pnad 
de 2018, mais da metade dos 
brasileiros de 25 anos ou mais 

Qual a diferença entre 
casamento e união estável?

Advogada explica como funciona os dois tipos de família

recessão, tecnologia e baixa escolaridade são 
os principais causadores da informalidade

não concluiu a educação bá-
sica, que consiste em ensino 
fundamental e médio.

Malefícios da
inforMalidade
Os trabalhadores informais 

deixam de contar com benefícios 
da previdência social, como 
décimo terceiro salário, férias 
remuneradas, auxílio doença, au-
xílio maternidade, entre outros. 
Em longo prazo, eles também 
não terão direito à aposentadoria.

Outro prejuízo é para os 
outros trabalhadores do mes-
mo ramo, que pagam seus 
devidos impostos. 

“Os empreendedores que se 
formalizam têm gastos com o 
governo e a previdência social, 
logo precisam repassar esses 
valores em seus produtos finais, 
o que não acontece com os infor-
mais. Todo o mercado sofre com 

isso, pois os informais consistem 
em uma concorrência desleal”, 
explica os especialistas.

Segundo ele, os trabalhadores 
por conta própria podem sair fa-
cilmente da informalidade abrin-
do uma Microempresa Individual 
(MEI), caso tenham faturamento 
de até R$ 81 mil anualmente. 

Essa modalidade de em-
presa tem carga tributária 
reduzida e foi criada em 2008 
justamente para que trabalha-
dores saiam da informalidade.

Caso ultrapasse esse valor, 
podem buscar outras formas 
de formalização, como em-
presa LTDA, modelo de em-
presa com vários sócios que 
possuem responsabilidade 
limitada, ou Eireli, modelo de 
empresa para um único sócio 
que tenha capital social de, no 
mínimo, 100 salários mínimos.

E o gigante acordou

percival puggina
Escritor e colunista de dezenas 

de jornais e sites no país

Férias escolares exigem atenção com a saúde bucal

o uso diário do fio dental com 
orientação direta dos respon-
sáveis pela criança.

Vale frisar que não é preciso 
proibir a ingestão de doces e 
alimentos gordurosos, mas sim 
limitar esse consumo e também 
introduzir mais frutas e verdu-
ras na alimentação, pois essas 
atuam como ‘raspadores’, au-
xiliando na limpeza dos dentes.
Kit de higiene bucal 
e visita ao dentista

Por conta dos passeios reali-

zados no período e que podem 
durar um dia inteiro, a orientação 
é levar um kit de higiene bucal na 
bolsa para que a escovação possa 
ser feita mesmo fora de casa. 

Outra dica importante é 
aproveitar o tempo de folga 
para agendar uma consulta ao 
dentista e realizar um check-up 
completo, evitando assim pos-
síveis complicações antes da 
volta às atividades cotidianas.

Por fim, é importante que 
todos os cuidados sejam man-
tidos não só nas férias, como 
o ano inteiro.
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Bastidores
da Política

A secretária municipal de Habitação, Rose Araújo, informou em resposta 
à Câmara, que a construção da Vila Dignidade, “tem a previsão do início das 
obras em fevereiro de 2020”. Segundo  Rose Araujo, “ terreno foi apresen-
tado pela prefeitura de Barretos e está localizado na Alameda RJC 2 – José 
Dias da Cunha com a Avenida 65, bairro Jockey Clube, com 6.050 metros 
quadrados”. “Serão construídas 28 unidades e a seleção deverá ser realizada 
na Rede de Serviço Sócio Assistencial, por uma equipe técnica da assistência, 
não se tratando de um sorteio de modo algum”, concluiu a secretária.

"Estou nessa casa há 19 
anos. E há 19 anos nunca passou 
por estas mãos um dinheiro que 
fosse desonesto. Eu sou profes-
sor, tenho um cursinho, sou po-
licial aposentado, sou vereador. 
Eu vivo do meu salário. Eu não 
preciso de dinheiro desonesto.

Nós vamos ter que montar 
nessa Casa uma comissão de 
denúncias. Porque se uma pes-
soa recebe denúncia aqui, se 
denuncia todo mundo e quer 
acabar com a família. Nessa 
semana tentaram acabar com 
minha família.

Eu quero dizer que os mes-
mos holerites que falaram que 
eram falsos, apresentou também 
do senhor Marquinhos, secretá-
rio de (...) Estratégicos, que foi 
indicado por este político. Que 
veio aqui e se defendeu que os 
holerites eram falsos. Agora 
tem uma denúncia contra este 
vereador (ele, Cipriano).

Eu respondo pelos meus 
atos. Eu tenho consciência do 
meu caráter. Assisti a reporta-
gem (no qual também foi en-
trevistado), na sala de reuniões. 
Sai da sala chorando. Deus me 
mandou eu entrar na Catedral. 
Lá dentro eu li a seguinte coisa: 
os 7 dons do Espírito Santo. 
Fortaleza, Sabedoria, Ciência, 
Conselho, Entendimento, Pie-
dade e Temor a Deus.

Escolhi o principal que é a 
sabedoria. Sabedoria para dizer 
o seguinte: os senhores nunca 
viram eu falar mal de ninguém. 
Os senhores nunca viu eu levar 
vantagem de projeto nenhum.

Mas eu me lembro desse po-
lítico tentando denegrir a ima-
gem do senhor Paulo Correa.

Eu já vi esse político me cha-
mar de aleijado ali fora. Lembra 
Fabrício [Lemos, vereador no 
plenário] falando pra você le-
vantar e andar? [Fabrício Lemos 
é cadeirante].

Eu lembro Dutra (Raphael, 
vereador no plenário) desse 
mesmo político tentando denegrir 
sua imagem, a minha, do Almir 
[Neves, vereador no plenário], 
dizendo que a gente ia colocar 
projeto que nem tava nessa casa.

Eu vi esse político, senhor 
presidente (João Mulata, pre-
sidente da Câmara, na mesa 
diretora) tentando denegrir sua 
imagem até hoje, que o senhor 
é presidente de sindicato [dos 
Servidores Municipais]. E ele 
nem nunca foi presidente de sin-
dicato nem de bolinha de gude.

Eu lembro desse político 
falando de você Kapetinha, 
tentando denegrir sua imagem 
e não faz a metade do que você 
faz todo final de ano.

Eu vi esse político Betim 
[da Comunidade, vereador 
em plenário] falando de você, 
criticando você, porque você 
trabalhava na UPA.

Eu vi esse político falando 
de você Euripinho, dos projetos 
que você faz, ele tentando dene-
grir sua imagem.

Eu vi esse político criticar 
a FEB, só que não consegue 
dirigir nem um caderno (???!!!).

Eu vi esse político falar mal 
dos Independentes e criticar 
os Independentes, sendo que 
os Independentes geram em-
pregos e gera renda para essa 
cidade. Qual emprego e renda 
que esse rapaz gera?

Eu vi esse político tentar 
denegrir a imagem do senhor 
Henrique Prata nessa tribuna, 
criticando o senhor Henrique 
Prata, que dirige dois hospitais 
na nossa cidade. Esse rapaz não 
sabe nem dar uma injeção.

Eu vi esse político criticar o 
dr. Emanoel, tentando denegrir 
a imagem do dr. Emanoel, que 
como prefeito teve sua imagem 
arranhada, mas provou que 
trabalhou corretamente e quan-

O vereador Raphael Dutra (PSDB) conquistou verbas para a 
saúde de Barretos que totalizam R$ 250 mil. "Fiquei feliz com 
o empenho do gestor Henrique Prata, que agilizou a documen-
tação para que conseguíssemos estas emendas", disse Dutra. As 
emendas foram conquistadas junto ao deputado estadual, Arthur 
do Val, o "Mamãe Falei" (DEM/SP). Serão destinadas R$ 100 
mil para a Santa Casa e R$ 150 mil para o Hospital de Amor.

No dia 27 de outubro, o Tribunal de Contas da União aprovou a renovação antecipada de 
contrato de concessão da malha ferroviária paulista por mais 30 anos. O traçado ferroviário Pra-
dópolis-Barretos-Colômbia, com extensão de 185 km, está inserido no contrato de recuperação 
e modernização. “Agradeço o empenho do deputado federal Márcio Alvino (PL), presidente da 
Frente Parlamentar Mista de Infraestrutura Viária e Mobilidade Urbana da Câmara dos Deputados, 
por todo apoio, e ao diretor Regulatório e Institucional da Rumo, Guilherme Penin, pela persis-
tência em concretizar esta antecipação de contrato, onde serão investidos mais de R$ 7 bilhões”, 
comentou o vereador Paulo Correa, defensor da recuperação do traçado ferroviário de Barretos.

recuperação do traçado ferroviário 
passa a ser uma realidade em Barretos

Dutra conquista r$ 250 mil 
para a saúde e anuncia aumento 
do efetivo da PM em Barretos

Construção da Vila Dignidade 
começa em fevereiro de 2020

Pronunciamento do vereador aparecido 
Cipriano na Tribuna da Câmara Municipal 
de Barretos, na sessão ordinária da última 

segunda-feira, dia 2 de dezembro

do esse político precisou dele 
(Emanoel) estendeu a mão pra 
ele e ele cuspiu na mão.

Eu vi esse político falar mal 
do atual prefeito, criticá-lo e falar 
mal dele, e vive sentado na mesa 
dele (atual prefeito), conversan-
do com ele e sorrindo.

Eu vi esse político, senhor 
presidente, falar mal do Major 
Mauro, porque disputou uma 
eleição com ele e teve cinco 
vezes mais voto que ele.

Eu vi esse político, senhor 
presidente, falar mal da Polícia 
Militar e (??) meus coman-
dantes. Eu vi. E não conseguiu 
entrar na Polícia Militar. Teve 
que sair dela.

Eu vi esse político falar mal 
do Grupo Monteiro de Barros. E 
não dá conta de administrar uma 
página do seu facebook.

Eu vi esse político falar 
que a Comissão [Especial de 
Inquérito, aberta pela Câma-
ra, para investigar a situação 
financeira] da Santa Casa falou 
que o senhor Renato Peghim 
desviou R$ 2 milhões. Em 
nenhum momento tem isso em 
relatório. Tem consistência sim, 
mas nunca falou.

Agora, eu pergunto: quem 
é que tem credibilidade senhor 
presidente?

Todos nós somos vereado-
res. Todos nós temos família. 
Todos nós temos filhos.

Eu vi uma filha minha brigar 
com a outra (...). Eu passei três 
dias sem ver meu neto, por uma 
coisa que eu não mereço (...).

E tudo o que eu falei aqui eu 
tenho prova. Tudo o que eu falei 
aqui vocês ouviram. Vocês sabem.

O dr. Otávio teve uma indi-
cação no SAAE que esse polí-
tico pediu que tirasse e vocês 
são testemunhas disso. Vocês 
estavam lá e viram e ficaram 
quietinhos. É muito bonito 
fazer isso.

É muito feio tentar desunir 
uma família. Os meus preceitos 
são preceitos de Deus. A Nossa 
Senhora Aparecida que carrego 
no peito é porque eu acredito 
nela, é porque eu tenho fé nela. 
E ela que me fala e assim meu 
Jesus Cristo me vale.

Será que essa pessoa não tem 
Deus no coração? Será que essas 
denúncias sé chega pra ele? (.....).

Tire a conclusão quem achar 
que deve tirar conclusão.

(Para encerrar, Cipriano 
cita o caso dos funcionários 
envolvidos no desvio de dinhei-
ro da prefeitura por meio de 
holerites adulterados, que está 
sendo apurado pelo Ministério 
Público. Cita casos de envolvi-
dos que estariam em dificulda-
des financeiras, com problemas 
psicológicos, etc, afirmando que 
o envolvido considerado culpa-
do “que pague o que ele deve”).

Que pague o que deve, mas 
vamos parar de tocar nessa ferida, 
achando que isso vai dar voto. (...).

A palavra é sabedoria. E o que 
eu falo eu comprovo. Vamos to-
dos procurar trabalhar, porque nós 
somos a pior Câmara dos últimos 
20 anos. Por causa da comissão de 
denúncias que só eu sei.

Eu agora só vou pensar na 
minha família. Tira o dedo da 
minha família. Porque se você 
colocar o dedo, eu também sei 
onde colocar o dedo". 
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (09/12) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ALINHADOR DE VEÍCULOS
ATENDENTE DE MESA
ATENDENTE DE PADARIA
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
EDUCADOR SOCIAL
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÃO
PADEIRO CONFEITEIRO
PIZZAIOLO
PROFESSOR DE INGLÊS

REPOSITOR DE MERCADORIAS
SALGADEIRO
SERVIÇOS GERAIS
SERVIÇOS GERAIS
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE CELULARES
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
PARA TRABALHAR NA PRÓXIMA SAFRA EM USINA 
SUCROALCOOLEIRA DA REGIÃO, DEIXAR CURRICU-
LO NO POUPATEMPO.

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

O Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Experian 
revelou aumento de 2,9% em 
outubro de 2019. Semelhante 
ao mês anterior, o número foi 
impulsionado pelo setor de veí-
culos, motos e peças, que apre-
sentou aumento anual de 5,2% e 
pelo de supermercados, este com 

variação de 3,0% no ano-a-ano. 
O índice acresceu 1,4% no 

acumulado anual e 0,1% no 
comparativo com setembro de 
2019, feitos os ajustes sazonais.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“apesar de ser uma das me-
nores variações dos últimos 

meses no geral, alguns seg-
mentos, como supermercados, 
apresentaram bom desempe-
nho graças ao gradativo au-
mento da renda da população. 
Já as menores taxas de juros 
continuam influenciando o 
acesso a crédito, potencializa-
do nos últimos meses”.

O setor de Supermercados, 
Hipermercados, Alimentos e 
Bebidas apresentou o maior 
crescimento desde janeiro de 
2018, demonstrando também 
a maior variação positiva men-
sal no indicador (1,3%). 

Todos os outros segmentos 
apontaram queda na com-
paração entre setembro/19 e 
outubro/19: Móveis, Eletrodo-
mésticos, Eletroeletrônicos e 
Informática (-0,3%), Material 
de Construção (-0,7%), Te-
cidos, Vestuário, Calçados e 
Acessórios (-1,1%) e Combus-
tíveis e Lubrificantes (-2,2%).

Já no comparativo entre outu-
bro deste ano e do ano passado, 
todos os segmentos apresenta-
ram variação positiva, exceto 
Combustíveis e Lubrificantes.

A disparada do preço da 
carne bovina após a abertura 
das exportações para a China 
aumentou o preço do frango 
e do porco também, usados 
como alternativa na mesa do 
brasileiro.

A alta dessas outras carnes 
também deve se intensificar 
com as festas de final de ano 
e seguir ao longo do primeiro 
semestre do ano que vem, 
segundo Ricardo Santin, dire-
tor-executivo da ABPA (Asso-
ciação Brasileira de Proteína 
Animal), que representa pro-
dutores de suínos, aves e ovos. 

E a expectativa do setor é 
que os preços não voltem ao 
que era visto nos açougues e 
supermercados no ano passado.

Enquanto o preço do boi 
gordo em São Paulo subiu 
em média 35,5% em novem-
bro em relação a outubro, o 
do porco avançou 13,3% e o 
do frango congelado, 17,8%, 
de acordo com dados do 
Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia 
Aplicada) da USP.

A alta da carne bovina tam-
bém fez com que o governo 
passasse a analisar de perto 
o aumento do valor da ave. 
A produção, porém, não vai 
acompanhar a alta, segundo 
Santin. O aumento na produ-
ção deve ser entre 1% e 2%, 
afirmou ele.

"Vai ser uma pressão no 
preço bem forte agora, nos pe-
ríodos de festa de fim de ano, 
quando as pessoas consomem 
mais, compram mais para seus 
churrascos, suas festas, mas ela 
continua pelo menos até a me-
tade do ano que vem", afirma. 
"Porque você não tem oferta 
maior que possa suprir esse 
aumento de exportação". Ainda 
assim, o diretor afirma que não 
há risco de desabastecimento 
desses produtos no Brasil.

Preços não 
devem voltar aos 

do ano Passado
Na semana passada, a mi-

nistra da Agricultura, Tereza 
Cristina, afirmou que o preço da 
carne bovina não vai voltar ao 
nível anterior, por causa da falta 
de reajuste nos últimos três anos.

Ricardo Santin afirma que 
o mesmo vale para as carnes 
de frango e, principalmente, de 
porco. O preço da carne suína 
estava em baixa há mais de dois 
anos, reflexo da suspensão da 

Frango e porco também sobem e preço 
não será como antes, diz associação

atividade do comércio registrou alta de 
2,9% em outubro, revela Serasa Experian

Supermercados têm melhor 
desempenho desde janeiro de 2018

importação pela Rússia em 2017, 
segundo o diretor da ABPA.

"O preço não volta mais ao 

nível anterior, porque o custo 
de produção já não permite que 
você volte".
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Os Quitutes da dulce

IngredIentes
4 Peitos de frango ou peru aberto ao meio, sem separar as partes
Sal a gosto e pimenta de cheiro
1 cebola pequena ralada 
3 dentes de alho em pasta
50 gramas de nozes
100 gramas de presunto 
50 gramas de tomate secos
1 ramo de sálvia fresca e 1 ramo de alecrim fresco (opcional)
Barbante ou palito de espetinhos para amarrar.
50 ml de óleo para umedecer a panela ou frigideira
½ xícara (de chá) de cheiro verde, salsa e cebolinha
100 ml de suco de maracujá concentrado ou da fruta
50 gramas de açúcar
150 ml de creme de leite 
1 polpa da fruta do maracujá com as sementes para 
cobertura
PreParo
Limpar os peitos retirando todas as aparas e reservá-los. 
Levar ao processador às aparas dos peitos, o sal, a cebola, 
alho, as nozes, o presunto, os tomates secos, a sálvia, 
cheiro verde. Bater até obter uma massa homogênea. 
Coloque dentro do peito e enrole como um rocambole. Prenda com o barbante ou espetinhos. Grelhe na pa-
nela ou frigideira no óleo quente ou manteiga. Arrume em assadeira ou pirex e leve ao forno por 25 minutos.
Molho
 Junte o suco do maracujá ao creme de leite e leve ao fogo com 1 tablete de caldo de galinha. Deixe ferver 
até reduzir à metade. Acrescente o açúcar e a polpa da fruta com sementes. Retire os palitos ou barbante dos 
rolinhos, fatie, coloque na travessa e cubra com o molho. dICa: esse prato pode ser feito com carne de pato 
novo. Quando eles estão cruzando as asas estão no ponto de abate. Rende para 5 pessoas. 

Peito de Peru ou Peito 
de Frango EspecialDurante toda a semana, a 

Secretaria Municipal de Saú-
de de Barretos desenvolveu a 
Campanha "Fique Sabendo", 
com o objetivo de incentivar, 
ampliar, orientar, prevenir e 
diagnosticar doenças sexual-
mente transmissíveis, ofertan-
do à população testes rápidos 
para detecção do vírus HIV/
AIDS e Sífilis.

Os profissionais da secretaria 
estiveram presentes no calçadão 
da rua 20, esquina da avenida 21, 
com o Trailer da Saúde, desen-
volvendo ações de prevenção, 
distribuição de preservativos 
masculino e feminino, folders 
educativos, orientações quanto 
as doenças sexualmente trans-
missíveis e testagem rápida 
para HIV e sífilis.

Neste sábado, 7 de dezem-
bro, último dia de atendimen-

São os últimos dias de ins-
crição dos programas Novotec 
Expresso e Via Rápida Virtual, 
ambos vinculados à Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico do Estado, que oferecem 
cursos rápidos e gratuitos para 
jovens e adultos.

O Novotec Expresso é 
aquela modalidade voltada 
para alunos do ensino médio 
da rede estadual, com cursos 
oferecidos no contraturno 
dos estudantes. As inscrições 
foram prorrogadas, mas agora 
terminam já no próximo do-
mingo (8). São 22,6 mil vagas.

O Via Rápida Virtual oferece 
cursos online nas áreas de gestão 
e tecnologia de informação, vol-
tados a pessoas a partir dos 16 
anos de idade. São 23 mil vagas 
no total e as inscrições vão até a 
próxima segunda-feira (9). 

Os dois programas visam 
qualificação e formação profis-
sional dos participantes. Por isso, 
consideramos tão importante 
preencher essas vagas e levar 
esse tipo de oportunidade às pes-
soas que não teriam condições de 
pagar um curso, por exemplo.

Últimos dias de 
inscrição nos 
programas de 
qualificação 
profissional

Campanha Fique Sabendo termina 
neste sábado no calçadão da rua 20

to, os profissionais atendem a 
população das 9 às 14 horas.

De acordo com Cecília 
Marques, coordenadora do 
Programa Municipal de DST/
HIV/AIDS, essa campanha 
tem como objetivo maior am-
pliar o acesso da população, 
contribuindo para a diminui-
ção da transmissão. 

“Assim que diagnosticado, 
o paciente será encaminhado 
para a rede de atenção es-
pecializada, contando com 
uma maior possibilidade de 

sucesso no tratamento, além de 
garantir os direitos humanos à 
saúde”, ressaltou.

Os exames são gratuitos, si-
gilosos e estão disponíveis em 
todas as Unidades de Saúde do 
município. A ação faz parte do 
Dezembro Vermelho, que tem 
como objetivo chamar atenção 
para as medidas preventivas 
dessas doenças. A escolha 
deste período é por causa do 
Dia Mundial de Luta contra a 
Aids, celebrado mundialmente 
no dia 1º de dezembro.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - "Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem; 
na adversidade, nós é que conhecemos nossos amigos”. (Churton Collins)

No último dia 2, a Concessionária de Rodovias 
TEBE recebeu homenagem com o título de “Res-
ponsabilidade Cultural 2019 e Prêmio Referência 
Nacional & Qualidade Empresarial 2019”, em ceri-
mônia realizada no Clube Piratininga em São Paulo, 
evento organizado pela Agência Nacional de Cultura, 
Empreendedorismo e Comunicação. Para a TEBE, a 
homenagem é o reflexo do reconhecimento da socie-
dade e demonstra que estamos na direção correta. 
“A cultura supera todas as fronteiras que envolvem 
as classes sociais e econômicas, além de representar 
uma verdadeira ferramenta de promoção da cidadania 
e democracia. Dessa forma, acreditamos ser possível 
contribuir para o desenvolvimento de nossa sociedade, seguindo as diretrizes socioculturais do Programa de 
Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, regulado pela ARTESP – Agência Reguladora de Trans-
portes do Estado de São Paulo”, disse o diretor presidente, Antônio Carlos Chinelato. O Gerente de Recursos 
Humanos da TEBE, Ivair Antônio Pereira da Silva (foto), recebeu homenagens no evento. Vale registro!!!

Primeiro festival musical da gravadora Unick Music 
Brasil (UMB) é uma oportunidade para novos talen-
tos demonstrarem seu potencial. Cantores e duplas 
de Barretos e região podem ter a chance de ficarem 
famosos sem sair de casa. Para participar do festival 
musical Vitrine Sonora, promovido pela UMB, basta 
gravar um vídeo caseiro, de preferência com celular e 
com acompanhamento de violão. Quanto à escolha da 
música, o participante tem a liberdade de escolher qual 
idioma e gênero musical preferir, podendo ser autoral ou 
cover. Não serão aceitos vídeos editados, com efeitos 
especiais, gravações em locais públicos ou apenas áu-
dios. O público decidirá o melhor vídeo através do canal 

da gravadora no Youtube e o vencedor ganhará a gravação de um single em estúdio com lançamento nas 
plataformas digitais e um prêmio no valor de mil reais. PRESTE ATENÇÃO: para se inscrever e acessar o 
regulamento, os candidatos podem acessar o site até o dia 09 de dezembro: www.vitrinesonora.com.br.

Estudantes e profissionais da engenharia participaram do 
evento “Engenharia para a Vida” em seus dois dias, no Teatro do 
Unifeb. A abertura contou com o sucesso da palestra de Marcelo 
Tas, e no dia seguinte  aconteceram painéis de temas como 
“Inovação em Saúde: Tecnologias que salvam vidas”, “Desafios 
e Perspectivas da Segurança Alimentar”, “Sustentabilidade e 
Eficiência Energética”. Fechando o evento, a palestra do Gil Giar-
delli, que é difusor de conceitos e atividades ligadas à inovação 
radical, economia criativa, sociedade em rede, digital e estudos do 
futuro, abordou o “Tempo Pós Normal e o Mundo VUCA – Volátil, 
Incerto, Complexo e Ambíguo”. “O tempo VUCA já acabou, agora 
os tempos são pós-normais, e nesses tempos os profissionais da 
engenharia também devem ser humanistas. Além disso, vivemos 
também na época dos fazedores, dos ‘makers’, e o laboratório do Fab 
Lab é uma iniciativa para construir os projetos”, explicou Giardelli. O 
evento foi realizado pela Casa dos Engenheiros e Arquitetos de Barretos, 
em parceria com Unifeb, e apoio do Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia  do Estado de São Paulo. (Foto: André Monteiro)

A temporada de atrações natalinas está aberta no North Shopping 
Barretos. Uma programação de shows foi iniciada no último domingo, 
dia 1º de dezembro, e vai até o dia 22, anunciando a semana natalina. 
São espetáculos de música, ballet, coral e teatro. Tudo para deixar 
o centro de compras ainda mais atrativo para as visitas de consumi-
dores de toda a região. Entre as atrações estão Orquestra de Violas, 
Quarteto de Cordas, Banda Marcial, Grupos de Dança, Espetáculo 
de Ballet, Coral, Folclore Nipônico e Dança do Ventre, entre outras 
opções. Todas gratuitas. A programação completa fica assim:

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou na 
última quarta-feira, dia 4, a Lei 
13.922 que institui o Dia Nacio-
nal do Rodeio. A data passa a ser 
comemorada no dia 4 de outubro.

A movimentação pela cria-
ção da lei teve início com o 
Projeto de Lei 6218/16, do 

deputado Capitão Augusto 
(PL-SP), aprovado pela Câ-
mara em 2018 e pelo Senado 
no início de outubro deste ano. 
O presidente de Os Indepen-
dentes, Jerônimo Muzetti, co-
memorou mais esta conquista. 

"As provas de rodeio são 
hoje economicamente muito 

importantes em todas as ci-
dades que são realizadas pelo 
país, gerando renda e emprego. 
Este reconhecimento é prova 
de que o esporte está ganhando 
cada dia mais espaço, devido à 
sua seriedade e profissionalis-
mo", afirmou Muzetti. (Foto: 
André Monteiro)

As férias escolares já co-
meçaram e sem as atividades 
rotineiras as crianças ficam 
com energia de sobra e os pais 
em busca de atrações.

O Rancho do Peãozinho, es-
paço todo dedicado às crianças 
que fica dentro do Parque do 
Peão, é uma das opções gra-
tuitas para diversão ao ar livre. 

O local possui diversas es-
pécies de animais entre aves, 
lhamas e carneiros, réplicas 

de dinossauros, incluindo 
uma com 18 metros de altura, 
playground com gira gira, 
balanço, gangorra e casa na 
árvore, quadra poliesportiva 
(basquete, vôlei e futebol), 
pula pula, lanchonete que 
funciona nos finais de semana, 
além de áreas gramadas para 
piquenique e muito espaço 
para deixar a criatividade das 
crianças à vontade. 

A novidade para este final 

de ano é que os dois banheiros, 
masculino e feminino, possuem 
trocador para bebês, praticida-
de e comodidade para os pais. 

O Papai Noel visitará o 
local nos dias 21 e 22 de de-
zembro e, além de fazer o seu 
pedido para o bom velhinho, 
as crianças ainda poderão se 
divertir com piscina de boli-
nhas, pipoca e algodão doce, 
tudo gratuito. (Foto: Roberto 
Galhardo) 

A parceria foi anunciada em 
agosto e esta semana colabo-
radores da CPFL iniciaram o 
trabalho de instalação da usina 
fotovoltaica do Parque do Peão. 

Serão implantadas 2.908 
placas em uma área de 10,5 
mil metros quadrados, que 
tornarão o complexo autos-
sustentável utilizando apenas 
energia solar. Com o fim da 
utilização da energia elétrica, 

o Parque do Peão deixará de 
emitir para o meio ambiente 
mais de 100 toneladas de 
CO2 por ano. 

O acordo foi firmado en-
tre a Associação Os Inde-
pendentes e as empresas do 
grupo CPFL Energia, CPFL 
Soluções e ENVO, para a 
montagem de uma usina com 
potência instalada de 986 
kWp de energia solar, mais 

que o suficiente para abaste-
cer todo o complexo. 

"Depois de completa a 
instalação, a usina passará por 
uma análise da Aneel e, so-
mente após aprovação, entrará 
em funcionamento. A previsão 
é que tudo esteja funcionando 
já no mês do janeiro de 2020", 
afirmou o presidente de Os 
Independentes, Jerônimo Mu-
zetti. (Foto: Francisco Santos)

A reitora do Unifeb, a professo-
ra e doutora Sissi Kawai Marcos, 
recebeu homenagem do CREA – 
Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Estado de São 
Paulo, em sua sede na capital 
paulista. Anualmente o CREA-SP 
concede diploma de Mérito da 
Engenharia e Agronomia Paulista 
a profissionais que se destacam 
por suas ações em prol da área 
tecnológica. Sissi foi escolhida em 
função do trabalho desenvolvido 
à frente da reitoria do Unifeb em 
todos esses anos na instituição 
e também pela postura na vida 
profissional. Sissi Kawai Matos 
é formada em Agronomia pela 
USP- Universidade de São Paulo, 
tem mestrado e doutorado em En-
genharia Agrícola pela UNICAMP 
– Universidade Estadual de Campi-
nas, e consultora adhoc da Revista 
Horticultura Brasileira e membro do 
Comitê Editorial da Revista Ciência 
e Cultura. Vale registro!!!

Reitora do 
Unifeb foi 

homenageada 
pelo CREA-SP

TEBE recebeu homenagem da ANCEC em São Paulo

Oportunidade para músicos de Barretos e região

Shows artísticos e culturais no North 
Shopping durante todo dezembro

Gil Giardelli aborda temas ligados a 
Tecnologia e aos Tempos Pós Normal

lei que institui o Dia nacional do 
rodeio foi sancionada por Bolsonaro

CPFl inicia instalação da usina 
fotovoltaica do Parque do Peão

A partir de 2020 o complexo será autossustentável com energia solar

rancho do Peãozinho é opção de lazer 
gratuito durante as férias escolares

Espaço dedicado às crianças, localizado no Parque do Peão, funciona diariamente das 9 às 17 horas
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Com o objetivo de am-
pliar, promover e disseminar 
a educação empreendedora, 
a prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação e de uma par-
ceria com o Sebrae, realizou 
com alunos, a feira “Jovens 
Empreendedores Primeiros 
Passos”, onde os estudantes 
comercializaram produtos e 
serviços desenvolvidos por 
eles ao longo do semestre.

O projeto acontece no âm-
bito escolar, nas turmas do 
1º ao 5º ano do ensino fun-
damental e faz parte do Pro-
grama Nacional de Educação 
Empreendedora do Sebrae, 
que inclui metodologias dife-
renciadas para cada nível de 

Cinquenta e dois agentes 
comunitários das novas equipes 
de Estratégia Saúde da Família 
(ESF) do município, CSU, Cris-
tiano Carvalho, Ibitú, Luis Spi-
na e São Francisco participaram 
de um treinamento introdutório 
sobre os atendimentos às famí-
lias cadastradas nas Unidades 
Básicas de Saúde.

A proposta foi de apresen-
tar a esses profissionais o me-
lhor acolhimento e buscando 
sempre atendimentos de ex-
celência para as famílias.

“Com o aumento das equi-
pes estamos dando mais um 
passo para melhorar a vida das 
pessoas no que toca ao atendi-
mento feito pela Atenção Bá-
sica, que tem como os agentes 
comunitários de saúde o elo 
principal que está na gestão e 
aponta aqueles que realmente 
precisam dos nossos servi-
ços.”, destacou a coordenado-
ra das ESF´s, Danúbia Longo.

Os agentes percorrerão 
suas áreas realizando o cadas-
tro das famílias e, futuramen-
te, realizando atividades de 
prevenção de doenças e pro-
moção da saúde. 

Periodicamente, visitarão as 
famílias cadastradas, acompa-
nhando cada uma delas, levan-
do para as unidades pacientes 
que precisam ser acompanha-
dos mais de perto, como aqueles 
com hipertensão, diabetes, entre 
outros problemas de saúde, 
além de gestantes para acompa-
nhamento com médico e enfer-
meiro durante o pré-natal.

Está confirmada para co-
meçar às 21 horas do dia 31 
de dezembro a Festa da Vira-
da na Região dos Lagos, aber-
ta gratuitamente à população, 
tendo como principal atração, 
o show da dupla João Bosco 
& Vinícius à meia noite. 

A programação, idea-
lizada pela prefeitura de 
Barretos, inclui ainda apre-
sentação de Paulinho 1001 e 
DJ Nenezinha, de Cuiabano 
Lima e do grupo de samba 
e pagode Nossa Imagem. 
Também será montada uma 

estrutura de Praça de Ali-
mentação, banheiros quí-
micos e segurança, além do 
grandioso palco dos shows.

“A Região dos Lagos é 
tradicionalmente o local esco-
lhido pelos barretenses para a 
comemoração da chegada de 
um novo ano, por isso foi o 
local escolhido para sediar 
esse show de final de ano, 
um réveillon aberto, popu-
lar, democrático e com uma 
das maiores duplas sertanejas 
deste país, gratuitamente para 
o barretense e seus convida-

dos”, disse o prefeito Gui-
lherme Ávila.

O evento acontece numa 
união de forças de várias se-
cretarias municipais, com co-
ordenação da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo. 

O secretário Adriano San-
tos comentou que “estamos 
oferecendo uma programa-
ção que pode já, neste ano, 
atrair turistas da região e 
pode vir a ser um grande ge-
rador de renda para o muni-
cípio, pois turismo significa 
divisas para a cidade”.

Dupla João Bosco & Vinícius estará na região dos lagos na Virada de 2020
Festa da Virada terá outras atrações com realização da prefeitura de Barretos

Jovens empreendedores 
expõem seus produtos em feira

escolaridade.  
Durante todo o ano, os pro-

fessores, que passaram por um 
treinamento do Sebrae, desen-
volveram atividades voltadas 
para a simulação de uma mi-
niempresa. Assim, as crianças 

aprenderam os primeiros pas-
sos de um empreendedor, por 
meio da elaboração de um pla-
no de negócios, que engloba 
pesquisa de mercado, confec-
ção de produtos para a venda e 
atendimento ao cliente.

Cinquenta e dois novos agentes 
de saúde recebem treinamento
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IMAGENS DA SEMANA

Depois 160 horas de aulas teóricas e prá-
ticas, os alunos do curso de Pizzaiolo promo-
vido pelo Senac, em parceria com o Sindicato 
da Alimentação, ofereceram a convidados, 
pizzas de diversos sabores, salgadas e doces, 
em tarde festiva de conclusão do curso, na 
última segunda-feira (2). Além dos alunos, 
lá estava a culinarista Dulcelina Anastácio 
recepcionando os convidados, detalhando 
todos os passos do curso e parabenizando 
os alunos pela conquista. Vale ressaltar 
que o curso teve a participação da técnica 
responsável pelos cursos de Gastrono-
mia do Senac, Ana Cláudia  Neif, e da 
secretária do Senac, Márcia Napolitano.

CHUVA E QUEDA DE ÁRVORES
Equipe da Defesa Civil, comandada pelo secretário Manoel Messias, atendeu diversas ocor-

rências de quedas de árvores, dentre elas na rua 34, entre avenidas 23 e 25, e na Avenida Dr. 
Roberto Rios, em frente 
a portaria do Jockey 
Clube, executando tra-
balho de desobstrução 
das vias públicas. E, 
em virtude, dos fortes 
ventos que assolaram a 
cidade nos últimos dias, 
houve o rompimento 
do cabo de aço que 
sustentava a Bandeira 
do Brasil, na Praça 9 de 
Julho. A equipe realizou 
o recolhimento da ban-
deira para os consertos 
necessários.

Curso de Pizzaiolo
Degustação do 
Aprendizado

Vai ser lançado no próximo 
dia 12 em São Paulo a biogra-
fia de um dos mais conhecidos 
e polêmicos personagens do 
mundo nacional dos rodeios: 
o locutor Asa Branca.

Escrito por Raul Marques, 
a obra promete não esconder 
nem o lado bom muito menos 
o lado obscuro de Waldemar 
Ruy dos Santos, o famoso 
Asa Branca, locutor de tantos 
rodeios pelo país nos anos 80 
e 90 Brasil afora. “Asa Branca 
- O Livro” será lançado pela 
editora Letramento.

O escritor repisa toda a tra-
jetória de Asa Branca, nascido 
em Turiúba, São Paulo, que 
hoje tem 57 anos e convive 
com a Aids e muitas outras do-
enças decorrentes, com segui-

das internações. Além da Aids 
Asa Branca tem problemas 
cardíacos, câncer, hidrocefalia 
e pneumonia crônica.

Nos bons tempos Asa 
Branca era considerado o 
locutor nº 1 dos rodeios no 
país e animava arenas com 
mais de 30 mil pessoas. Foi 
milionário, chegou a com-
prar mansões, um avião e 
um helicóptero, além de inú-
meros carros de luxo. Mas, 
perdeu praticamente tudo 
devido ao álcool, drogas e 
gastos com prostituição.

O autor Ruy dos Santos 
ouviu mais de 50 pessoas 
próximas ao locutor, como 
Sérgio Reis, Sonia Abrão. O 
ex-árbitro Oscar Roberto de 
Godoy e até a dançarina Rita 

Cadilac estão entre os amigos 
ouvidos que deram depoimen-
tos. “Tive total liberdade para 
fazer entrevistas, com fontes 
no Brasil e nos Estados Uni-
dos”, diz o autor.

“O que mais me chama a 
atenção é a capacidade que o 
Asa Branca tem de se levantar, 
mesmo nos piores cenários, 
e de produzir momentos ex-
traordinários, inclusive as 
diversas vezes que venceu a 
morte e os mais de 100 dias 
de internação.” 

O lançamento vai acontecer 
no dia 12, das 18h30 às 21h30, 
na Livraria da Vila, na Rua 
Fradique Coutinho, 915, Vila 
Madalena. (Com informações 
do jornalista e colunista do 
UOL, Ricardo Feltrin)

Doente e endividado, locutor de 
rodeio Asa Branca ganha biografia
Lançamento acontece na próxima quinta-feira na capital paulista
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"Um desempenho acima do 
previsto". Essa é a avaliação 
da administração do North 
Shopping Barretos após apu-
ração dos números registrados 
no último final de semana, 
durante a promoção conhecida 
como Black Friday.

Segundo o gerente geral 
do empreendimento, Ricardo 
Martins Marques, “o fluxo 
de veículos ficou em 11,22% 
superior ao ano passado, mas 
o volume de vendas surpreen-
deu, registrando um aumento 
de 20,45 em relação ao perío-
do de 2018. Somente na sexta-
feira, dia oficial da liquidação, 
o aumento foi de 13,89% a 
mais que 2018. O que mostra 
que a Black Friday tornou-se 
uma das mais importantes 
datas para o varejo e acerta-
mos em investir numa grande 

campanha de divulgação das 
promoções de nossos lojistas”, 
destacou Marques.

Segundo a imprensa es-
pecializada em economia, no 
geral a Black Friday 2019 
sinalizou uma recuperação 
no consumo do brasileiro. A 
Agência Reuters divulgou que 
as vendas no varejo brasileiro 
cresceram 18,1% na Black 
Friday deste ano ante o mesmo 
período de 2018, conforme da-
dos do Índice Cielo de Varejo 
Ampliado (ICVA) divulgados 
na segunda-feira (2) pela em-
presa de meios de pagamentos.

Segundo o jornal O Estado 
de São Paulo, grandes redes do 
varejo comemoraram o volu-
me de vendas e procuraram 
transmitir a ideia de que, se 
houve uma antecipação pre-
visível das vendas do fim do 

ano, ela não foi forte o bastante 
para reduzir as projeções para 
o Natal e Ano Novo.

O gerente do North Sho-
pping Barretos concorda. 
“Estamos muito otimistas 
com a temporada de vendas 
natalinas e acreditamos que 
a Black Friday só se reflete 
positivamente nas projeções. 
Não há uma substituição de 
compras, mas sim uma soma-
tória incentivada pelos preços 
convidativos do último final 
de semana. Quem conseguiu 
dar bons descontos vendeu 
mais, mas o apelo do Natal 
continua forte. Por isso, esta-
mos investindo em nossa es-
trutura,  para que o shopping 
receba a todos os clientes 
com conforto, comodidade e 
beleza”, completou Marques. 
(Foto: Renan Barbiere)

Pastel, lanches com pão 
francês, cachorro quente, 
açaí, bolinhos de carne ou 
espetinhos. As opções são 
variadas e estão todas pre-
sentes na área de food trucks 
que foi montada próximo à 
entrada principal do Parque 
do Peão, em frente ao setor 
de credenciamento.

Além das opções de ali-
mentação, no local, os visi-
tantes também têm a comodi-
dade de contar com banheiros 
feminino e masculino. 

"Montamos essa estrutura 
para receber com conforto 
os turistas e barretenses que 
passam por aqui para conhecer 
a nossa decoração de Natal", 
afirmou o presidente de Os In-

dependentes Jerônimo Muzetti.
Luzes e PaPai NoeL

Mais de 13 mil metros de 
cabos iluminados formam 
árvores de Natal, renas e 
trenós, e infláveis de papais 
noéis com até 5 metros de 
altura, encantam crianças 
e adultos e o próprio Papai 
Noel recebe todos os dias os 
pedidos dos pequenos em seu 
trono que fica na Roseta.

Música ambiente com 
temas natalinos completa a 
magia e a emoção que são 
típicas deste período do ano.

As luzes do Natal são 
acesas sempre ao anoitecer 
e o acesso até o Monumento 
ao Peão está liberado a partir 
das 19 horas até às 22 horas.

Mais de 200 animais, de 
cerca de 70 raças, participam 
em seis exposições reunidas 
no evento "Exposição Pana-
mericana de Cães de Todas 
as Raças", que acontece neste 
sábado e domingo no Barretos 
Country Resort e Convenções. 
A entrada é gratuíta.

A cidade foi escolhida 
para sediar o evento graças 
a uma parceria da prefeitura 
com a Rio Preto Kennel 
Club. São cães que vêm de 
diversos locais, inclusive 
do nordeste brasileiro, do 
sul, da Argentina, Uruguai, 
entre outros países e estados 
brasileiros, movimentando o 
turismo em Barretos.

Área de Food Trucks está montada próximo à 
entrada principal do Parque do Peão, em frente ao 

departamento de credenciamento (Foto: Francisco Santos)

Exposição Internacional de Cães acontece 
neste final de semana em Barretos

As competições, que consi-
deram quesitos como beleza e 
conformação de cada animal, 
fazem parte do calendário 
oficial de exposições da Fede-
ração Internacional FCI, Con-
federação Brasileira CBKC e 
Federação do Estado de SP-
FCSP. Não existe premiação 
em dinheiro, mas premiações 
em forma de medalhas, tro-
féus, escarapelas, e outros 
símbolos. A premiação conta 
pontos para o ranking brasi-
leiro, um dos mais concorridos 
do mundo cinófilo.

O Brasil é o terceiro país 
no mundo que mais registra 
cães de raças puras, com maior 
concentração de criadores no 

estado de São Paulo, certa de 
46% de todo o pais. Em 2022 
o Brasil sediará a Exposição 
Mundial de Cães, que será 
realizada em São Paulo, capi-
tal. Este ano ela aconteceu em 
Xangai, na China e em 2020 
será em Madri, na Espanha.

A Exposição Panamericana 
de Cães de Todas as Raças em 
Barretos será aberta gratuita-
mente a visitação pública. Os 
animais ficam hospedados com 
seus proprietários em acampa-
mentos e nos hotéis da cidade 
que aceitam cães, devidamente 
acomodados nas suas caixas de 
transportes, dentro dos princí-
pios e padrões de segurança e 
bem estar animal vigentes.

O prefeito Guilherme Ávila 
analisa que "um evento como 
esse traz um público para a 
cidade que interessa ao de-
senvolvimento econômico, 
pois consome aqui, se hospeda 
aqui, deixando aqui dinheiro". 

"A paixão pelos cachorros 
vista nesses eventos é bonita 
de se ver, por isso, a população 
também ganha uma atração a 
mais no final de semana, uma 
vez que a exposição é aberta 
ao público gratuitamente. É 
Barretos investindo no Turis-
mo o ano todo", completou 
Guilherme Ávila.

Vendas na Black Friday 
superam todas as  expectativas 

no north Shopping Barretos
Esperada liquidação bate recordes mostrando aquecimento 

da economia e consolidação do centro de compras barretense

Área de Food Trucks é 
opção de alimentação 

no Parque do Peão
Com cardápio variado, espaço funciona todos os 

dias, a partir das 19 horas, para receber turistas que 
visitam a decoração natalina do complexo
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Esta sexta-feira, dia 6, foi dia de festa para a médica 
dra. Erica Miranda kalil, que brindou mais um ano de vida ao 

lado do esposo, dr. Jorge, e da filha Rafaela. Felicidades!!

Maria Carmelia Martins Marques celebrou no último dia 05, 
mais uma primavera. Na foto ela recebe o carinho do esposo  

Rui Pinto Marques, além dos filhos Alessandra e Ricardo, e dos 
netos Mariana, Gabriel e Letícia. Felicidades!!

A enfermeira barretense Mayara dos Santos comemorou mais 
uma primavera nesta sexta, dia 06. O parabéns especial ficou 

por conta do filho, o príncipe Arthur. Parabéns !!

No último dia 05, a princesa Valentina Matos do Carmo 
Anastácio participou da cerimônia da sua formatura de 

conclusão do ensino fundamental I, enchendo de orgulho os 
familiares; em especial; os pais corujas, Leandro Anastácio 
e Raquel, e a irmã Antonella. Parabéns Valentina, que esse 

seja início de um novo ciclo na sua vida!!

O North Shopping Barretos completou 10 anos no último dia 05 e, para comemorar o sucesso, o gerente geral, Ricardo Martins, 
preparou uma linda comemoração, onde os lojistas e toda a equipe do North Shopping celebraram. Na foto, Ricardo posa ao 
lado de toda sua equipe. Parabéns a todos vocês que fazem o North Shopping Barretos acontecer!!

Apaixonado por animais, o prefeito Guilherme de Ávila brinda mais 
um ano de vida no próximo dia 09, recebendo o carinho de amigos 

e familiares; em especial, o carinho do seus pets. Parabéns!!!
Close nas empresárias Jackeline Rossini, da Odonto 

Company, e Denise Bitelli, da Glad, celebrando ao lado de Ricardo 
Martins, os 10 anos do North Shopping Barretos. Sucesso!!!

O secretário de 
Trânsito, Cláudio 
Muroni, celebrou mais 
um ano de vida nesta 
sexta, dia 06, ao lado 
da esposa Juliana e 
das filhas Helena e 
Giovanna. Parabéns!!
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Ao celebrar 20 anos da re-
alização de videocirurgias no 
Hospital de Amor, em Barre-
tos, na última semana, a equipe 
médica que atua no setor do 
digestivo, atrelou a segurança, 
padronização e alto nível téc-
nico empregado nas cirurgias 
laparoscópicas à instalação 
de uma unidade do Centro de 
Treinamento em Cirurgias Mi-
nimamente Invasivas (IRCAD) 
em Barretos, em 2011. 

A celebração reuniu a mes-
ma equipe médica que iniciou 
a técnica no hospital em 1999, 
celebrou o marco realizando 
uma laparoscopia no Hospital de 
Amor e contou com a presença 
de pioneiros da técnica no Brasil, 
além do fundador do IRCAD, 
professor e médico, Jacques Ma-
rescaux, que ministrou palestra 
sobre o futuro da cirurgia.

De acordo com o médico 
coloproctologista, dr. Marcos 
Denadai, que integrou a equipe 
que realizou a primeira cirurgia 
no Hospital de Amor, no início, 
a estrutura era modesta, porém, 
local de grandes cirurgias.

Ele lembra que, antes, a 
base da literatura médica era 
rasa e muito questionada, mas 
que a partir do ano 2000 a lapa-
roscopia começou a ser vista 
com bons olhos, especialmente 
em virtude da publicação feita 
pelo professor Regadas, que 
relatou sua experiência com 

401 casos com resultados 
satisfatórios, baixa taxa de 
conversão e 0,4% de óbitos e, 
em seguida, a publicação do 
professor Fábio Campos, que 
reuniu vários especialistas da 
época, detalhando experiências 
com resultados favoráveis.

“Depois de comprovado 
cientificamente, nos sentimos 
ainda mais seguros de que está-
vamos no caminho certo e, por 
isso, decidimos reunir esses 
especialistas para nos ensinar. 
Nascia, então, o primeiro curso 
teórico/prático realizado em 
uma chácara alugada”, lembra.

Segundo Denadai, na oca-
sião, foi contratada uma equipe 
de anestesistas veterinários para 
a realização de cursos em mo-
delos vivos. O segundo curso 
evoluiu e foi realizado na sede 
do hospital, com uma estrutura 
maior e, nos anos seguintes, 
com o empenho de impulsionar 
a curva de aprendizado da nova 
técnica, a equipe estava cada 
vez mais perto do maior centro 
de treinamento do mundo (IR-
CAD), que já tinha planos de se 
instalar na Argentina.

O presidente do Hospital de 
Amor, Henrique Prata, lembra 
da sensibilidade dos médicos 
para convencê-lo a implantar o 
método via SUS e buscar a ins-
talação do IRCAD no Brasil.

“A grande mola mestre 
foi o dr. Armando Melani, 

coordenador da primeira ci-
rurgia minimamente invasiva 
no hospital. Foi ele que, com 
muita sensibilidade, me con-
venceu da importância de todo 
o trabalho desta equipe e foi, 
então, que eu entendi que a 
história do hospital é idêntica 
a história da laparoscopia em 
Barretos. A laparoscopia nas-
ceu do impulso de fazer o que 
seria melhor pra atender todas 
as pessoas por igualdade, foi o 
mesmo caminho que corremos 
pra chegarmos na medicina que 
temos hoje, onde o foco é ex-
clusivamente o paciente”, disse 
Prata, uma vez que são poucos 
hospitais no Brasil que ofere-
cem este tratamento totalmente 
gratuito ao paciente.

Convencido do propósito 
de tratamento oferecido pelo 
hospital, o fundador do IR-
CAD, Jacques Marescaux, 
designou a primeira unidade 
do centro de treinamento para 
Barretos em 2011.

Presente no evento de cele-
bração dos 20 anos de laparos-
copia do hospital, Marescaux 
falou aos presentes sobre a 
evolução da técnica em Bar-
retos e no mundo, abordando 
sobre novas tecnologias e o 
futuro da cirurgia robótica.

Desde sua inauguração, o 
IRCAD Barretos soma 269 
cursos realizados e mais de 11 
mil cirurgiões treinados.

Milhares de vidas podem 
ser salvas com uma doação 
para o Hospital de Amor, que 
é referência em oncologia no 
Brasil e atende pacientes de 
câncer de todo país pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

Uma causa tão importante 
que virou mote para o “Amor é 
pra Doar”, nova campanha de 
final de ano do hospital, que 
começou na última terça-feira 
(3), no Dia de Doar 2019. 

A ação tem como objetivo 
conscientizar a sociedade so-
bre a importância das doações 
para o funcionamento e ma-
nutenção dos 11 institutos de 
prevenção, cinco unidades de 
tratamento e mais 18 unidades 
móveis do Hospital de Amor. 

A campanha será veiculada 
nas redes sociais da instituição 
e indica que as doações podem 
ser realizadas até 31 de dezem-
bro pelo site hospitaldeamor.
com.br ou via incentivo fiscal 
(imposto de renda de pessoas 
físicas e jurídicas). 

Caso a opção do contribuinte 
seja por meio do imposto de 
renda, é necessário fazer a desti-
nação até o dia 28 de dezembro.

“Essa é uma excelente opção 

A Campanha Dezembro 
Roxo efetuou um estudo em 
2.649 cidades e criou um 
ranking das cidades que, per-
centualmente, mais doam Im-
posto de Renda para os Fundos 
para a Infância e Adolescência.

Em 2019, o mês de dezem-
bro vai ganhar uma nova cor: 
é o lançamento da Campanha 
Dezembro Roxo, que tem como 
objetivo o incentivo a doações 
para crianças e adolescentes, 
por meio do Imposto de Renda. 

"A campanha não tem fins 
lucrativos e o principal foco da 
iniciativa é divulgar que, em vez 
de pagar imposto, a população 
pode fazer doações para causas 
sociais, sem custo e enquanto 
consegue abater do valor que 
iria para os cofres públicos", 
afirma Eduardo Canova, coor-
denador nacional da campanha.

As contribuições podem 
ser a nível federal, estadual 
ou municipal, como é o caso 
de Barretos, e isso quer di-
zer que os seus contribuintes 
podem conseguir abatimento 
de até 6% do imposto devido, 
enquanto realizam uma ação 
de caridade, no final do ano.

Doação do Imposto de renda
Barretos está na 56ª  posição das cidades que mais doam Imposto de Renda

Hospital de Amor e IRCAD: de chácara alugada 
ao maior centro de treinamentos do mundo

Por que é imPortante doar ainda em 2019?
Ao enviar a declaração do Imposto de Renda, o contribuinte pode des-

tinar uma parte aos fundos sociais do seu município. Para as pessoas físicas, 
nas declarações enviadas pelo modelo completo, o percentual deduzido 
pode ser de até 6%, se a doação for feita até o fim deste ano. Já se a data da 
contribuição for entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2020, a dedução passa a 
ter limite de 3%. Por isso é interessante terminar 2019 e realizar essa ação de 
generosidade: só assim o contribuinte conseguirá a maior faixa de dedução. 
Para as pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Real, o abatimento pode 
chegar a 1%. Se o contribuinte tiver uma taxa a pagar à Receita Federal, o 
percentual da doação é deduzido, ou seja, é encaminhado para o fundo 
selecionado. Já se ele precisar receber a restituição, o valor tem acréscimo 
de até 6% e ainda uma taxa da Selic (tarifa básica de juros).

Saiba Para onde vai a Sua doação
As doações irão para os FIAs (Fundo para a Infância e Adolescência) 

do seu estado ou município. Estes fundos cuidam de crianças e adoles-
centes que vivem em situação crítica, sem acesso a direitos básicos, como 
água, estudo e saneamento. Assim, ao efetuar a doação, o contribuinte 
destina a ajuda para o FIA da sua cidade ou estado, que pode ser conhe-
cido ao acessar o site da prefeitura de Barretos.

Como doar?
Acesse o site da Campanha Dezembro Roxo de Barretos, através 

do link: https://www.dezembroroxo.com.br/doacoes-barretos-sp ou 
nas redes sociais Instagram, Facebook eTwitter e contribua não apenas 
doando, mas espalhando essa notícia por aí. O futuro das crianças e 
adolescentes da sua cidade e do Brasil todo pode estar em suas mãos.

O estudo, feito pela cam-
panha, em 2.649 cidades, co-
locou Barretos na 56ª posição 
entre as cidades que, percentu-
almente, mais doam Imposto 
de Renda. Isso significa que 
o município tem potencial 
para receber mais de R$ 3,7 
milhões por ano, mas foram 

doados apenas R$ 1 mil. 
Ou seja, apenas 41,76%% 

dos 7.034 contribuintes que 
fazem declaração no modelo 
completo tinham conhecimen-
to da prática, no momento do 
envio da última declaração. 
Por isso, a ação realizada em 
dezembro é tão importante.

Hospital de amor lança 
campanha “amor é pra doar”

númeroS do HoSPital de amor
 O Hospital de Amor registra cerca de 880 mil atendimentos por ano, 100% 

gratuitos. Por dia, seis mil pessoas passam pelas unidades. Em 2018, a institui-
ção atendeu 192.215 pacientes procedentes de 2.167 municípios de todos os 
estados do país. Foram realizadas 23.732 internações, 102.258 quimioterapias, 
9.500 mil refeições servidas/dia. A entidade reúne 380 médicos e mais de 3.800 
funcionários. “As doações são fundamentais para mantermos os nossos progra-
mas com excelência e continuarmos beneficiando milhares de pessoas de todo 
o Brasil que buscam o hospital para o tratamento de câncer”, diz Henrique Prata.

disponibilizada para a sociedade 
brasileira. No entanto, pesquisas 
apontam que menos de 6% da 
população usam esse incenti-
vo fiscal. Se esse percentual 
fosse maior, resolveríamos os 
problemas de saúde do país”, 
afirma Henrique Prata, diretor 
de Responsabilidade Social do 
Hospital de Amor.

É fácil ajudar o HA por meio 
do imposto de renda: as decla-
rações de pessoas físicas preci-

sam usar o modelo completo e 
podem ser doados até 6% do IR 
devido para os projetos sociais. 
Já as empresas (pessoas jurídi-
cas) podem destinar até 9% do 
imposto de renda devido. 

O percentual pode ser di-
vidido entre programas rela-
cionados projetos ligados a 
idosos, crianças e adolescen-
tes, pessoas com deficiência, 
pacientes com câncer, ou cul-
tura, audiovisual e esporte.
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Esportes

Na última segunda-feira 
(2), diretores do Barretos EC 
deram início à pré-temporada 
da equipe, visando à disputa do 
Campeonato Paulista de 2020. 

Na oportunidade, foi realiza-
da a apresentação dos jogadores 
que formam o elenco e os in-
tegrantes da comissão técnica, 
em encontro com a imprensa 
no Estádio Fortaleza, coman-
dado pelo presidente do clube, 
Roberval Moraes da Silva, e 
pelo gerente de futebol, Luis 
Eduardo Cortillazzi, o Luisão

De acordo com o presidente 

Na última quinta-feira (5), 
foi realizada mais uma sessão 
no STJD (Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva) e  ao 

Em nota publicada no site 
do Barretos EC, o advogado 
Júlio Samara, responsável 
pelo Departamento Jurídico 
do clube, esclareceu as medi-
das tomadas e a decisão dos 
dirigentes do futebol paulista, 
através da Federação Paulista 
de Futebol. Confira a integra:

“A todos torcedores do Bar-
retos, estamos fazendo de tudo 
juridicamente para defender o 
direito do Barretos, que  foi infe-
lizmente desrespeitado. A Fede-
ração Paulista ao não reconhecer 
o direito do Barretos,  não só 
frustrou os sonhos de uma cida-
de como simplesmente acabou 
com a Série A2, colocando uma 
equipe que vai participar, sem 
poder ascender a Série A1, que 
é o objetivo da disputa.

Em uma divisão de aces-
so, ter uma equipe que vai 
participar sem ter o direito ao 
acesso, vai comprometer toda 

BEC: SériE A2 ou SériE A3?

Impasse continua no TJD da 
Federação Paulista de Futebol O Barretos confirmou no 

início da semana, a contra-
tação do atacante Clebinho, 
que se tornou nome impor-
tante na história do Botafogo 
de Ribeirão, após marcar gol 
que salvou o time do rebaixa-
mento, em 2012.

Com 33 anos, o jogador se 
apresentou junto com restante 
do elenco na última segunda-
feira (2), quando o time iniciou 
sua pré-temporada.

Além de sua história no Pan-
tera, Clebinho já teve passagens 
por Juventus-SP, Penapolense, 
Itapirense, Atlético Diadema, 

STJD não julga mérito dos pedidos 
do BEC e advogados preparam medida cautelar

ser colocado em julgamento 
os pedidos do Barretos Esporte 
Clube, os auditores do STJD 
decidiram não julgar o méri-
to do Mandado de Garantia 
imposto pela equipe junto ao 
órgão desportivo. 

Em nota oficial, o presiden-
te do BEC, Roberval Moraes 
da Silva, informou que em 
nenhuma das duas instâncias 
foi apreciado o mérito, ou 
seja, tanto no TJD de São 
Paulo como no STJD do Rio 

de Janeiro. 
“Não foi julgado o mérito do 

Mandado de Garantia. Sendo 
assim, nossos advogados esta-
rão entrando com uma medida 
cautelar, para que se faça uma 
reunião extraordinária, que 
julguem o mérito da questão, 
tanto da resolução, quanto do 
Mandado de Garantia. Infeliz-
mente, o Barretos Esporte Clube 
está sofrendo com politicagem, 
mas a luta continua”, afirmou o 
presidente do BEC.

Advogado Júlio Samara esclarece medidas 
jurídicas e lamenta decisão da FPF

a disputa. A Federação não 
prejudicou o Barretos, mas a 
si própria, pois matou a A 2.

O poder externo é forte e po-
deroso, mas unidos, seja em qual 
divisão estivemos. A decisão não 
prejudicou o Barretos, mas sim o 
Futebol Paulista e a série A2, que 
já está comprometida na origem. 
A hora é de unirmos como 

nunca em prol do Barretos E 
C. Vamos a Vitória. Queremos 
um Barretos forte como nunca,  
para mostrar que somos mais 
fortes do que tudo isso.

Aqui fazemos a maior Fes-
ta do Peão, temos o maior 
centro de Combate ao Câncer e 
temos o Barretos EC. Orgulho 
de ser barretense”.

Barretos contrata atacante que salvou Botafogo 
de Ribeirão do rebaixamento em 2012

Com 33 anos, Clebinho acertou com Touro do Vale para temporada de 2020

Guarani, Joinville, Comercial, 
São Caetano, Cuiabá, Caxias
-RS, Tricordiano, Cianorte, São 
Gabriel, Água Santa, Inter de 
Limeira e Portuguesa. Passou 

também por SP Pombal, de 
Portugal, e Tarxien Rainbows, 
da República de Malta. (Com 
informações do globoesporte.
com. Foto: Agência Botafogo)

BEC apresenta jogadores 
da equipe de 2020

do Barretos Esporte Clube, 
Roberval Moraes da Silva, “o 
elenco iniciou os trabalhos com 
o objetivo de fazer um grande 
campeonato e estará brigando 
para manter o retrospecto de 
grandes campanhas, como vem 
realizando nos últimos anos”, 
disse Roberval Moraes. “Va-
mos trabalhar focados e com 
seriedade para que os nossos 
objetivos sejam alcançados, 
entre eles, chegar à elite do 
futebol paulista”, frisou o pre-
sidente do Touro do Vale.

O BEC já tem agendado 
para o dia 22, um jogo treino 
com a equipe Sub 20 do Bota-
fogo, de Ribeirão Preto.

A Comissão Técnica do 
BEC ficou formada da seguin-
te forma: Roberval Moraes da 
Silva (presidente), Júlio Sa-
mara (diretor jurídico), Cássio 
Murilo Siqueira (presidente do 
Conselho Deliberativo), Luis 
Eduardo Cortillazzi (gerente 

de futebol), Ricardo Moraes 
(treinador - foto), Rogério Del-
gado (auxiliar técnico), César 
de Cillo (preparador físico), 
Dinei (preparador de goleiros), 
dr. Henrique Suzuki (médico), 
Thiago Ramiro e Willian Al-
meida (fisioterapeutas), Marcelo 
Baxola (supervisor), Paulinho 
Tocha e Pedrinho (mordomos) 
e Jorge Tadeu (mascote).

Os atletas contratados e 
apresentados pela diretoria 
são: Goleiros (Rafael Pascoal, 
Thom e Mateus Almeida), La-
teral Direito (Flávio Meneses e 
Daniel Damião), Zagueiro Cen-
tral (Xandão e Júlio Vaz), Quarto 
Zagueiro (Jailton e Serjão), La-
teral Esquerdo (Udson e Murilo 
Ceará), Volante (Ualef), Segundo 
Volante (Fernando Aguiar e Dou-
glas Vargas), Meia (Branquinho 
e Mirray), Meia atacante (João 
Henrique e Clebinho), Atacante 
(Robinho, Thiago Silvy, Rodrigo 
Silva, Magrão e Patrick).


