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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 13 DE DEZEMBRO

R$  4,109
Dólar Comercial Venda R$  4,116

Cotações 
FinanCeiras

ATÉ UM SALÁRIO MÍNIMO

O presidente da Caixa Eco-
nômica Federal, Pedro Guima-
rães, confirmou nesta sexta-
feira (13), durante transmissão 
ao vivo no Facebook, que os 
saques do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço) com o novo limite de R$ 
998 serão liberados em 20 de 
dezembro, próxima sexta-feira. 
Quem já fez o saque de R$ 500 
terá direito a sacar o restante. A 
Medida Provisória (MP) que, 
entre outros pontos, aumenta o 
limite para os saques do FGTS 
foi sancionada hoje por Bol-
sonaro. A principal alteração 
define que o trabalhador que 
tinha até um salário mínimo no 
fundo até 24 de julho deste ano, 
quando a medida entrou em 
vigor, poderá sacar todo esse 
valor, e não apenas R$ 500.

Vem aí o REVEILLON DO 
RIO DAS PEDRAS. No dia 31 
de dezembro o Rio das Pedras 
promove para os associados e 
visitantes seu sensacional Re-
veillon, no Salão Nobre na sede 
de campo, a partir das 22 horas. 
As atrações ficam por conta do 
Grupo Nossa Imagem e Kadu 
Velasco & Banda. Haverá 
uma super queima de fogos, 
segundo a diretoria. Sócios em 
dia com as mensalidades têm 
entrada gratuita. Ingressos para 
visitantes custam R$ 150,00 
(antecipado) e mesas R$ 90,00 
(acompanha uma porção de 
frios e um champagne). Neste 
Reveillon e em todos os dias 
de 2020, o Rio das Pedras será 
o “Lugar de Gente Feliz”!!!!

Neste final de semana, o Car-
tório Eleitoral funciona em regime 
de plantão. A informação foi con-
firmada por Alessandra Tamarozi, 
chefe do Cartório Eleitoral, que 
continua convocando os eleitores 
que ainda não fizeram o cadastro 
biométrico dos títulos eleitorais. O 
prazo para fazer a biometria elei-
toral termina no próximo dia 19 e, 
após esta data, quem não realizar 
o procedimento terá seu Título de 
Eleitor cancelado, restrições no 
CPF, além de outras restrições. 
Atendimento por agendamento 
e ordem de chegada no Cartório 
Eleitoral, acontece neste sábado 
e domingo, dias 14 e 15, das 8 às 
14 horas. De 16, segunda-feira, ao 
dia 19, o horário de atendimento 
será das 9 às 18 horas. O Cartório 
Eleitoral de Barretos fica localiza-
do na avenida 15 entre ruas 18 e 
20, número 749. Os documentos 
exigidos são comprovante de 
endereço, documento de identi-
ficação e título eleitoral, se tiver.

O prefeito Guilherme Ávila 
recebeu na última quarta-feira, 
dia 11, na capital paulista, o prê-
mio de “melhor gestor público 
municipal do Brasil”, concedido 
pelo grupo GCSM (Global Cou-
ncil of Sales Marketing).

O evento de premiação 
homenageou, ainda, o ex-pre-
sidente Michel Temer, o ex-
governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, o presidente 
da SABESP, Benedito Braga, 
o jurista Dr. Ives Gandra Mar-
tins, o secretário de Habitação 
do Estado de São Paulo, Flávio 
Amary, o presidente da União 
dos Vereadores de São Paulo 
(Uvesp), Sebastião Misiara, e 
o presidente do Conselho do 

Sebrae-SP, Tirso Meirelles.
Segundo o presidente da 

GCSM, Agostinho Turbian, o 
objetivo do evento é destacar 
cidades cuja administração sir-
va de modelo. “Barretos é uma 
cidade de projeção internacional 
e tem apresentado excelentes 
índices na saúde, na educação 
e em outros setores importan-
tes do município. Isso merece 
destaque”, disse Turbian.

Ao receber a homenagem, 
Guilherme Ávila destacou os 
muitos desafios que um gestor 
público enfrenta. “As dificul-
dades diárias são enormes e em 
minha gestão passei por alguns 
momentos muito complicados 
da economia nacional, da re-

dução de receita, mas sempre 
mantive a fé no trabalho. Esse 
prêmio traz uma felicidade e 
alento ao coração. Estou muito 
feliz em ter meu nome lembrado, 
agradeço a Deus e dedico essa 
homenagem a cada barretense”.

O prefeito de Barretos re-
cebeu seu diploma das mãos 
do ex-governador Geraldo 
Alckmin e do ex-presidente 
Michel Temer. A noite de ho-
menagens contou ainda com a 
apresentação da Banda do Co-
mando do 8.º Distrito Naval.

Lideranças barretenses, se-
cretários municipais e amigos 
de Guilherme Ávila prestigia-
ram a solenidade de entrega, 
que aconteceu no Buffet França.
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A queda de um dos 
mais tradicionais clubes 

sociais de Barretos

Em 15 de novembro de 1947, 
foi fundado o Jockey Clube de 
Barretos, como um novo espaço 
para a prática do hipismo na ci-
dade. Com o passar das décadas, 
transformou-se em clube social 
e de recreação para milhares 
de associados. Chegou a sediar 
grandes eventos com shows ser-
tanejos e competição de rodeios, 
além de seus tradicionais bailes, 
carnavais e boates. A mudança 
de costumes das novas gerações 
fez com que os clubes sociais de 
Barretos sofressem grande queda 
de público, tanto de associados 
como de simpatizantes. Com o 
Jockey Clube de Barretos não 
foi diferente.

Na primeira quinzena de 
setembro, a portaria e o muro 
do Jockey Club de Barretos, 
localizado ao longo da Avenida 
Dr. Roberto Rios, começaram a 
ser demolidos, para a duplica-
ção de parte da avenida.

“O clube não está abandona-
do. O Jockey doou uma área para 
a prefeitura fazer a ampliação, 
com o combinado da prefeitura e 
uma empreiteira de construírem 
um novo muro e a portaria, o 
que ainda não foi cumprido”, 
afirmou o vice-presidente, Do-
nizete Rodrigues Ferreira em 
duas oportunidades, em outubro 
e novembro passado. 

Prefeito Guilherme Ávila 
recebe prêmio de gestão pública
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A secretária municipal de 
Habitação, Rose Araújo, con-
firmou nesta sexta-feira (13), 
que uma parceria entre a secre-
taria e a Defensoria Pública de 
Barretos possibilitou a redução 
dos valores das parcelas pagas 
pelas famílias que ocupam as 
548 residências do Conjunto 
Residencial Leda Amêndola.

"Nós ganhamos porque a 
Justiça determinou que fosse 
cumprido o contrato feito 
entre a secretaria e os bene-
ficiados", disse Rose Araújo.

Agora, as famílias que 
moram no conjunto habita-
cional pagarão parcelas de 
R$ 25,00 a R$ 80,00, além 
de terem o direito à devo-
lução dos valores pagos a 
maior até agora.

Secretária de Habitação confirma 
redução dos preços das parcelas 

do conjunto Leda Amêndola

"Desde outubro de 2016, a 
secretaria vem tentando chegar 
a um acordo com o Banco do 
Brasil para a redução dessas 
parcelas, de forma amigável".

Segundo a secretária, a 
partir de janeiro, os novos 
valores já deverão ser pagos 
pelos moradores.

O empresário e colaborador 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Barretos, e outras entidades, 
Renato Reis, recebeu homena-
gem do Tenente Coronel PM 
Henrique, comandante do 33 
Batalhão da Polícia Militar de 
Barretos, pelos relevantes servi-
ços prestados para comunidade 
barretense. A solenidade, tam-
bém, contou com a presença de 
“ilustres convidados que, em 
face das suas atividades profis-
sionais, atos e ações, merecem 
ser reconhecidos como parcei-
ros de nossa instituição, onde 
receberam o Troféu Personali-
dade do 33º BPM/I”, diz a nota 
do comando do batalhão. Na 
oportunidade, o Tenente Coro-
nel PM Henrique, que presidiu a 
solenidade, externou agradecimentos aos presentes e homenageados, reforçando o dever de reconhecê
-los e, ainda, concitando “todos a manterem o mesmo empenho, motivação e a dedicação demonstrada.  
Parabéns guerreiros”, encerra a nota.

Renato Reis é homenageado por relevantes 
serviços prestados para comunidade barretense

A forte chuva 
que caiu em Bar-
retos no final da 
tarde desta sexta-
feira (13) causou 
inundações em 
diversos pontos 
da cidade. Rua 
Messias Gonçal-
ves, com um vo-
lume enorme de 
água em um “en-
xurradão”, os dois 
lagos do Parque 
Enéas Carneiro 
transbordaram, 
inundando completamente toda a área e vias de contorno, além de 
outros pontos “tradicionais” acostumados a inundar, quando fortes 
chuvas impactam todas as regiões do município.

Chuva forte inunda 
avenidas e áreas de lazer

Saques do FGTS 
serão liberados em 
20 de dezembro, 
diz presidente 

da Caixa

REVEILLON É NO 
RIO DAS PEDRAS

Cartório 
Eleitoral faz 
plantão para 

biometria



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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agosto de 2006
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tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

BBB: bancadas do boi, 
da bala e da bíblia. A sigla é 
bastante conhecida e tende a 
ganhar mais fôlego nos próxi-
mos tempos.

Fiquemos com esta última, 
começando com a hipótese: a 
bancada evangélica vai se for-
talecer no governo Bolsonaro, 
na esteira do crescimento do 
evangelismo no Brasil.

Um conjunto de elementos 
sinaliza nessa direção: vínculo 
forte que os evangélicos têm 
com os valores conservado-
res, matriz do ideário gover-
namental; grande bancada 
parlamentar, que soma cerca 
de 200 deputados e 10 senado-
res; prestígio que o presidente 
confere aos evangélicos, fre-
quentando cultos, recebendo 
bênçãos de pastores. 

Sua esposa, Michelle, é 
intérprete de libras nos cultos 
dominicais da Igreja Batista 
Atitude, no Rio. Já a cerimônia 
religiosa da união do casal foi 
oficiada pelo pastor Silas Ma-
lafaia, da Assembleia de Deus. 

Que fenômenos explicam 
a expansão dos evangélicos 
no território, que hoje se apro-
ximam de 24% da população, 
enquanto os católicos caem 
para a faixa dos 62%, de acor-
do com o IBGE?

O que se sabe é que o evan-
gelismo se apresenta como 
uma entidade viva, tocando 
diretamente no coração dos 
fiéis, renovando a liturgia, 
movimentando plateias, falan-
do de problemas cotidianos e 
mostrando a trilha para os par-
ticipantes usufruírem, desde 
já, os bens terrenos.

Desse modo, a pobreza 
pode ser revertida por atos e 
disposição de cada um.

Já a Igreja Católica tem na 
pobreza um dos eixos de sua 
pregação. Ao tomar posse, 

Mantenha os dentes limpos 
e sem cáries seguindo uma ro-
tina regular de escovação duas 
vezes por dia e uso diário do fio 
dental. Fora isso, vá ao dentista 
pelo menos uma vez por ano 
para fazer uma limpeza profis-
sional e uma avaliação geral e, 
assim, detectar os problemas 
antes de eles se agravarem. 

Uma escovação adequada 
deve durar, no mínimo, dois 
minutos, isto é, 120 segundos. 
A maioria dos adultos não che-
ga nem próximo a este tempo. 
Escove-os com movimentos 
suaves e curtos, com especial 

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) aprovou nesta semana, 
a criação do partido Unidade Po-
pular (UP), que será a 33ª legen-
da em funcionamento no país. 

O partido terá atuação à 
esquerda no campo político e 
defende os ideais socialistas. 
O número de urna da Unidade 
Popular será o 80.

A nova agremiação já poderá 
lançar candidaturas para disputar 
as eleições de 2020, quando se-
rão eleitos prefeitos e vereadores 
em todo o país. O presidente na-
cional da UP, Leonardo Péricles, 
afirma que o partido conta com 
a mobilização popular para ter 
sucesso nas eleições.

"Quem domina o Brasil é 
menos de 1% da população, no 
entanto impõe seus interesses. 
Nós achamos que nós temos 
que reverter essa situação. 
Esse 1% sempre teve privilé-
gios. Está na hora da maioria 
ter privilégios no Brasil. Ela 
nunca teve, está na hora de 
ter", diz Péricles.

"Esse povo preto, pobre, 
que está sofrendo nas perife-
rias, as mulheres, os campo-
neses, os povos tradicionais, os 
indígenas, está na hora desses 
ser poder. A maioria nunca foi 

O número de brasileiros 
que confiam nas declarações 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva é maior que o 
volume de brasileiros que 
confiam nas declarações do 
presidente Jair Bolsonaro. 

Pelo menos é isso que aponta 
a pesquisa Datafolha divulgada 
na última terça-feira (10) pela 
Folha de São Paulo. O estudo 
diz que 25% da população sem-
pre confia em Lula, enquanto 
19% têm o mesmo sentimento 
em relação a Bolsonaro.

Em edição extra do Diário Oficial 
da União, o governo suspendeu a no-
meação do jornalista Sérgio Camargo 
para o cargo de presidente da Funda-
ção Palmares. Nomeado para o posto 
no dia 27 de novembro pelo secretário 
especial da Cultura, Roberto Alvim, 
na semana passada, a indicação do 
jornalista havia sido suspensa pelo juiz 
Emanuel José Matias Guerra, da 18ª 
Vara Federal do Ceará. No entanto, na segunda-feira (9) a AGU (Advocacia-Geral da União) 
recorreu da decisão. Antes de ser indicado para o cargo, Sérgio Camargo, afirmou em suas redes 
sociais que o Brasil tem “racismo nutella” e que o  “racismo real" existe nos Estados Unidos. 
Na terça (10), chegou a defender o fim do Dia da Consciência Negra e disse que a fundação 
responsável por promover a cultura de matriz africana no país não apoiaria a data comemorativa. 
Ele também escreveu que a escravidão foi terrível, “mas benéfica para os descendentes”. Na 
sequência, disse que “negros do Brasil vivem melhor que os negros da África”. "Eu nunca neguei 
a existência do racismo no Brasil. Isso é uma deturpação das minhas postagens em redes sociais. 
Eu afirmo que há racismo. O racismo, porém, não é estrutural segundo a tese da esquerda. Ele é 
circunstancial", disse. Na foto, o presidente Jair Bolsonaro entre Sérgio Camargo, no momento 
afastado na Fundação Palmares, e o secretário de Cultura, Roberto Alvim (Foto: Reprodução)

o avanço dos evangélicos
o papa Francisco teria dito: 
“como eu gostaria de uma 
Igreja pobre, para os pobres”. 

A menção aos pobres é 
referência a São Francisco de 
Assis, cuja vida foi dedicada 
à pobreza. O papa escolheu o 
nome de Francisco para evocar 
o santo. Sem esquecer que Cris-
to nasceu numa manjedoura.

Entre as teses sobre o evan-
gelismo, particularmente sobre 
a vertente pentecostal, mo-
vimento de renovação cristã 
que dá ênfase à união com o 
Espírito Santo, há um texto 
interessante do pesquisador 
Brand Arenari. 

O foco da mensagem pente-
costal é a promessa de integrar 
indivíduos à dinâmica central da 
sociedade, o que inclui as noções 
de inclusão, ascensão social e 
modelos de vida individuais.

Escopo que encontra guari-
da na Teoria da Prosperidade, 
pela qual as pessoas podem ter 
acesso “às maravilhas do mun-
do moderno”, aqui e agora. “O 
sofrimento não tem mais valo-
res positivos”, encontrados em 
outras doutrinas, aduz Brand.

Condição para se galgar o 
edifício da melhoria de vida é 
o seio familiar. No pentecos-
talismo, a família assume o 
papel de um “banco de créditos 
afetivos, morais e cognitivos”. 

Preservar a família é, portan-
to, um dos eixos do credo, com 
suas “células” que acompanham 
a dinâmica da vida de seus 
membros. Indivíduos disciplina-
dos, orientados para o estudo e o 
trabalho, acabam encontrando a 
receita do “sucesso”.

Olhemos para os cárceres 
abarrotados. Quem leva aos 
presos a mensagem de espe-
rança, de voltar a uma vida 
saudável, com acesso aos bens 
materiais, contanto que sigam 
preceitos e determinadas li-

nhas de comportamento? As 
igrejas evangélicas. Sob essa 
crença, presos saem dos cár-
ceres com uma bíblia na mão.

Projetemos esse cenário 
sobre a textura social e o ter-
reno da política. A inferência é 
clara: núcleos populacionais, 
a partir das camadas pobres, 
essas que formam um anel em 
torno do centro das cidades, 
se identificam com um ideário 
próximo às suas necessidades 
materiais e espirituais.

Antes do Reino dos Céus, 
os crentes têm de enfrentar as 
agruras do Reino terreno, que 
estão ali no bairro onde moram 
com suas famílias carentes. 

Em suma, a receita do 
pentecostalismo é não se con-
formar com a pobreza. Daí 
o aceno a melhores dias. O 
discurso é: o indivíduo é dono 
do seu destino e, assim, pode 
direcionar sua vida. Sob esse 
preceito, é razoável prever que 
pentecostais e outras igrejas 
evangélicas se expandam em 
progressão geométrica en-
quanto a Igreja do papa Fran-
cisco sofre uma diminuição.

Dito isto, convém lembrar 
que o governo do presidente 
Bolsonaro se inclina na dire-
ção dos evangélicos. Apesar 
de católico, identifica-se me-
lhor com essas igrejas. Ele já 
prometeu nomear para o STF 
um ministro “terrivelmente 
evangélico”. 

A bancada da bíblia, com 
seus fiéis, se infiltra nas malhas 
do Estado, fazendo emergir o 
debate: o Estado é ou não laico? 
Terá o evangelismo influência 
em demasia na condução do 
Estado brasileiro? Perguntas 
que vão abrir o debate.

gaudêncio torquato
Jornalista, professor titular 
da USP, consultor político 

e de comunicação

a rotina recomendada de higiene bucal
atenção para a margem gengi-
val, para os dentes posteriores, 
difíceis de alcançar, e para 
as áreas situadas ao redor de 
restaurações e coroas.

A maioria dos dentistas con-
corda que a escova dental de 
cerdas macias é a melhor para 
a remoção da placa bacteriana 
e dos resíduos de alimentos. As 
escovas com cabeças menores 
também são mais adequadas, 
porque alcançam melhor todas 
regiões da boca, como, por 
exemplo, os dentes posteriores, 
mais difíceis de alcançar.

É importante que você use 

o creme dental mais adequado 
para você. Atualmente exis-
te uma grande variedade de 
produtos feitos especialmente 
para combater diferentes pro-
blemas bucais. Pergunte ao seu 
dentista qual o tipo de creme 
dental mais adequado.

Brasil ganha seu 33º partido: Unidade 
Popular é de esquerda e socialista

poder no Brasil, está na hora 
de ser com a unidade popular", 
afirma o dirigente.

Sobre o perfil político do 
novo partido, Péricles afirma 
que a UP defende os ideais 
socialistas e diz que o partido 
recebeu grande apoio popular 
na fase de coleta de assinaturas 
para a sua criação.

"É um partido que se propõe 
a superar o capitalismo. Só que 
a gente entende que para ser 
um partido revolucionário, que 
luta pelo socialismo, nós não 
precisamos ser estreitos, nós 
precisamos ser amplos", diz.

"É uma mentira dizer que o 
povo não quer saber de poder 
popular, de socialismo. Pelo 
contrário, porque nós cole-
tamos mais de 1,2 milhão de 
assinaturas falando de socia-
lismo, falando de luta popular, 

falando de poder popular", 
afirma o presidente da UP.

Para criar um novo partido 
político, a legislação eleitoral 
exige uma lista com assinatu-
ras de apoio de eleitores, em 
número equivalente a 0,5% 
do total de votos válidos na 
última eleição para a Câmara 
dos Deputados. 

Hoje esse número é de 
491.967 apoiadores, que não po-
dem ter filiação partidária prévia 
e precisam estar divididos em, 
pelo menos, nove estados.

Atualmente, há 75 pedidos 
de registro partidário tramitan-
do no TSE. Recentemente, o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) anunciou a intenção 
de criar o partido Aliança pelo 
Brasil. A Aliança pelo Brasil 
ainda não deu entrada no TSE 
com o pedido de registro.

Brasileiros confiam mais em 
lula que em Bolsonaro, diz Datafolha

O Datafolha já havia reve-
lado que 80% dos brasileiros 
desconfiam das declarações 
do atual presidente e, na terça-
feira (10), afirmou que, quando 
se trata do ex-presidente Lula, 
esse percentual cai para 73%. 

É que, hoje, 19% da população 
diz que sempre confia nas decla-
rações de Lula, 36% confiam às 
vezes, 37% nunca confiam e 2% 
não sabem. Os índices registrados 
por Bolsonaro foram 19%, 37%, 
43% e 1%, respectivamente.

A pesquisa ainda revela 

uma mudança no sentimento da 
população em relação à conde-
nação de Lula. Hoje, 54% dos 
entrevistados pelo Datafolha 
consideraram justa a soltura 
do ex-presidente, que saiu da 
prisão em Curitiba após o Su-
premo Tribunal Federal mudar 
o seu entendimento sobre a 
prisão em segunda instância. 

Em abril, porém, os mes-
mos 54% diziam que a con-
denação de Lula era justa. Em 
outubro, 51% disseram que ele 
deveria continuar na cadeia.

O apoio ao ex-presidente 
vem, sobretudo, do Nordeste, 
onde 71% afirmaram que sua 
libertação foi justa. O ex-presi-
dente ainda tem boa aprovação 
entre os jovens de 16 a 24 anos 
e os brasileiros que estudaram 
até o nível fundamental.

A pesquisa Datafolha ouviu 
2.948 pessoas, em 176 mu-
nicípios, na semana passada. 
A margem de erro é de dois 
pontos percentuais, para mais 
ou para menos.

Governo suspende nomeação do 
presidente da Fundação Palmares
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Bastidores
da Política

Com a participação de re-
presentantes de prefeituras da 
região administrativa de Barre-
tos, de entidades assistenciais e 
lideranças locais, a diretora do 
Escritório de Desenvolvimento 
Regional, Célia Rodrigues, 
apresentou, nesta sexta-feira 
(13), a nova estrutura de traba-
lho do órgão, alinhada à gestão 
do governo estadual, nova sede 
de atendimento e ações realiza-
das em seus primeiros 100 dias 
de atuação.

Na oportunidade, Célia 
Rodrigues explicou que o an-
tigo ERPLAN, que pertencia à 
Casa Civil, deixa de existir para 
dar lugar ao Escritório de De-
senvolvimento Regional, que 
nasce com a missão de apoiar 
as gestões municipais possibi-
litando maior eficiência, agili-
dade e alinhamento nas ações 
de melhorias, especialmente 
da infraestrutura, tecnologia e 
maquinários mais avançados.

Ela informou, ainda, que 
ao todo são 19 escritórios 
regionais em todo o Estado 
e cabe a eles dar suporte aos 
prefeitos para que eles não 
façam mais a “corrida ao Pa-
lácio”, economizando tempo, 
dinheiro e diminuindo o des-
gaste ao município. 

“O secretário estadual, Mar-
co Vinholi, é o facilitador entre 
municípios e governo de Estado 
e nós estamos seguindo a diretriz 

Na última segunda-feira 
(9), representantes do SAAE 
de Barretos e da Compa-
nhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL) mantiveram reunião 
na sede da autarquia. 

Na oportunidade, a supe-
rintendente do SAAE, Elaine 
Gomes, explicou ao coorde-
nador de operações de campo 
da CPFL, Evandro Freire, 
e ao consultor de negócios, 
Walter Ferreira Rodrigues, os 
problemas enfrentados pela 
autarquia, diante da oscilação 
de energia nos poços profun-

dos da cidade, assim como a 
preocupação de que as quedas 
de energia tenham influência 
no desbalanceamento de cor-
rentes e, consequentemente, 
queima das bomba e interrup-
ção no fornecimento de água 
em vários bairros.

Os representantes da CPFL 
admitiram que a rede tem passa-
do por obras e que durante esses 
períodos, em alguns momentos, 
foi necessária a interrupção no 
fornecimento de energia elétri-
ca, sem aviso prévio.

Eles informaram, ainda, 

que a CPFL se compromete 
em realizar um acompanha-
mento durante os próximos 
quinze dias a fim de verificar 
oscilações que por ventura 
possam vir a acontecer na 
região das bombas, além de 
realizar as obras necessárias a 
fim de evitar interrupções no 
fornecimento de energia. 

Os representantes da CPFL 
também se comprometeram a 
realizar a revisão da rede externa 
e interna das estações, até mes-
mo para que seja possível um 
diagnóstico apurado da situação.

Na último dia 5, o deputado estadual, Rubens Neri, rece-
beu o título de Cidadão Honorário de Barretos e, no dia 

seguinte, dia 6, foi homenageado com o Troféu Cláudio Luiz 
Ubeda, em eventos realizados na Câmara Municipal de Bar-
retos. Em entrevista à Rádio Jornal, Neri agradeceu o título 
concedido pelo Legislativo de Barretos e informou que estará 
trabalhando ainda mais pela cidade, para envio de emendas 
impositivas para a cidade, com um montante de previsto de 
600 mil para 2020. “Nós vamos enviar emendas para o SAAE 
para amenizar a dor do barretense com a falta de água”, afir-
mou o deputado. Outro trabalho desenvolvido pelo deputado 
foi a conquista junto aos deputados da Assembleia Paulista, 
de uma doação de R$ 2,5 milhões para o Hospital de Amor de Barretos. Na foto, o deputado Neri com o 
delegado seccional, José Luiz Ramos Vasconcelos, durante evento na Câmara Municipal de Barretos.

Vereador dr. Raphael Oliveira fecha ano com chave de ouro - O 
vereador dr. Raphael Oliveira fechou seu segundo semestre do 

ano de 2019 com diversos projetos que beneficiaram imensamente a 
população Barretense. "O projeto que fez a grande diferença e que tem 
sido bastante elogiado por toda população é o que cria a Patrulha Ru-
ral, algo que sem dúvida fará toda diferença, pois dará apoio a todas as 
comunidades ribeirinhas do Ibitu, Brejinho, Lagoinha, Alberto Moreira, 
Três Barras e toda a zona rural de Barretos", comentou nesta semana.

Emenda de R$ 200 mil do deputado 
federal Márcio Alvino para a APAE 

- O deputado federal, Marcio Alvino (PL), 
confirmou ao vereador Paulo Correa (PL) 
o pagamento de recurso no valor de R$ 
200 mil no último dia 5, para benefício da 
Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Barretos (APAE). O recurso 
será utilizado no custeio do Serviço de 
Proteção Social realizado pela entidade 
que, atualmente, atende mais de 200 
alunos das cidades de Barretos e Colôm-
bia. “Neste mandato tive a oportunidade 
de conseguir R$ 300 mil para compra de 
dois ônibus para transporte dos alunos 

atendidos pela instituição e agora essa boa notícia do deputado Marcio Alvino, informando que foi 
depositado no último dia 5, recurso na ordem de R$ 200 mil em benefício dos alunos da APAE”, 
disse Paulo Correa. Essa é a segunda emenda que o deputado traz para Barretos no ano de 2019. 
Ele que também destinou recurso de R$ 200 mil do Governo Estadual para custeio da saúde, com o 
compromisso do prefeito Guilherme Ávila de ser realizada a aquisição de uma “van adaptada” para 
transporte de pacientes, que precisam de tratamento de saúde fora do município.

SaaE e CPFl querem evitar novos 
problemas de energia nos Poços Profundos

Diretoria do Escritório de 
Desenvolvimento regional de Barretos 
apresenta novo formato de gestão e faz 

balanço de 100 dias de atuação
100% das cidades da região administrativa de Barretos aderem programa Parcerias Municipais

proposta pelo governo, traba-
lhando os Programas São Paulo 
Sem Papel, São Paulo Mais Perto 
e Parcerias Municipais, tudo para 
agilizar todo o trabalho”, disse 
Célia Rodrigues.

Entre as ações já realizadas 
à frente do escritório, Célia 
Rodrigues pontuou a adesão de 
100% das cidades da Região 
Administrativa de Barretos 
ao programa Parcerias Mu-
nicipais que foca em gestão 
municipalista para aumentar a 
qualidade de vida, a competiti-
vidade do estado e diminuir as 
desigualdades regionais.

O programa é norteado pela 
concentração de esforços nos 
principais problemas de cada 
município, trabalho em redes e 
em cooperação regional, aumen-
to de investimentos na infraestru-
tura municipal, disseminação e 

compartilhamento de tecnologia 
e pactuação de resultados.

“Visitei pessoalmente to-
das as prefeituras e de ime-
diato todas aceitaram fazer 
parte por saberem o quanto 
esta ação irá impulsionar o 
desenvolvimento de cada 
município”, finalizou.

Prestigiaram o evento, o 
secretário executivo do Code-
var, Victor Borges; o delegado 
seccional de Barretos, José 
Luiz Ramos Cavalcanti; re-
presentante do município de 
Bebedouro, Mário Pereira de 
Sá; representante do  municí-
pio de Guaíra, Lucas Froner 
de Oliveira; o chefe de gabi-
nete da prefeitura de Guaíra, 
Murilo de Almeida Cassimiro, 
além de  representantes de 
entidades sociais de Barretos 
e lideranças políticas.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (16/12) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AJUDANTE DE ELETRICISTA INDUSTRIAL
AUXILIAR DE COZINHA
CONTADOR
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
ELETRICISTA INDUSTRIAL
GARÇOM
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÃO
MECÂNICO DE CAMINHÃO
MOTORISTA DE CAMINHÃO

PADEIRO CONFEITEIRO
PIZZAIOLO
REPOSITOR DE MERCADORIAS
SOLDADOR
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.

A possibilidade de uma 
nova greve dos caminhoneiros 
começou a pipocar nas redes 
sociais e em grupos de What-
sApp na semana passada. Li-
deranças entre caminhoneiros 
autônomos dizem que vão parar 
na próxima segunda-feira (16). 

Será que haverá nova gre-
ve? É difícil afirmar com cer-
teza, porque a classe não tem 
uma liderança única e parece 
estar dividida. Lideranças de 
diferentes locais do país dizem 
que a ideia de paralisação tem 
crescido entre os caminhonei-
ros autônomos, mas outros 
representantes da categoria 
afirmam que a proposta não 
está tão difundida assim. A con-
federação de sindicatos não fala 
em paralisação. O governo diz 
que não vê motivo para alerta.

“Movimento está crescen-
do”, diz liderança 

Marconi França, uma das lide-
ranças nacionais em prol da greve, 
diz que não consegue estimar o 
alcance da possível paralisação, 
mas afirmou que o movimento 
"tem crescido" e que uma parcela 
significativa de caminhoneiros 
autônomos deverá aderir.

“As pessoas estão enten-
dendo nossa ideia. Ela [a pa-
ralisação] é só para melhorar 
a vida do trabalhador. Nossas 
leis vigentes, já aprovadas, 
não estão sendo respeitadas, 
inclusive a do piso mínimo 
[do frete]. Ninguém respeita, 
ninguém paga e o governo 
não faz nada. Nos abando-
nou”. (Marconi França, líder 
dos caminhoneiros autônomos 
de Recife – Pernambuco) 

“Cada autônomo é dono 
do próprio movimento e, 
com esses aumentos abusivos 
[no preço dos combustíveis], 
será um grande movimento. 
Esse governo só trabalha 
em prol do rico. O pobre 
está passando fome”. (Sergio 
Henrique, liderança da Bahia)

AlguNs NãO 
sAbEM dA grEvE
França disse esperar que a 

greve tome as proporções de 
2018, mas afirmou que a clas-
se está dividida "por questões 
ideológicas" e que há muitos 
apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) que 
não deverão participar.

“uns defendem bolso-
naro, outros defendem [o 

O Comitê Gestor do Sim-
ples Nacional revogou na últi-
ma quarta-feira (11) uma me-
dida que excluiu 14 categorias 
e três subclasses profissionais 
do MEI (Microempreendedor 
Individual).

Resolução editada na sexta-
feira, 6 de dezembro, faria com 
que, na prática, uma série de 
profissões, como músicos e pro-
fessores particulares, não pudesse 
mais ter representação jurídica por 
meio de empresas classificadas na 
Receita como MEI.

A decisão do Comitê 
Gestor, formado por quatro 
membros da Receita e quatro 
representantes de estados e 
municípios, foi alvo de críticas 
e caiu mal no governo, com re-
sistência também entre mem-
bros da equipe econômica.

No último sábado (7), o 
presidente Jair Bolsonaro de-
terminou que a medida fosse 
revogada.

Na quarta (11), o Comitê 
fez reunião virtual para tratar 
do tema. Como resultado, foi 
revogada a resolução que eli-

Será que vai haver greve dos 
caminhoneiros na semana que vem?

ex-presidente] lula. Isso 
acaba dividindo, mas nós 
não temos ideologia política. 
Essa briga é pela categoria”. 
(Marconi França, líder).

Parte dos caminhoneiros 
não está nem sabendo da possi-
bilidade de paralisação. “A ga-
lera está bem insatisfeita com 
a situação, mas eu confesso 
que só fui saber sobre isso [a 
greve] ontem [segunda-feira, 
9/12]. Acho que, como eu, 
muitos também não sabem”. 
(Ailton Guerra, caminhoneiro 
da Baixada Santista)

Participante da greve de 2018, 
ele diz que só deve aderir na se-
mana que vem se o movimento 
tomar grandes proporções.

“Eu sou o típico brasileiro. 
Para mim não está bom, não 
está bom para ninguém. Então, 
se os outros pararem, eu tam-
bém paro. Mas não sei se vai 
ter mobilização como no ano 
passado, o brasileiro é muito 
omisso”. (Ailton Guerra, cami-
nhoneiro da Baixada Santista)
sINdICAtOs NãO fAlAM 

EM PArAlIsAçãO 
A CNTA (Confederação 

Nacional dos Transportadores 
Autônomos) afirmou que, até 
agora, "desconhece, dentro da 
sua base coligada, qualquer 
movimentação para uma greve". 
"Qualquer decisão oficial sobre 

paralisação por parte da CNTA 
requer um procedimento obri-
gatório (e legal) dentro da repre-
sentatividade sindical", afirmou 
o órgão, por meio de nota.

“Ou seja, para falarmos 
sobre greve, é necessário que 
os sindicatos que fazem parte 
da nossa base realizem as-
sembleias deliberativas para 
votação sobre a mesma e sua 
pauta de reivindicação”. 
(Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos)

gOvErNO NãO vê 
MOtIvO PArA AlErtA

O governo federal disse que 
está monitorando a situação e 
não vê uma articulação tão forte 
entre os caminhoneiros como no 
ano passado. Para o Ministério 
da Infraestrutura, se ocorrer, o 
movimento deverá ser reduzido.

Ao uOl, o ministério 
afirmou procurar estabelecer 
um "papel conciliador", por 
meio de reuniões bimestrais 
com representantes de em-
barcadores, transportadores e 
caminhoneiros autônomos, no 
chamado Fórum Permanente 
do Transporte Rodoviário de 
Cargas, em Brasília.

Segundo o órgão, na última 
reunião, realizada na semana 
passada, não houve qualquer 
menção à paralisação. (Com 
informações do uOl)

Exclusão de categorias 
profissionais do MEI é revogada
Presidente Bolsonaro determinou reversão da medida após 

críticas; comitê quer critérios para definir beneficiados

minava as ocupações do siste-
ma simplificado de tributação.

Na mesma reunião, foi 
aprovada uma recomendação 
para que sejam criados crité-
rios objetivos para a inclusão e 
exclusão de atividades da lista.

Foi determinada ainda uma 
revisão completa das ocupações 
hoje beneficiadas com o progra-
ma. Atualmente, cerca de 500 
atividades usam o regime.

“A proposta do comitê é que 
sejam estabelecidos critérios 
mais claros para definição das 
ocupações do MEI, em um 
novo rito que contará com uma 
ampliação da participação das 
entidades representativas dessas 
atividades”, informou o Comitê.

O MEI permite ao pequeno 
empresário com faturamento 

anual de até R$ 81 mil o paga-
mento de valores menores para 
tributos como INSS, ICMS e 
ISS. Entre as vantagens está a 
emissão de nota por custo fixo 
no IR de R$ 55,90 mensais. 

Segundo levantamento do 
Sebrae divulgado em setem-
bro, cerca de um terço dos 
empresários registrados como 
MEI atuavam na informalida-
de anteriormente.

Com a formalização, o MEI 
pode emitir nota fiscal e ter be-
nefícios previdenciários, como 
aposentadoria por idade, licença 
maternidade e auxílio-doença. 
A contribuição ao INSS é re-
ajustada sempre que houver o 
aumento do salário mínimo. O 
benefício previdenciário tam-
bém é aumentado nesse caso.

Astrólogo
Cantor/músico
Disc jockey (DJ) ou video jockey 
(VJ)
Esteticista
Humorista e contador de histórias
Instrutor de arte e cultura em geral
Instrutor de artes cênicas

Instrutor de cursos gerenciais
Instrutor de cursos preparatórios
Instrutor de idiomas
Instrutor de informática
Instrutor de música
Professor particular
Proprietário de bar e congêne-
res, com entretenimento

ATIVIDADES QUE SERIAM EXCLUÍDAS DO MEI
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anuncie

Os Quitutes da dulce

SALADA IDEAL PARA O NATAL
IngredIentes
500 gramas de bacalhau dessalgado
300 gramas de repolho cortado bem fino
200 gramas de castanha, nozes ou caju triturados
1 kg de batatas cortadas em cubos e cozida com pouco sal
1 caixa de creme de leite
3 colheres bem cheia de maionese
500 gramas de batata palha
1 xícara (chá) de cheiro verde
100 gramas de azeitonas verdes picadas
Alho, cebola e azeite de oliva
PreParo
Em uma panela ou frigideira grande refogue o bacalhau com dois 
dentes de alho amassados e uma cebola 
pequena ralada. Depois junte as batatas 
cozidas, as azeitonas e o cheiro verde. 
Desligue o fogo, transfira para uma 
bacia e acrescente à castanha, nozes ou 
caju triturados. Espere esfriar e junte o 
repolho já pré-temperado (cuidado com 
a quantidade de sal, pois o bacalhau já 
é salgado), alho, azeite de oliva, creme 
de leite e maionese. Monte em uma tra-
vessa intercalando camadas da salada 
com batata palha. Decore com batatas 
e flores de legumes. Sirva gelada.
Bom aPetIte 

O Ministério da Saúde con-
voca gestores e profissionais de 
saúde de todo país a atualiza-
rem o registro dos pacientes no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Para garantir essa mobili-
zação e estimular os municí-
pios a cadastrarem e incluírem 
mais brasileiros no SUS, o 
governo federal vai repassar, 
ainda neste ano, R$ 401 mi-
lhões a todos os municípios 
brasileiros. A portaria que au-
toriza os recursos foi publica-
da na última quinta-feira (12) 
no Diário Oficial da União. 

Serão R$ 8,9 mil para 
cada uma das cerca de 45 mil 
Equipes de Saúde da Família 
(ESF), formadas por médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem e Agentes Comuni-
tários de Saúde que atendem 
a população nos serviços de 
saúde da Atenção Primária - 
área que cuida dos problemas 

mais frequentes de saúde dos 
brasileiros, como diabetes e hi-
pertensão, através de consultas 
médicas, exames e vacinação.

A iniciativa faz parte do pro-
grama “Previne Brasil”, que traz 
uma nova proposta de financia-
mento da Atenção Primária. Ago-
ra, consultas médicas e exames 
garantirão mais recursos federais. 
Assim, os serviços de saúde que 
acompanharem o dia a dia da 
saúde das pessoas, com consultas 
regulares e exames, prevenindo 
doenças ou evitando complica-
ções, serão recompensados.

Um dos novos critérios de 
financiamento do governo federal 
aos municípios leva em consi-
deração o número de pessoas 
cadastradas nos serviços de saúde, 
para definir o valor de recursos 
a ser repassado às secretarias de 
saúde municipais. Ou seja, quanto 
mais pacientes acompanhados, 
mais recursos para os municípios.

O Reveillon do Parque do 
Peão, que acontecerá no Es-
paço Berrantão, é uma opção 
para quem quer descomplicar 
a ceia mantendo a qualidade da 
comida, com bebidas à vontade 
e música para dançar até o sol 
nascer. A festa terá início às 23 
horas do dia 31, com previsão 
de término somente às 5 horas 
do dia 1º de janeiro de 2020. 

No cardápio estão uma Ilha 
Gourmet com várias opções de 
entradas frias e quentes, jantar com 
carnes, massas e risotos, sobremesas 
e, ainda, um cafezinho para encerrar 
a noite. Água, refrigerante, suco, 
cerveja, batidas com vodka e vinho 

Ilha Gourmet terá opções de entradas 
frias e quentes (Foto: Danilo Borges)

Massas, risotos e carnes especiais fazem parte 
do cardápio do reveillon no Parque do Peão

Festa acontecerá no Espaço Berrantão com Buffet Danilo Borges e open bar 

frisante fazem parte do open bar. 
Os ingressos são vendidos 

na Loja Oficial de Os Indepen-
dentes, que fica localizada na 
esquina da avenida 43 com a 
rua 38. Cada seis ingressos ad-

quiridos garantem a reserva de 
uma mesa. Crianças até 8 anos 
não pagam para entrar e de 9 a 
13 anos pagam meia entrada. 

Informações sobre valores 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne (17) 3322-9022.

Municípios receberão 
r$ 401 milhões para 

cadastrar brasileiros no SUS
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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)

A temporada de atrações natali-
nas está aberta no North Shopping 
Barretos. Uma programação de 
shows vai até o dia 22, anunciando 
a semana natalina. São espetácu-
los de música, ballet, coral e teatro. 
Tudo para deixar o centro de compras ainda mais atrativo para as visitas de consumidores de toda a re-
gião. 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.

Shows artísticos e culturais no 
North Shopping durante todo dezembro

O Rancho do Peãozinho, 
espaço dedicado às crianças 
localizado no Parque do Peão, 
receberá a visita do Papai Noel 
nos dias 21 e 22 de dezembro 
(sábado e domingo próximos). 
O bom velhinho recepcionará 
as crianças das 10 às 17 horas. 

Serão distribuídos gratuita-
mente pipoca e algodão doce, e 

os pequenos visitantes também 
poderão se divertir à vontade no 
pula pula e na piscina e bolinhas. 

O espaço possui também 
playground, diversas espécies 
de animais, quadra poliesportiva 
(vôlei, futebol e basquete) e áre-
as gramadas para piquenique. 

“Esperamos as famílias 
de Barretos e de toda nossa 

região para esse fim de semana 
especial, cheio de diversão e 
a magia do Natal”, afirmou o 
presidente de Os Independen-
tes Jerônimo Luiz Muzetti. 

O Ranho do Peãozinho 
funciona diariamente, das 9 às 
17 horas, e a entrada é gratuita. 
É proibido o consumo de bebi-
das alcoólicas no local.

A primeira edição do Simpósio Internacional de Tecnologia, 
que será promovido pelo Instituto de Treinamento em Cirurgias 
Minimamente Invasivas (IRCAD), filial do Hospital de Amor de 
Barretos, no próximo dia 21, conta com o apoio de 26 entida-
des, entre empresas e órgãos de classe.  Voltado para alunos 
e profissionais de diversas áreas, o evento reunirá especialistas 
internacionais para debater sobre o desenvolvimento dos pro-
cessos de criação, biodesign, inovação e tecnologia de produtos 
e serviços, especialmente da área da saúde. De acordo com a 
coordenadora de marketing da instituição, Adriana Leonardi, o 
apoio destas instituições é muito importante tanto para validar 

a importância científica do encontro, quanto para viabilizar a participação dos interessados através de um 
valor simbólico. Mais de 15 convidados de seis países, especialistas de diversas áreas como tecnologia, 
educação e medicina já confirmaram presença. O simpósio conta com apoio do parque tecnológico Supera, 
Anbiotec Brasil, Abimed, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, Bruto Valley, 
Sebrae, Unifeb e Faculdade Barretos. Também conta com patrocínio da GE Healthcare, Karl Storz, Medi-
tronic, H.Strattner, Kaiser Hospital, Kaiser Clínica, Instituto Sociocultural do Hospital de Amor, grupo FK, Elo 
Cross Trainning, Emporium Gourmet, DJ e gelateria Gorim, Willliarts, Andréa Negrão Uniformes Corporativos 
e Studio Equilibrio. O evento ocorrerá na sede do IRCAD, em Barretos, e tem vagas limitadas. A taxa de 
inscrição é de R$ 250,00. Interessados devem se inscrever pelo site ou de forma presencial.

Alunos do ensino médio de 
Barretos e Guaíra participaram de 
evento acadêmico “Farmacêutico 
por um dia”, no Unifeb. A atividade 
aconteceu em um dos laboratórios 
do curso de Farmácia da institui-
ção, com os estudantes aprenden-
do a realizar testes de glicemia, 
preparação de cosméticos, uso de 
microscópio, produção de álcool 
em gel e sabonete, entre outros. “O 
curso de Farmácia oferece muita 
variedade de áreas Separamos 
algumas atividades do farmacêuti-
co para que os alunos pudessem 
conhecê-las. É uma forma de 
despertar o interesse pelas áreas 
de atuação e aprender na prática”, 
explicou  a coordenadora do curso 
de Farmácia, Regilene Steluti.

Antecipando a estreia do filme “Star Wars: A Ascensão Skywalker”, o Centerplex North Shopping 
Barretos realiza uma sessão especial para fãs à meia noite do dia 18 para o dia 19 de dezembro (dia 
da estréia). Os ingressos para essa e para as outras sessões programadas para a próxima semana, já 
estão à venda antecipadamente nas bilheterias do cinema do shopping. Também conhecido como "Star 
Wars: Episode IX", o filme é escrito por J. J. Abrams em colaboração com Chris Terrio e dirigido por 
Abrams, sendo o nono filme da franquia Star Wars, a sequência de Star Wars: Os Últimos Jedi, de 2017, 
e a terceira e última parcela da trilogia sequela, além do último filme da saga como um todo. Produzida 
pela Lucasfilm Ltda. e Bad Robot Productions e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, é 
estrelado por Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, 
Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Keri Russell, Mark Hamill, 
Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher e Ian McDiarmid. Os ingressos antecipados podem ser 
adquiridos diretamente na bilheteria do cinema. Os horários ficam assim na estréia:
Sala 03 – “Star Wars: A Ascensão Skywalker” – Legendado 3D
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h
Sala 03 – “Star Wars: A Ascensão Skywalker” – Dublado 3D
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h30 e 17h45

Estão abertas as inscrições 
para interessados em participar 
do espetáculo teatral “A Pai-

Está aberta a temporada 
de inscrições para as aulas de 
Canto Coral, ministradas pelo 
professor Tiago Lucas Garcia 
Prado, do Centro Municipal de 
Artes (CEMART).

 As matrículas já podem ser 
feitas na secretaria municipal de 
Cultura de Barretos e as aulas 
acontecerão na Cinemateca Mu-
nicipal “Nazin Chubaci”, antiga 
Biblioteca Municipal, em 2020. 
Podem participar crianças, jo-
vens, adultos e idosos, o limite 
mínimo de idade é 12 anos.

Para a inscrição é preciso 
levar original e cópia de com-
provante de endereço, certidão 
de nascimento, RG e CPF do 
aluno(a) e do responsável, no 

Sessão à meia noite do dia 
18 traz “Star Wars: A Ascensão Skywalker”

Simpósio Internacional de Tecnologia do IRCAD 
recebe apoio de empresas e instituições

Estudantes de Barretos e Guaíra foram 
“Farmacêuticos por um dia” no Unifeb

Papai noel visita o rancho 
do Peãozinho nos dias 21 e 22
Pipoca e algodão doce serão distribuídos gratuitamente. Crianças 

poderão brincar também com pula pula e piscina de bolinhas

Inscrições para elenco de 
“a Paixão de Cristo” edição 2020

xão de Cristo” em 2020. Ainda 
em dezembro serão realizadas 
quatro oficinas preparatórias 
para a construção de persona-
gens, neste final de semana, 
sábado (14) e domingo (15) e 
nos dias 21 e 22 de dezembro, 
das 14 às 17 horas, no CEU das 
Artes, na Rua São José, 303, 
Jardim Universitário.

As oficinas preparatórias são 
conduzidas pelo diretor cênico, 
Reinaldo Costa, e pelo assistente 
de direção, Alexandre Tarasinky, 
com exercícios que auxiliam na 

composição e interpretação dos 
personagens. Raphael Leite, 
intérprete do personagem de Pe-
dro nas duas edições anteriores, 
interpretará Jesus em 2020. 

O pedido de inscrição deve ser 
enviado a Sueli Fernandes, produ-
tora do espetáculo, pelo do e-mail 
suelictfernandes@gmail.com.

O espetáculo de “A Paixão 
de Cristo” será apresentado na 
Sexta-feira Santa, 10 de abril 
de 2020, às 19h30, no Recinto 
Paulo de Lima Corrêa. (Foto: 
Milton Figueiredo)

abertas as inscrições 
para aulas de Canto Coral

caso de menores. A secretaria 
fica na esquina da avenida 15 
com a rua 18, antigo prédio do 
Fórum, e fica aberta de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O projeto é dividido em au-
las práticas e teóricas, sempre 
no período noturno, em grupos 
de diferentes naipes, com duas 
aulas semanais: uma aula com 
o grupo e um encontro geral, 
com todas as turmas.

Segundo o professor Tiago 
Prado, as aulas ensinam canto 
coral e, futuramente, darão 
origem a um coral municipal. 

“O primeiro repertório a ser 
trabalhado deve ser mais didá-
tico, para que o grupo possa se 
familiarizar com a formação 

coral e o tipo de trabalho a 
ser desenvolvido. Isso ajuda 
a desenvolver o grupo, mas 
também forma um pequeno 
repertório de base a ser usado 
em eventuais apresentações. 
Em um segundo momento, 
um repertório mais elaborado 
e temático devem ser desen-
volvidos, como o das festas 
de fim de ano, por exemplo, 
de acordo com a evolução do 
grupo”, antecipa o professor.

Aconteceu na última quarta-feira (11), a premiação das escolas municipais de Ensino Fundamental 1 e 2, 
pelo Projeto “MELHOR IDEB” - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Classificaram-se as escolas 
em função do número de alunos atendidos, em pequeno (zero a 99 alunos), médio (de 100 a 150 alunos) 
e grande porte (mais de 150 alunos). “Parabenizo a todos os envolvidos na formação de nossos alunos, ás 
equipes gestoras e pedagógicas pelos avanços alcançados”, disse a secretária municipal de Educação, Valéria 
Recco. As premiações foram assim distribuídas: R$ 3 mil para os primeiros colocados de cada categoria e R$ 
2 mil para os segundos colocados. Veja a classificação: ENSINO FUNDAMENTAL II - 1º lugar: Escola PROF. 
GIUSEPPE CARNÍMEO. 2º lugar, Escola SÃO FRANCISCO (crescimento de 1,82 p.p.). ENSINO FUNDAMEN-
TAL I - Categoria I - 1º lugar: Escola PROF. DORIVAL TEIXEIRA. 2º lugar: Escola PROF. LUIZ CASTANHO 
FILHO. Categoria II - 1º lugar: Escola ANÁLIA FRANCO. 2º lugar: Escola JOÃO BARONI. Categoria III - 1º lugar: 
Escola ORIVAL LEITE DE MATTOS. 2º lugar: Escola MATILDE GITAY DE MELLO. ALUNOS PREMIADOS: 
Samuel Carlos Silva de Jesus, do 4º ano C, da EM Matilde Gitay de Mello. Kauan de Almeida Martins, do 
5ºA, da EM Sagrados Corações. Álvaro Rodrigues Coimbra Neto, do 9º A, da EM Prof. Giuseppe Carnímeo. 

Projeto "MElHor IDEB" 
premia escolas municipais
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A secretaria municipal de Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, realizou a entrega de produtos, insumos e 
equipamentos comprados com verba de R$ 105.000,00 para 
uso no programa Oficina de Culinária “Bem Viver”, realizado 
pela Instituição Social “Fundação Lugar de Viver Feliz- LVF”. 
A verba é uma conquista junto ao Ministério da Cidadania, 
por meio de emenda parlamentar do deputado federal, Milton 
Monti. A oficina tem a participação de famílias em situação de 
vulnerabilidade social, proporcionando uma oportunidade de 
conhecimento para melhoria da qualidade de vida e busca de 
uma nova fonte de renda. A entrega oficial foi acompanhada 
pela secretária municipal de assistência social Kelly Brito.

A Prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente,  intensificou os ser-
viços de capina e roçada nas 
áreas públicas da cidade como 
canteiros centrais, rotatórias, 
praças e prédios públicos. 

Para que o trabalho atenda 
toda a cidade, as equipes são 
formadas por 60 pessoas e di-
vididas em três.

Uma equipe é permanente 
e trabalha na Região dos La-
gos, as outras duas equipes 
estão responsáveis pela ma-
nutenção periódica das de-
mais áreas públicas.

Além da mão de obra o 
trabalho também exige ma-
quinas especializadas por 
isso, o trabalho conta com 
três tratores equipados com 
roçadeira, um trator com gra-
de e um tratorito (giro zero).

O secretário municipal de 
agricultura e meio ambiente, 
Marco Antônio de Carvalho 

A Desenvolve SP - O Banco 
do Empreendedor, instituição 
financeira do Governo de São 
Paulo, presenteia empresários, 
gestores públicos, estudantes e 
a sociedade paulista como um 
todo, com a divulgação de um 
estudo, inédito, sobre as carac-
terísticas econômicas de cada 
uma das 16 Regiões Adminis-
trativas (RAs) do Estado. 

O objetivo do mapa é pos-
sibilitar que o público conheça 
ainda mais as características 
específicas da sua respectiva 
região e, dessa forma, possa 
utilizá-las entre outras aspec-
tos para empreender de forma 
mais assertiva e planejada. 

Encomendado à Funda-
ção Seade, instituição que é 
referência na produção de es-
tatísticas socioeconômicas e 
demográficas, o estudo iden-
tificou as potencialidades, de-
safios e oportunidades das 16 
RAs e, agora, a Desenvolve 
SP disponibiliza essas infor-
mações para mostrar São Pau-
lo sob uma nova perspectiva. 
Barretos e região 

A agroindústria é o setor de 
maior destaque na economia da 
Região Administrativa de Bar-
retos, principalmente os pro-
dutos ligados à cana-de-açú-
car e da laranja e, com menor 

Fundação lVF recebe verba 
para oficina de culinária

Prefeitura intensifica serviço 
de capina e roçada na cidade

Ferreira explica que devido 
as condições climáticas que 
se alternam neste período do 
ano, entre sol com calor ex-
cessivo e chuvas constantes, a 
vegetação cresce mais rápido 
e por isso é necessário uma 
melhor atenção nos serviços 
de manutenção.

"A população também pode 
fazer a sua reclamação em nos-
sos canais para que seja coloca-
do no cronograma de serviços 
um local onde a vegetação já 

esteja excessivamente alta".
A Prefeitura conta com a 

Ouvidoria Municipal pelo tele-
fone (17) 3325 6332 e o aplica-
tivo EOuve, como canais a po-
pulação. O munícipe também 
pode entrar em contato direto 
com a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 
pelo telefone (17) 3324 1011.

Desenvolve SP apresenta o Mapa da Economia 
Paulista e setores estratégicos de Barretos e região

participação relativa, a carne 
bovina. Outra atividade eco-
nômica também importante, 
especialmente no município de 
Barretos, é o turismo, devido à 
grande tradição de rodeios, ex-
posições e festas rurais. 

Segundo o estudo divulga-
do pela Desenvolve SP, alguns 
pontos são facilmente desta-
cáveis na região. Começando 
pelo setor alimentício, já con-
siderado uma potencialidade. 

Mas o ponto forte está na 
cadeia de agronegócios vol-
tados aos biocombustíveis 
(que chama atenção na escala 
de empregabilidade) e que, 
acompanhada dos segmentos 
químico, plástico e de má-
quinas e equipamentos, são 
considerados os mais promis-
sores e em grande desenvol-
vimento em toda região. 

"O Brasil é o segundo 
maior produtor de biocombus-
tível do mundo e com isso po-
demos fazer uma ligação com 
o cenário esboçado no estudo. 
E mesmo sendo uma região 
predominantemente rural e 
que ainda investe pouco em 
inovação, a dinâmica econô-
mica local é fundamental para 
economia do estado. Aliar essa 
condição a um aumento nos 
investimentos voltados a pro-

jetos inovadores representa a 
oportunidade de potencializar 
as forças empreendedoras já 
existentes em Barretos", diz 
Nelson de Souza, presidente 
da instituição financeira. 

Vale ressaltar que dentro 
da RA de Barretos ainda es-
tão inseridos três Polos de 
Desenvolvimento do Estado 
(programa do Governo pau-
lista que impulsiona a com-
petitividade e a produtividade 
de setores já instalados de for-
ma aglomerada no território): 
Saúde e Farma, Biocombus-
tíveis e Alimentos e Bebidas. 

Falando em 
oportunidades 
A cidade de Barretos, em 

especial, vem se destacando 
cada vez mais na área da saúde, 
tornando-se referência mundial 
devido aos serviços prestados 
pelo Hospital do Câncer. 

"Se bem explorados, esse 
e outros segmentos são fun-
damentais para incentivar in-
vestimentos em inovação, au-
mentando a produtividade das 
empresas locais, bem como da 
geração de empregos e renda. 
É bom para movimentar eco-
nomia regional e do Estado 
como um todo", diz Souza. 

Entretanto, algumas amea-
ças também foram identificadas 

pelo levantamento. A RA ainda 
conta com uma estrutura indus-
trial pouco diversificada e depen-
dente da evolução do mercado 
de commodities e exportações 
predominantemente provenien-
tes de indústrias de baixa tec-
nologia, o que pode representar 
um desafio para os empresários 
direcionarem seus investimentos 

de forma mais assertiva. 
Ainda, segundo Souza, o 

estudo vai pautar a institui-
ção financeira na definição de 
estratégias para impulsionar 
a indústria e diversos setores 
de acordo com a especialida-
de de cada região paulista nos 
próximos anos. 

"Por ser uma agência de fo-

mento, a Desenvolve SP está 
sempre atenta às necessidades 
das micro, pequenas e médias 
empresas. Nossa intenção é 
usar as informações obtidas 
pelo estudo como base para 
criar produtos e iniciativas que 
incentivem cada vez mais o 
desenvolvimento planejado da 
economia estadual", explicou. 
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Nesta semana, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Desenvolvimento 
Humano organizou uma série de confra-
ternizações com as famílias atendidas 
nos diversos “territórios” espalhados por 
Barretos. “Nós tivemos as festas com 
familiares e atendidos pelo Centro de Con-
vivência do Idoso, pelo CRAS 1, CRAS 2, 
CRAS 3 e pelo CRAS 4, e pelo CREAS. 
No total, foram mais de 500 pessoas que 
puderam se confraternizar por mais um 
ano de trabalho desenvolvido pela assis-
tência social. Parte dos grupos puderam se 
reunir no Rio das Pedras Country Clube e 
outros grupos se confraternizaram em uma 
pizzaria da cidade, com tudo gratuito para 
todos os participantes.

Aproveitando a vocação 
natural que a cidade de Bar-
retos demonstra com sede de 
grandes eventos, o publicitá-
rio Marcos Murta idealizou  
o Estação Rock, com a ideia 
de reunir apaixonados pelo 
estilo musical, em três dias de 
programação intensa.

O evento é realizado através 
do Proac (Programa de Ação 
Cultural), em parceria com a 
prefeitura de Barretos. Serão 
quase 30 horas de música, com 
a estrutura de dois palcos, dando 
a oportunidade a várias bandas 
de fundo de garagem se apresen-
tarem, além de bandas cover´s e 
um show de nível nacional.

Segundo Murta, idealiza-
dor do projeto, “a ideia é dar 
oportunidade para bandas que 
não são tão conhecidas do pú-
blico a se apresentarem num 
grande festival, além de abrir 
espaço também para diversas 
bandas cover´s de Barretos e 
região, que se apresentam em 
shows culturais e bares”, diz.

A entrada é um quilo de ali-
mento. Todos os alimentos ar-
recadados serão repassados ao 

O Santander abriu mais 
uma agência em Barretos. A 
população da cidade e região 
já pode realizar suas transa-
ções bancárias na agência 
localizada na avenida Altair da 
Silva Bonfim, nº 1217, loja 6, 
bairro Paulo Prata.

 “Tínhamos uma agência 
dentro do Hospital do Cân-
cer e o atendimento ficava 
restrito a quem frequentava 
o local. Observamos uma 
demanda crescente na região 
e decidimos adequar nossas 
instalações para que toda a po-
pulação consiga receber nossa 
atenção”, explicou Rosângela 
Toloni, superintendente execu-
tiva da rede SP Interior II do 
Santander Brasil. 

 Com o novo espaço, Bar-

retos possuirá quatro agências 
do banco. “Ainda vemos, por 
exemplo, uma oportunidade 
para as soluções de meios de 
pagamento em cartões com a 
nossa Getnet, porque o segmen-
to hoteleiro, comércio e serviços 
estão pujantes na cidade. Os 
microempreendedores e empre-
sas de pequeno e médio porte 
da região poderão ter acesso 
à tecnologia para impulsionar 
os seus negócios”, ressaltou a 
superintendente do banco.

 No local serão ofertados 
produtos e serviços bancários 
desde os mais simples (aber-
tura de conta, pagamentos 
e saques) até os mais es-
truturados (como operações 
de créditos, financiamento a 
projetos de energia renovável 

e para cursos de medicina, e 
investimentos). 

“Estamos levando para Bar-
retos um novo conceito de 
agência: um espaço compacto, 
confortável, seguro, no qual o 
cliente poderá ter acesso a todas 
as soluções financeiras do Ban-
co”, explicou Rosângela Toloni.  

 A nova agência de Barretos 
conta com uma equipe de qua-
tro pessoas, que possuem co-
nhecimento sobre o mercado e 
das excelentes oportunidades 
locais. Estiveram presentes 
na solenidade de inauguração 
da nova agência, na última 
quarta-feira, dia 11, o supe-
rintendente de rede, Cássio 
Friozi, e os superintendentes 
regionais Douglas Kikute e 
Rafael Parazzi Ferraz. 

Confraternização entre os atendidos 
pelo setor de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano de Barretos

Santander abre sua 
quarta agência em Barretos

Recinto Paulo de Lima Corrêa vira 
palco de rock de 13 a 15 de dezembro

Programação comPleta
Sábado dia 14/12 – a partir das 12h
 l bandas selecionadas
 l DIOX
 l JACK TEQUILA
 l LAST LOVER
 l EDINHO SHOW SANTA CRUZ E BANDA
 Domingo dia 15/12 – a partir das 10h
 l bandas selecionadas
 l PAULO MANO (RAUL SEIXAS COVER)
 l IRON LADIES
 l TIA ZICA

Fundo Social de Solidariedade 
do município de Barretos. O 
evento, que contará ainda com 

uma Praça de Alimentação 
com food truck, tem apoio da 
Usina Guarani e Poty.
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Segundo Caderno
Barretos, 14 de dezembro de 2019 

A prefeitura de 
Barretos, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Cultura, realiza na 
próxima semana, de 
16 a 21 de dezembro, 
uma programação es-
pecial de Natal na Pra-
ça Francisco Barreto. 
As atrações aconte-
cem entre 19h30 e 
21h30 e são abertas a 
toda a população.

A secretária municipal de 
Habitação, Rose Araújo, con-
firmou nesta sexta-feira (13), 
que uma parceria entre a secre-
taria e a Defensoria Pública de 
Barretos possibilitou a redução 
dos valores das parcelas pagas 
pelas famílias que ocupam as 
548 residências do Conjunto 
Residencial Leda Amêndola.

Segundo Rose Araújo e o 
defensor público Fábio Espos-
to, o programa de distribuição 
das residências do conjunto 
estipulou que todos teriam 
renda familiar de R$ 0 (sem 
renda) até R$ 1.600,00, por-
tanto, deveriam pagar parcelas 
de, no máximo, 5% da renda.

Porém, o Banco do Brasil 
não seguiu esta determinação 
dos contratos e passou a emitir 
cobranças de parcelas que varia-
vam entre R$ 80,00 e R$ 270,00.

Rock e música erudita se 
misturam em um espetáculo 
que já virou tradição na cida-
de. Neste ano, o concerto que 
homenageia a banda britâni-
ca mais importante de todos 
os tempos, traz o título “The 
Beatles in Concert e a Traje-
tória do Pop Rock Britânico”.

Em sua sexta edição, a 
apresentação da Orquestra 
Sinfônica Municipal (na foto, 
durante a apresentação do 
Concerto Clássicos Sertane-
jos), sob a regência do maes-
tro Paulo de Tarso, acontece 
neste domingo, dia 15, a partir 
das 20 horas, no Teatro “Jorge 
Andrade – Unifeb”. 

A entrada é 1 litro de leite 
e os ingressos serão disponi-

“The Beatles in Concert” acontece neste domingo no Teatro Jorge andrade

Secretária de Habitação e Defensoria Pública conseguem 
redução dos valores das parcelas do leda amêndola

"Nós ganhamos porque a 
Justiça determinou que fosse 
cumprido o contrato feito entre 
a secretaria e os beneficiados", 
disse Rose Araújo. 

Agora, após decisão favo-
rável da 38ª Câmara de Direito 

Privado do TJ/SP, publicada no 
último dia 11, à ação civil pública 
proposta pela Defensoria Pública 
em parceria com a secretaria de 
Habitação municipal, as famílias 
que moram no conjunto habita-
cional pagarão parcelas de R$ 

25,00 a R$ 80,00, além de terem 
o direito à devolução dos valores 
pagos a maior até agora.

"Desde outubro de 2016, a 
secretaria vem tentando chegar 
a um acordo com o Banco do 
Brasil para a redução dessas 

parcelas, de forma amigável. 
Como não chegamos a este 
acordo em Barretos, nem em 
São Paulo e nem em Brasília, 
procuramos a Justiça no come-
ço de 2017. Repassamos toda a 
documentação necessária para 
a Defensoria Pública, iniciando 
a parceria, agora vitoriosa", ex-
plicou a secretária Rose Araújo.

A decisão tomada no TJ/
SP manteve o entendimento 
do juiz Cláudio Bárbaro Vita, 
da 1ª Vara Cível de Barretos, 
reforçando que o Banco do 
Brasil refaça os cálculos das 
parcelas a serem pagas pelas 

548 famílias que moram no 
conjunto habitacional.

Na noite da última quinta-feira 
(12), o defensor público, Fábio 
Esposto, e a Secretária de Habi-
tação, Rose Araújo, foram até o 
conjunto habitacional comunicar 
aos moradores sobre a decisão da 
justiça e orientaram a todos sobre 
como proceder para receberem os 
valores pagos a mais até agora.

Segundo a secretária, a par-
tir de janeiro, os novos valores 
já deverão ser pagos pelos 
moradores, que passam a pa-
gar prestações mínimas de R$ 
25,00 e máximas de R$ 80,00.

bilizados a partir das 18 horas 
do domingo, no local.

A tradicional apresentação 
das músicas da banda mais 
famosa de todos os tempos, 
interpretadas pela Orquestra 
Municipal, com produção de 
Cesar Juliani, é realizada pela 
prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Cultura.

O público, mais uma vez, 
pode esperar grandes clássi-
cos da banda britânica como 
“Twist and Shout”, “Hey 
Jude”, “Help”, “Ticket to 
Ride” e “Let it be”, além de 
canções do Queen e U2.

Para secretário municipal de 
Cultura, João Batista Chicalé, a 
sexta edição do The Beatles in 

Concert é motivo de orgulho 
para toda a secretaria e, ao 
mesmo tempo, a celebração do 
planejamento e trabalho com 
foco em proporcionar espetá-
culos de qualidade à população.

“O espetáculo é a celebra-
ção de anos de trabalho e de 

ações com muita seriedade, 
envolvendo a Orquestra Sin-
fônica Municipal de Barretos. 
A sexta edição, realizada nes-
te ano, mostra que o trabalho 
é concreto e que realmente 
estamos no caminho certo”, 
antecipa Chicalé.

FESTIVAL CULTURAL DE NATAL 2019
Apresentação: Paulinho 1001 e DJ Nenenzinha (foto)
DIA 16 DE DEZEMBRO – Segunda
19H30: CIA. DE REIS ESTRELA DE BELÉM – EMBAIXADOR ZÉ CARLOS
20H: QUINTETO DE CORDAS DA CULTURA, COM MUSICOS DA 
SINFONICA DE BARRETOS
20H50: GRUPO DE DANÇA X ONE STYLE
21H05: BANDA SINAMOM DE BARRETOS (ROCK).
DIA 17 DE DEZEMBRO - Terça
19H30: CIA. DE REIS – DA CACHOEIRINHA – EMBAIXADOR TOTÓ
20H: CATIRA ESPORA DE PRATA
20H10: GRUPO DE SOPROS & CORDAS DA CULTURA COM MU-
SICOS DA SINFONICA DE BARRETOS
21H: GRUPO DE SAMBA DE CANDEIA
 DIA 18 DE DEZEMBRO - Quarta
19H30: CIA. DE REIS, IRMANDADE DA CAPELA DOS SANTOS 
REIS – EMBAIXADOR, SULANINHO.
20H: BANDA MARCIAL MUNICIPAL DE BARRETOS= MESTRO BIGA
20H50: GRUPO LEÃO CHINES DE COLINA
21H30: DIVINO REIS & SOLITO
DIA 19 DE DEZEMBRO – Quinta
19H30: CIA. DE REIS GUIA DO ORIENTE - EMBAIXADOR ZÉ EDUARDO
20H: GRUPO VIOLA & SAUDADE DE BARRETOS
21H: CONCERTO DE NATAL, COM A BANDA SINFONICA DE BARRETOS
DIA 20 DE DEZEMBRO - Sexta
19H30: CIA. DE REIS NOVA GERAÇÃO, EMBAIXADOR, LUIZ EDUARDO
20H: GRUPO DE HIP HOP AMOR EXIGENTE
20H10: CANTORA MIRIAM MATOS
21 DE DEZEMBRO - Sábado
19H30: GRUPO DE DANÇA NGPL (NOVA GERAÇÃO PLANURA). 
CANTORA MIRIAM MATOS
21H: CONCURSO DE BELEZA, MISS NEGRA LINDA E MISTER 
NEGRO LINDO

Praça Francisco Barreto tem 
apresentações especiais de natal
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Close na bela Juju em clima de Natal!!!

A jornalista Taisa Montagner brinda neste domingo, 
dia 15, mais um ano de vida. Parabens!!

O último dia 12 foi de festa para Lucas Mussi, que celebrou 
seus 18 anos e recebeu o carinho dos pais Ricardo e Graciane, 

e dos irmãs, Guilherme, Lorenzo e Pietro. Parabéns!

Adriana Leonardi brindou no último dia 11 mais uma primavera, 
recebendo o carinho de amigos e familiares. Parabéns!!

O prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, comemorou 
mais um ano de vida no último dia 11, ao lado da esposa, a 

primeira dama, Aline Galvão, e do filho. Felicidades!!

Este domingo, dia 15, será dia de festa para a arquiteta 
barretense, Mirela Bordalho, que completa mais uma 

primavera, ao lado do esposo Rogério. Parabéns!
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Em 15 de novembro de 1947, 
foi fundado o Jockey Clube de 
Barretos, como um novo espaço 
para a prática do hipismo na 
cidade. Em seus primeiros anos 
de atividades, recebia público de 
diversos locais do país, oferecen-
do a prática do hipismo (esporte 
reconhecido como sendo de eli-
te), sediando disputas nacionais 
de reconhecimento internacional, 
apresentando Barretos como um 
dos locais mais destacados do 
hipismo brasileiro.

Com o passar das décadas, 
transformou-se em clube social 
e de recreação para milhares de 
associados, de classe social B 
e C, maior parte da população 
barretense, oferecendo diversas 
opções de lazer para sócios e 
visitantes de todas as idades. 

Porém, não deixou de ser 
reconhecido como um dos mais 
tradicionais clubes sociais e re-
creativos de Barretos e região.

Com uma área invejável em 
ponto nobre da cidade, o clube 
chegou a oferecer lazer com pis-
cinas, saunas, campo de futebol 
quadra esportiva coberta, um 
dos maiores salões de bailes da 
cidade, amplo estacionamento 
para centenas de veículos, área 
verde invejável para lazer e 
camping, e tudo que um grande 
clube pode oferecer aos seus 
associados e visitantes.

Chegou a sediar grandes 
eventos com shows sertanejos 
e competição de rodeios, além 
de seus tradicionais bailes, car-
navais e boates (incluindo uma 
sede na área central da cidade), 
eventos diversos como a tra-
dicional Festa do Trabalhador 
com mais de 10 mil pessoas 
em um só dia, sempre com um 
número invejável de associados 
e simpatizantes, frente aos de-
mais clubes sociais de Barretos.

A mudança de costumes 
das novas gerações, de todas 
as classes sociais, em procurar 
outras opções de lazer, muitas 
vezes em outras cidades e até 
mesmo no município, como 
as populares chácaras de lazer 
familiar e de grupos, fez com 
que os clubes sociais de Bar-
retos sofressem grande queda 
de público, tanto de associados 
como de simpatizantes.

Com o Jockey Clube de 
Barretos não foi diferente. 
Sobreviveu nos últimos anos, 
graças ao seu espaço livre que, 
em outros tempos chegou a 
servir para plantação de serin-
gueiras, e depois de comerciali-
zada, passou a ser ocupada por 
empreendimentos imobiliários.

O que sobrou, abriga um 
espaço para quiosques de lazer, 

Um dos mais tradicionais clubes sociais de Barretos

Portaria e muro demolidos 
Na primeira quinzena de se-
tembro, a portaria e o muro 
do Jockey Club de Barretos, 
localizado ao longo da Ave-
nida Dr. Roberto Rios, co-
meçaram a ser demolidos, 
para a duplicação de parte 
da avenida.
A obra consiste ainda na 
retirada de torres de ilumi-
nação do campo de futebol 
que existia próximo ao muro, 
além do afastamento de todos 
os postes da rede de energia.
Em uma primeira fase, a 
empresa responsável pelo 
loteamento de parte da área 
antiga do clube, demoliu o 
muro do clube, pois, para a 
duplicação houve a sessão 
de uma faixa em toda a parte 
frontal do clube, segundo a 
prefeitura.
Com o local aberto, as instala-
ções do que sobrou do Jockey 
Club de Barretos se tornou 
alvo da ação de vândalos, 
que furtaram a fiação elétrica, 
danificaram portas de blindex 
e praticaram outros danos.  
No início de outubro, o atual 
vice-presidente do clube, 
Donizete Rodrigues Ferrei-
ra, afirmou à imprensa que 

o Jockey Club fez a doação 
da área para duplicação da 
avenida, em troca da recons-
trução do muro e da nova 
portaria por parte da empresa 
responsável. 
“O clube não está abando-
nado. O Jockey doou uma 
área para a prefeitura fazer a 
ampliação, com o combinado 
da prefeitura e uma emprei-
teira de construírem um novo 
muro e a portaria, o que não 
foi cumprido [naquela data]. 
Derrubaram o muro, antes de 
construir um novo”, afirmou 
o vice-presidente, na época.
Segundo o dirigente, a diretoria 
estava levantando os prejuízos 
do que foi levado, o clube estava 
sem energia porque retiraram 
um poste sem comunicar o clu-
be e não tinha como funcionar 
as bombas da piscina. 
“Nós vamos acionar a pre-
feitura e a construtora para 
ressarcir esse prejuízo. Sobre 
a locação do salão, o dinheiro 
foi devolvido aos locatários e 
a respeito do clube vai voltar 
funcionar, assim que recupe-
rar desses prejuízos. O presi-
dente Jair Barbosa está com 
problemas de saúde, esteve 
internado na UTI e estamos 

esperando ele recuperar para 
tomar a decisão mais ade-
quada”, explicou Donizete 
Rodrigues Ferreira, no início 
de novembro .
No dia 2 de dezembro pas-
sado, Jair Barbosa faleceu 
após um período de semanas 
na UTI.
Nesta semana, simpatizantes 
e um grupo que se deno-
mina associados do clube, 
fotografaram o interior das 
dependências do Jockey Club 
de Barretos, 
Todos os espaços que, até 
há alguns meses, recebiam, 
ainda, algumas dezenas de vi-
sitantes, estão completamente 
danificados e com aparência 
de abandono total.
Assim como o vice-presi-
dente, Donizete Rodrigues 
Ferreira, o secretário da atual 
diretoria, Marcos Barbosa, ra-
tificou as informações de que 
todos os espaços, que ainda 
pertencem ao patrimônio do 
clube, serão recuperados e 
reformados, para voltar a ser-
vir associados e simpatizantes 
que ainda enxergam no clube, 
um dos espaços de lazer dos 
mais simpáticos e tradicionais 
de Barretos.  

campo de futebol, quadra co-
berta, salão nobre para bailes, 
shows e eventos do gênero, 
sauna, academia para prática 
de exercícios, piscinas para 

crianças e adultos, uma área 
que chegou a servir como cam-
ping nos últimos anos, alguns 
poucos eventos, como festas de 
diversos gêneros e...mais nada.

ATUALIDADE

A quedA do Jockey club
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Esportes

Aluno que participa do 
projeto "Bom de bola bom na 
escola", foi escolhido como 
melhor aluno da rede pública 
municipal de Barretos.

Kauã de Almeida Martins, 
aluno do quinto ano, fez jus 
ao nome do projeto se desta-
cando não só na escola como, 
também, nos campos.

"Um dos itens mais im-
portantes do projeto é exata-
mente a participação ativa do 
aluno nas escolas o que, sem 
dúvida, serve como propulsor 
para um afinco maior com 
os estudos e não só Kauã, 
mas muitos outros alunos 
que, também, participam do 
projeto tem se destacado na 
escola", explicaram os orga-
nizadores do projeto.

 "A senhora Luci Pereira 
de Almeida Martins e o se-
nhor Milton Antônio de Al-

meida Martins, pais de kauã, 
também estão de parabéns 
pela participação e dedicação 
quanto ao estudo do filho", 
complementaram. 

O projeto que já vem sen-
do um sucesso, não para por 
aí. Nos últimos dias foi enca-
minhado cerca de cinco  atle-
tas  para avaliação na equipe 
do Athlético Paranaense.

Segundo a presidente da 
entidade, Danúbia Alves, 
"isso é fruto de um trabalho 
árduo há cerca de nove anos, 
que já era desenvolvido pela 
entidade e que agora conta 
com apoio da secretaria de 
Esporte e Lazer do município 
de Barretos". 

Danúbia Alves comentou 
emocionada, reforçando que "o 
projeto, além de fazer grandes 
craques de bola, tem servido no 
apoio à educação", finalizou.

No último sábado (7) aconteceu a final 
do 5° Campeonato Municipal de Basquete 
Masculino, no Cemepe do bairro América. O 
secretário de Esportes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico, marcou presença para 
realização dos prêmios às equipes, enaltecendo 
a participação de todos os atletas que, segundo 
ele, “engrandeceram e elevaram o nível do 
campeonato”. Na disputa do terceiro lugar a 
equipe da APAB Barretos venceu a equipe do 
Valley Bulls pelo placar de 48 x 33, conquis-
tando a medalha de bronze. Ajax Barretos e 
Giants Barretos disputaram a grande final, com 
o Giants Barretos conquistando o primeiro 
lugar, após vencer pelo placar de 55 x 42.

Final do 5º Campeonato Municipal de Basquete Masculino
Melhor aluno da rede 

pública de ensino 
participa do projeto 

"Bom de bola, bom na 
escola" da Associação 

Ser Feliz de Novo


