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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 24 DE MAIO

R$  4,014
Dólar Comercial Venda R$  4,016

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

No último dia 17, o prefeito 
de Barretos, Guilherme Ávila, 
tomou posse como primeiro 
conselheiro fiscal da Associação 
dos Prefeitos dos Municípios de 
Interesse Turístico do Estado de 
São Paulo (Amitesp), oportuni-
dade em que Barretos recebeu o 
certificado oficial de MIT (Mu-
nicípio de Interesse Turístico). 

A entrega do certificado 
foi feita pela presidente da 
Amitesp, Daniela Cássia, do 
vice-presidente da Amitesp, 
Cândido Murilo Pinheiro Ra-
mos; e do secretário executivo 
da Secretaria Estadual de Tu-
rismo, Marcelo de Lima Costa.

O secretário municipal de 
Turismo de Barretos, Adriano 

PÁGINA 07

Cerca de 500 crianças foram à Biblioteca Municipal de 
Barretos na última quinta-feira (23), para participar da contação 
de histórias com Kiara Terra, pelo Programa estadual Viagens 
Literárias. Kiara Terra contou histórias da obra “Sete Histórias 
para Sacudir o Esqueleto”, da escritora Ângela Lago, selecionada 
para as Viagens Literárias deste ano.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Na última quinta-feira (23), a prefeitura confirmou a publicação de decreto aprovado autorizando 
o repasse de R$ 3.164.666,27 para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos. O valor é proveniente 
do Fundo Nacional de Saúde, por meio de portaria baixada pelo Ministério da Saúde, e destinado 
ao Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, para cobrir despesa 
de custeio de assistência em alta complexidade cardiovascular. De acordo com informações da se-
cretaria municipal de Saúde, este valor é referente ao total a ser repassado anualmente ao hospital, 
sendo dividido em 12 parcelas. Porém, segundo a secretaria, a transferência é mensal, sendo efetuada 
conforme repasse do ministério, o que ainda não ocorreu, para que a primeira parcela seja repassada 
à Santa Casa. A secretaria não informou a previsão de quando o repasse deverá ser realizado.

Daniela Cássia, presidente Amitesp; Guilherme Ávila e
Cândido Murilo Pinheiro Ramos, vice-presidente da Amitesp

e prefeito de Nazaré Paulista, durante a solenidade

De acordo com estudo elaborado pela Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, no Estado de São Paulo no 1º trimestre 
de 2019, foram gerados 68.970 postos de trabalho, resultado de 1.237.530 admissões e 1.168.560 
desligamentos. Nesse período, o estoque de 12.027.680 empregos formais do Estado de São Paulo 
representava 31,2% do total de empregos do Brasil. No mesmo período, na Região Administrativa 
de Barretos, que detém 0,9% do total de empregos formais do Estado, foram eliminados 3.348 
postos de trabalho (13.569 admissões e 16.917 desligamentos). PÁGINA 03

O secretário municipal de Obras, Rafael Ducati, confirmou 
que até a primeira semana de junho, os serviços devem ser con-
cluídos na rua 24 entre 11 e 13, junto à ponte sobre o córrego 
do Aleixo. Com a conclusão do serviço de aterramento e, em 
seguida, de pavimentação asfáltica, a liberação do trânsito no 
local deverá ocorrer até início de junho.

A prefeitura de Barretos 
publicou na última quinta-
feira (23) portarias demitindo 
mais 14 servidores acusados 
de envolvimento na fraude dos 
holerites, que gerou um rombo 
em torno de R$ 11 milhões nos 
cofres públicos de Barretos. 
Com isso, sobe para 45 o núme-
ro de servidores que já foram 
demitidos nos últimos 15 dias.

Segundo o departamento 
jurídico da prefeitura, todos 
os demitidos terão o direito 
de recorrer dentro do processo 
administrativo. Uma portaria 
reintegrou ao cargo um servi-
dor demitido sob suspeita de ter 
sido beneficiado no esquema. 

Segundo informações, 
quando ele recebeu quantia a 

mais no pagamento, procurou 
o setor de RH e devolveu a 
quantia recebida a mais, através 
de uma guia de recolhimento.

PRISÕES
Nesta semana, em uma ope-

ração da Polícia Civil e Gaeco 
foram presos mais cinco servi-
dores municipais, totalizando 7 
o número de suspeitos de atua-
rem diretamente no esquema de 
fraude e desvio de dinheiro dos 
cofres da prefeitura de Barretos. 

A ex-secretária municipal 
de Administração, Adriana 
Nunes, e o marido dela, Rafael 
Soprano, os dois primeiros a 
serem presos, conseguiram no 
Tribunal de Justiça, a prisão 
domiciliar com diversas restri-
ções determinadas pela Justiça.

Sobe para 45 o número de servidores 
demitidos envolvidos na fraude dos holerites

Sete já foram presos sob suspeita de participar diretamente do esquema

O presidente Jair Bolsona-
ro disse nesta sexta-feira (24) 
que é um direito do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
deixar o cargo caso a refor-
ma da Previdência não seja 
aprovada. 

“É um direito dele, nin-
guém é obrigado a conti-
nuar como ministro meu. PÁGINA 07

Bolsonaro diz que é direito de Guedes deixar 
cargo e fala em ‘catástrofe’ sem Previdência

Logicamente ele está vendo 
uma catástrofe, é verdade, eu 
concordo com ele, se nós não 
aprovarmos algo realmente 
muito próximo ao que envia-
mos no Parlamento. O que 
Paulo Guedes vê, e ele não é 
nenhum vidente, nem precisa 
ser, para entender que o Brasil 
vai viver um caos econômico 

sem essa reforma”, disse 
Bolsonaro, durante visita ao 
Recife (PE).

Guedes afirmou em entre-
vista para a revista Veja que 
não tem como permanecer no 
governo se a proposta de mu-
dança enviada ao Congresso 
virar uma “reforminha”.

Região de Barretos elimina 3.348 
postos de trabalho no 1º trimestre

De acordo com o edital pu-
blicado na imprensa oficial do 
município, termina na próxima 
sexta-feira, 31 de maio, o prazo 
para as inscrições dos interessa-
dos em se candidatar a uma das 
5 vagas no Conselho Tutelar de 
Barretos. A eleição ocorrerá em 
6 de outubro e os eleitos tomarão 
posse em 10 de janeiro de 2020.

PÁGINA 03

Inscrições 
de candidatos 
ao Conselho 

Tutelar 
terminam 
no dia 31

Guilherme Ávila toma posse 
como conselheiro fiscal da Amitesp

Santos, acompanhou o prefeito 
Guilherme Ávila, além do con-
sultor de turismo responsável 

por auxiliar a cidade a conquistar 
o status de MIT, Carlos Alberto 
Leal Rodrigues.

O Auditor – Substituto 
de Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, Valdenir Antônio Po-
lizeli, assinou despacho na 
última quarta-feira, 22 de 
maio, notificando o prefeito de 
Barretos, Guilherme Ávila, e o 
presidente da Liga Barretense 
de Futebol (LBF), Titão, para 
que, no prazo de 30 dias, apre-
sentem justificativas à vista de 
falhas verificadas no relatório 
de fiscalização do tribunal, 
referente ao exercício de 2016. 
Segundo a notificação, as fa-
lhas verificadas pelo tribunal 
teriam sido detectadas “em 
exame de repasses ao terceiro 
setor – subvenção, no valor 
inicial de R$ 153.760,00”. 

Tribunal de 
Contas pede 

explicações ao 
prefeito e ao 
presidente da 

Liga Barretense 
de Futebol

Trânsito na rua 24 deve 
ser liberado até a 

primeira semana de junho

Verba aprovada para assistência cardiovascular 
não tem prazo para ser repassada à Santa Casa

Viagens Literárias leva 
centenas de crianças à 
Biblioteca Municipal



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

É um passo pequeno, mas 
que representa muito. Nesta 
quinta-feira (23), o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deu o 
sexto voto para estabelecer a 
maioria necessária para que a 
homofobia, a transfobia e outros 
crimes motivados por orientação 
sexual e identidade de gênero 
sejam equiparados ao racismo. 

A luta de 40 anos dos movi-
mentos de lésbicas, gays, bis-
sexuais, travestis e transexuais 
desembocou na criminalização 
da LGBTfobia.

Por omissão do Congresso, 
o Supremo respondeu a duas 
ações distintas que pediam a 
equiparação da LGBTfobia ao 
racismo e, assim, criminalizaria 
condutas homofóbicas. Com 
seis votos favoráveis, forma-se 
maioria e o debate volta a acon-
tecer no dia 5 de junho, onde 
os cinco ministros restantes 
apresentarão suas justificativas. 
A expectativa é de um aumento 
na margem da vitória.

Há muitas críticas possí-
veis ao modo como a conquis-
ta chegou. Muitos acreditam 
que ampliar uma tipificação 
penal seria reforçar um esta-
do punitivista, e que os mais 
prejudicados seriam pobres 
e negros, que já são os mais 
atingidos por este punitivismo. 

Outros dizem que a decisão 
abre precedentes perigosos 
e que, em outra conjuntura, 
o STF poderia criminalizar 

Para manter um sorriso 
saudável e bonito, muitas 
pessoas optam por seguir dicas 
que encontram na internet ou 
indicações de amigos próxi-
mos. Mas nem sempre essas 
informações estão corretas e 
ainda podem levar ao agra-
vamento da saúde bucal e, 
consequentemente, da saúde 
geral, pois algumas doenças 
que afetam o organismo têm 
origem pela boca. Listamos 
alguns mitos e verdades sobre 
a saúde bucal. Confira a seguir:

Devo usar muito creme 
dental para escovar os dentes?

MITO. A impressão de que 
muito creme dental ajuda na 
limpeza dos dentes é um enga-
no. Uma pequena quantidade 
é suficiente para uma ótima 
limpeza nos dentes.

Mascar chiclete acaba 
com o mau hálito?

MITO. Apesar de mascarar 
o odor ruim, o chiclete não 

Um estudo inédito, en-
comendado pela JACOBS 
DOUWE EGBERTS (JDE), 
empresa de café detentora 
das marcas Pilão e L’OR, em 
parceria com a AOCUBO Pes-
quisa, apontou que o café é a 
segunda bebida mais consumi-
da entre os brasileiros, ficando 
atrás somente da água. 

O levantamento sugere, 
também, que o brasileiro con-
some, em média, 3 a 4 xícaras 
de café por dia.

Em relação ao tipo do café, 
cerca de 79% dos consumido-
res afirmam tomar torrado e 
moído com maior frequência, 
mas outros segmentos também 
despontam entre a preferência 
dos brasileiros, como cappuc-
cinos, espresso e solúvel.

A pesquisa mostra também 
que o brasileiro entende que o 
consumo de café está associado 
em dois momentos e motivações 
diferentes: funcional e social. 

Quando questionado sobre 
o consumo de café torrado e 
moído, 49% dos entrevistados 
afirmam que a bebida é capaz 
de proporcionar benefício de 
disposição e energia. 

“Parte dessa percepção 
pode ser creditada à forte in-
fluência de Pilão, o café forte 
do Brasil, que há mais quatro 
décadas ajuda os brasileiros 

Os dados do Relatório Anu-
al da Seguradora Líder reve-
lam que as mulheres são mais 
cuidadosas quando o assunto é 
trânsito. Das mais de 328 mil 
indenizações pagas pelo Se-
guro DPVAT no ano passado, 
apenas 25% foram para vítimas 
do sexo feminino. Além disso, 
entre os motoristas indenizados 
em 2018, 15% eram mulheres. 

Ao analisar somente os 
pagamentos destinados às 
mulheres, os números tam-
bém mostram que elas são 
mais atingidas quando estão 
na condição de passageiro e 
pedestre. As duas categorias 
concentraram mais da metade 
das ocorrências indenizadas 
com vítimas do sexo feminino. 

Já entre os homens, mais 
de 78% dos beneficiários eram 
motoristas. Os dados refor-
çam, portanto, o maior índice 
de imprudência entre os ho-
mens no comando da direção.

Mas, apesar da baixa par-
ticipação das mulheres em 
acidentes de trânsito, as jovens 
de 18 a 34 anos são as mais 
atingidas quando as colisões 
acontecem. A faixa etária, con-
siderada a população economi-
camente ativa, concentrou 47% 
dos pagamentos destinados às 
vítimas mulheres.  O segundo 
grupo de idade mais afetado é 
o de 45 a 64 anos (22%).

Na avaliação dos números 
por estado, Mato Grosso do 
Sul, Rio Grande do Sul, Ron-
dônia, Roraima e São Paulo li-
deram os índices de ocorrências 
no trânsito com mulheres. Já os 
últimos lugares são ocupados 
por Paraíba, Pernambuco e 
Alagoas, respectivamente.

no Brasil de um presidente homofóbico 
com orgulho, a homofobia será crime

William De Lucca
Jornalista, ativista LGBT e 

especialista em Marketing Digital.

condutas para perseguir as 
mesmas minorias que, hoje, 
foram protegidas pela decisão.

Os dois argumentos têm 
sua razão. Mas neste momen-
to, há um outro argumento 
que pesa muito mais que estes 
para que o resultado seja sim 
celebrado por quem acredita 
em uma sociedade mais justa 
e menos intolerante. 

O país que mais mata LGBT 
no mundo e que tem um presi-
dente que se diz “homofóbico 
com orgulho” dá um recado 
sobre a intolerância e discrimi-
nação: ela não mais será aceita.

Não podemos ignorar que o 
caráter pedagógico desta decisão. 
Fomos tomados pelo obscuran-
tismo de menina-veste-rosa, de 
comunidades terapêuticas, de 
ataques a diversidade e de devas-
tação nas políticas públicas para 
a comunidade LGBT.

Criou-se um clima de der-

rota dos avanços conquista-
dos e uma muralha da China 
para novos avanços, que seria 
intransponível por anos, até 
que o pêndulo da sociedade 
mudasse de lado. 

Com a decisão, abriu-se 
uma brecha. Mais uma vez, via 
STF, assim como o casamento 
igualitário.

É uma vitória sim, e precisa 
ser muito celebrada, apesar 
de ser apenas mais um tijolo 
na construção de uma estrada 
mais diversa. 

Ainda precisamos da crimi-
nalização da homofobia e do 
casamento igualitário através 
de lei no Congresso, bem como 
de um projeto sério de educa-
ção para a diversidade e uma 
lei que garanta a identidade de 
gênero de pessoas transexuais.

Mitos e verdades sobre a saúde bucal
acaba com o problema. E nos 
casos em que o cheiro é muito 
forte, o sabor do chiclete pode 
se misturar ao cheiro e ser 
ineficiente.  

Creme dental com efei-
to branqueador clareia os 
dentes?

MITO. Somente o(a) ci-
rurgião(ã)-dentista está apto 
para indicar um tratamento 
clareador. O mais recomenda-
do é realizar o procedimento 
em consultório e seguir todas 
as instruções do profissional. 
O creme dental branqueador 
é indicado para a manutenção 
do clareamento.  

Mulheres grávidas pre-
cisam dar mais atenção a 
saúde bucal?

VERDADE. Durante a 
gestação, a mulher se torna 
mais vulnerável a doenças 
bucais, como a cárie e a doen-
ça periodontal. No pré-natal 
odontológico, o(a)  cirur-

gião(ã)-dentista irá prevenir 
e tratar doenças orais, além 
de orientar as futuras mamães 
sobre aleitamento materno, há-
bitos saudáveis e higiene oral. 

Antibióticos mancham os 
dentes?

PARCIALMENTE VER-
DADE. A tetraciclina é o único 
tipo de antibiótico com efeitos 
colaterais que podem compro-
meter os dentes. Ela costuma 
danificar o esmalte dos dentes 
e manchá-los e, em alguns 
casos, alterando a cor para um 
tom acinzentado. 

Bicarbonato de sódio 
pode clarear os dentes?

MITO. Muito comum em 
receitas caseiras para clarear 
os dentes, o bicarbonato de 
sódio não é a melhor maneira 
de clarear os dentes. O reco-
mendado é fazer um tratamen-
to clareador diretamente com 
o(a) cirurgião(ã)-dentista) e 
seguir todas as instruções do 
profissional.

24 de maio - dia naCional do Café
Café é a segunda bebida mais consumida 

entre os brasileiros, aponta pesquisa
Encomendado pela JDE Brasil, estudo realizado pela AOCUBO Pesquisa 

revela ainda que consumo médio da bebida é de 3 a 4 xícaras por dia

a enfrentarem os desafios 
do dia a dia, e que é líder de 
vendas nas principais cidades 
do país, como São Paulo e 
Rio de Janeiro, por exemplo”, 
explica Tina Cação, Diretora 
de Marketing da JDE.

Já em relação a categoria de 
cápsulas, por exemplo, ele asso-
cia a momentos de relaxamento, 
prazer e socialização. “Este é 
um cenário em que o consumi-
dor busca pela experiência ao 
tomar o café. O que demonstra 
não ser uma coincidência que 
L’OR, nossa marca de cafés 
premium, lidera as vendas de 
cápsulas de alumínio compatí-
veis com as máquinas de café 
Nespresso®, com 37,6% do 
marketshare, segundo a con-
sultoria Nielsen”, afirma Tina.

A pesquisa mostra que 
o café tem uma penetração 
extremamente alta no Brasil; 

98% dos lares consomem 
café. Pode-se dizer que é uma 
das poucas categorias cujo 
consumo reflete o perfil da 
população brasileira. 

Podemos dividir o con-
sumo da categoria em dois 
momentos: o início da rela-
ção com o café, entre 18 e 35 
anos, onde o consumo é mais 
moderado, até o consumo mais 
intenso, a partir dos 40 anos.

A conclusão que se tem com 
o estudo é que é inegável a im-
portância cultural do café junto ao 
brasileiro. É uma bebida de papel 
social imprescindível em interações 
sociais, como visitas, encontros e 
reuniões de trabalho. Tudo gira em 
torno de uma xícara de café.

A pesquisa, que teve como 
objetivo analisar o perfil do con-
sumidor e entender seus hábitos 
de consumo, ouviu mais de 3,4 
mil pessoas em todo Brasil.

Dados do Seguro DPVaT mostram que 
mulheres são mais cuidadosas ao volante

Quanto às regiões brasi-
leiras, o Centro-Oeste teve o 
maior número de indenizações 
pagas por acidentes envolven-
do mulheres no ano passado, 
com 28% do total de pagamen-
tos por ocorrências com o sexo 
feminino. Na sequência, estão 
Sul e Norte com 27%, Sudeste 
(26%) e Nordeste (21%).

Em relação ao período do 
dia, o anoitecer (17 às 19h59) foi 
responsável por cerca de 24% 
das ocorrências que tiveram 
benefícios pagos às vítimas do 
sexo feminino. Já a madrugada 
(0 hora às 5h59) concentrou o 
menor número de sinistros, com 
apenas 9% dos pagamentos.

O superintendente de Opera-
ções da Seguradora Líder, Arthur 
Froes, lembra que, de acordo 
com dados da Polícia Rodoviária 
Federal, a falta de atenção do 
condutor foi a principal causa das 
ocorrências. Para ele, o cenário 
comprova a maior imprudência 
do homem ao volante.

O Relatório Anual da Se-
guradora Líder 2018 contribui 
para dimensionar a extensão 
dos danos causados pela vio-
lência no trânsito em todo o 
país, bem como progressos 
alcançados pela educação e 
conscientização da população. 

Com a divulgação dos da-

dos, a companhia também espe-
ra ajudar no desenvolvimento de 
políticas públicas de prevenção 
e educação no trânsito.

SOBRE O 
SEguRO DPVAT

O DPVAT é um seguro obri-
gatório de caráter social que 
protege os mais de 209 milhões 
de brasileiros em casos de aci-
dentes de trânsito, sem apuração 
da culpa. Ele pode ser destinado 
a qualquer cidadão acidentado 
em território nacional, seja mo-
torista, passageiro ou pedestre, e 
oferece três tipos de coberturas: 
morte (R$ 13.500), invalidez 
permanente (até R$ 13.500) e 
reembolso de despesas médicas 
e hospitalares da rede privada 
de saúde (até R$ 2.700). A 
proteção é assegurada por um 
período de até 3 anos.

Dos recursos arrecadados 
pelo seguro obrigatório, 50% vão 
para a União, sendo 45% para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para custeio da assistência médico
-hospitalar às vítimas de acidentes 
de trânsito, e 5% são para o Dena-
tran (Departamento Nacional de 
Trânsito), para investimento em 
programas de educação e preven-
ção de acidentes de trânsito. Os 
outros 50% são direcionados para 
despesas, reservas e pagamento 
de indenizações.



3 Barretos, 25 de maio de 2019 Jornal o PoVo

Bastidores
da Política

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

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

Os ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF) está apreensivo em 
relação às manifestações convo-
cadas para o próximo domingo 
(26). Os organizadores são bolso-
naristas, aliados do presidente Jair 
Bolsonaro. Falam que o protesto 
será em favor das reformas e da 
Lava Jato e contra o Congresso, 
os ministros do Supremo e a im-
prensa em geral. Bolsonaro e seus 
filhos incentivaram o movimen-
to. O presidente chegou a sugerir 
que compareceria. Ontem, no 
entanto, voltou atrás.

Em café da manhã com jor-
nalistas, Jair Bolsonaro disse que 
respeita o Congresso e o Supre-
mo, e que a manifestação tem 
“pauta de Maduro”. Uma alusão 
ao presidente da Venezuela, Nico-
lás Maduro, que tem promovido 
manifestações de rua a favor do 
governo e contra a oposição. O 

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou que irá 
renunciar ao cargo se a refor-
ma da Previdência pretendida 
pelo governo virar uma "refor-
minha", alertando que o Brasil 
pode quebrar já em 2020, de 
acordo com entrevista publica-
da no site da revista Veja nesta 
sexta-feira (24).

"Pego um avião e vou morar 
lá fora. Já tenho idade para me 
aposentar", disse ele, segundo 
a reportagem. “Se não fizermos 
a reforma, o Brasil pega fogo. 
Vai ser o caos no setor público, 
tanto no governo federal como 
nos estados e municípios".

"Eu não sou irresponsável. 
Eu não sou inconsequente. 
Ah, não aprovou a reforma, 
vou embora no dia seguinte. 
Não existe isso. Agora, posso 
perfeitamente dizer assim: 
‘Olha, já fiz o que tinha de 
ter sido feito. Não estou com 
vontade de ficar, vou dar uns 
meses, justamente para não 
criar problemas, mas não dá 
para permanecer no cargo’. Se 
só eu quero a reforma, vou em-
bora para casa", disse Guedes 

A ACIB e Sincomercio anun-
ciaram no meio da semana os 
destaques do ano no setor, após 
a finalização da pesquisa de pre-
ferência e popularidade. Renato 
Reis, que atua no ramo de indús-
tria e agronegócio, foi escolhido 
como o Empresário do Ano, 
enquanto que Sílvia Helena So-
ares Nobre, proprietária da loja 
Carol Casas, foi indicada como 
Empresária Destaque 2019.

A pesquisa, encomendada 
pela ACIB, ouviu consumidores 
e empresários como nos anos 
anteriores, em todos os setores 
comerciais da cidade. A ACIB 

De acordo com o edital 
publicado na imprensa oficial 
do município, termina na pró-
xima sexta-feira, 31 de maio, 
o prazo para as inscrições dos 
interessados em se candidatar 
a uma das 5 vagas para o Con-
selho Tutelar de Barretos. A 
eleição ocorrerá em 6 de outu-
bro e os eleitos tomarão posse 
em 10 de janeiro de 2020.

O pedido de inscrição deverá 
ser realizado pelo próprio can-
didato, no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, situado à rua 28 nº 
450 (Casa dos Conselhos), até 

31 de maio de 2019, de segunda-
feira a sexta-feira, nos seguintes 
horários: até a próxima quarta-
feira (29 de maio de 2019), das 
9 às 12 horas e das 14 às 15h30. 
Nos dias 30 de maio de 2019 e 
31 de maio de 2019, das 9 às 12 
horas e das 14 às 17 horas.

Para se inscrever, o interes-
sado terá que ter idade superior a 
21 anos, apresentar entre outros 
documentos, cédula de identi-
dade, Certidão Negativa Civil, 
Certidão Negativa Criminal, 
Certidão de Quitação Eleitoral 
e comprovante de residência em 
nome do candidato, comprovan-

do residir no município há mais 
de dois anos.

Os candidatos cujas ins-
crições tiverem sido deferidas 
serão submetidos a uma prova 
de conhecimentos, a ser rea-
lizada em 21 de julho, e que 
versará sobre conhecimentos 
gerais e específicos.

Serão considerados eleitores 
os cadastrados no município de 
Barretos e que constem da lis-
tagem fornecida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral, respeitada a 
data de corte definida pela Justi-
ça Eleitoral. Cada eleitor poderá 
votar em um único candidato.

Grupo de vereadores vem articulando pra instaurar uma CPI contra o presidente da Câmara 
João Roberto (Mulatta). Segundo informações dos bastidores, os vereadores já contam com 

seis apoios. Tudo indica que o mês de junho não será um mês de outono e sim de verão (quente), 
pois garantem que conseguem afastar o presidente da Câmara Municipal de Barretos. 

O vereador Euripinho, presidente do PDT, deverá ser comunicado nos próximos dias que 
perderá a presidência do partido. O conselheiro do Rio das Pedras, Juninho Bandeira, ar-

ticulou por cima e deverá ser o novo presidente.

Especulam que a vereadora Paula Lemos deverá se filiar no PL (sigla que substituirá o 
atual PR) e ser candidata à prefeita. Em Barretos, o PL ou PR, é presidido pelo vereador 

Paulo Correa, que sabe articular e montar grupos para concorrer à eleição. Com certeza, essas 
articulações vêm sendo realizadas pelo vereador Paulo Correa.

O PSDB marcou para o próximo dia 31 de maio sua Convenção Nacional em Brasília para 
eleger o novo presidente nacional da sigla, os integrantes do Diretório Nacional e o Conselho 

Nacional de Ética e Disciplina. No encontro, os tucanos também irão apreciar as alterações do 
Estatuto do Partido, do Código de Ética e Disciplina do PSDB e das regras de Conformidade 
(Compliance). O evento está marcado para começar às 10 horas no Centro Internacional de 
Convenções do Brasil.

Não é desejo do brasileiro ter uma arma de fogo em casa. É o que mostra levantamento do 
Paraná Pesquisas. Cerca de 60,9% dos entrevistados não querem ter uma arma de fogo em 

casa, apesar da flexibilização da posse por decreto do presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, 
apenas 36,7% quer ter um fuzil ou uma pistola no armário do quarto.

O Governador João Doria e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, 
anunciaram na quinta-feira (23), a criação de 11 polos de desenvolvimento econômico com 

pacotes de benefícios setoriais para a indústria, sendo que dois estão na região de Barretos. Fo-
ram anunciados polos nos setores de Agritech, Aeroespacial, Serviços Tecnológicos; Alimentos 
e Bebidas; Automotivo; Biocombustíveis; Couro e Calçados; Derivados de Petróleo e Petro-
químico; Eco Florestal; Metal-metalúrgico, Máquinas e Equipamentos; Químico, Borracha e 
Plástico; Saúde e Farma e Têxtil, Vestuário e Acessórios que cobrem todo o estado de São Paulo 
salvar um governo no qual eu votei e trabalhei muito para eleger, mas para governar nas regras 
do Estado Democrático de Direito. “Não consigo ver lógica em um governo convocar manifes-
tações”, acrescentou Janaina. “Quem está no governo precisa de ponderação, colocar os ânimos 
nos lugares. Temos uma equipe boa, temos que respeitar os trâmites das instituições”, concluiu.

aCIB e Sincomercio divulgam Empresário 
do ano e Empresária Destaque de 2019

informou, também, que neste ano, 
outras lojas com segmentos dife-
rentes no North Shopping Barre-
tos participaram da pesquisa. 

O tradicional evento de 

premiação aos vencedores em 
cada segmento do comércio 
está marcado para 20 de julho, 
a partir das 19h30, no Berran-
tão, no Parque do Peão.

Inscrições de candidatos ao Conselho 
Tutelar terminam na próxima sexta-feira

 Guedes diz que renunciará se Previdência 
virar "reforminha", segundo revista

"Pego um avião e vou morar lá fora; já tenho idade para me aposentar", afirmou o ministro

na entrevista.
De acordo com a Veja, 

Guedes afirmou que o pre-
sidente Jair Bolsonaro está 
totalmente empenhado em 
aprovar a reforma nos moldes 
em que o projeto foi enviado 
pelo governo ao Congresso, 
com expectativa de economia 
de até R$ 1,2 trilhão nos pró-
ximos dez anos.

Guedes reconhece que há 
uma margem de negociação, 
que pode no máximo ir a R$ 800 
bilhões, e destacou ainda que a 
reforma previdenciária não está 
sendo apresentada apenas para 
equilibrar as contas públicas, 

mas que também se propõe a 
corrigir enormes desigualdades, 
de acordo com a revista.

O ministro reafirmou sua 
confiança nas convicções de 
Bolsonaro, e acredita em uma 
união política em torno da 
agenda econômica do governo. 
"Eu confio na confiança que o 
presidente tem em mim."

Não é a primeira vez que 
Guedes sinaliza que pode deixar 
o ministério, caso a agenda eco-
nômica não seja prioritária. Em 
março, o ministro afirmou não 
ter apego ao cargo, durante au-
diência pública na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE).

"Tempos estranhos", diz Marco aurélio 
Mello sobre a manifestação de domingo

blog perguntou a Marco Aurélio 
Mello qual sua opinião sobre os 
motivos deste tipo de convocação. 
O ministro respondeu com per-
guntas: “O móvel é uma incóg-
nita. É apoio ao Poder Central? 
Protesto contra o Congresso, o 
Supremo e a imprensa?”

Depois, Marco Aurélio Mello 

deixou clara sua apreensão: “São 
tempos estranhos, muito estra-
nhos!” O blog insistiu: Qual será 
o resultado disso para o país? E, 
lacônico, o ministro da mais alta 
Corte do país mostrou-se pessi-
mista: “O horizonte é sombrio. 
Quem viver verá.” (Do Blog de 
Tales Faria no UOL)
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (27/05) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

MECÂNICO DE AUTOS
PROMOTOR DE VENDAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

TÉCNICO AGRÍCOLA
TOSADOR

VENDEDOR INTERNO

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

A prefeitura publicou no 
último dia 17, no Jornal Folha 
de Barretos (disponibilizada 
no site www.barretos.sp.gov.
br) a lei complementar que 
dispõe sobre o PPI (Programa 
de Parcelamento Incentivado) 
para débitos até o exercício 
de 2018 junto à administração 
direta e indireta do município.

Conforme o artigo primeiro 
da lei, são cinco opções para o 
pagamento, com descontos de 
multas e juros de forma grada-
tiva conforme o contribuinte 
escolher. Veja abaixo:

Opção 1 - Em parcela 
única até o dia 27 de dezem-
bro/19, com desconto de 100% 
das multas e o cancelamento 
de 100% dos juros moratórios 
dos débitos inscritos em Dívi-
da Ativa ou não, constituídos 
ou não, até o exercício de 
2018, podendo o contribuinte 
optar pelo pagamento total do 
débito ou total por exercício.

Opção 2 - Em até oito 
parcelas mensais, iguais e con-
secutivas, decrescentes a partir 
da data do requerimento, com 
desconto de 100% das multas 
e o cancelamento de 100% dos 

A Caixa Econômica Fede-
ral pretende iniciar um grande 
programa de renegociação de 
crédito para reabilitar consumi-
dores que hoje, devido à inadim-
plência, estão fora do mercado.

A informação é de Pedro 
Guimarães, presidente da Cai-
xa, que conversou com jorna-
listas ao chegar para reunião 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, nesta semana.

Segundo Guimarães, serão 
oferecidos descontos de 40% a 
90% na renegociação. O pre-
sidente da Caixa explicou que 
os valores a serem negociados 
já foram contabilizados como 
prejuízo, “ou seja, estão fora 
do balanço” da instituição.

O banco público espera 
obter, pelo menos R$ 1 bilhão 
com programa. Conforme 
Guimarães, se tudo fosse recu-
perado, o montante alcançaria 
R$ 4 bilhões. Porém, trata-se 
de valores já considerados 
perdidos e, portanto, com bai-

O banco público espera 
obter, pelo menos 

R$ 1 bilhão com programa

O Sebrae-SP realizou na úl-
tima terça-feira, em São Paulo, a 
cerimônia de premiação da etapa 
paulista do Prêmio Sebrae Prefei-
to Empreendedor – Mario Covas. 

O concurso reconhece os 
gestores que promovem o 
desenvolvimento econômico e 
social de seus municípios por 
meio do incentivo aos peque-
nos negócios locais. 

Com o prêmio, o Sebrae 
joga luz e ajuda a disseminar 
projetos de estímulo à moder-
nização da gestão pública e ao 
surgimento e desenvolvimento 
de pequenos negócios.

Em São Paulo, oito catego-
rias foram premiadas, sendo 
que duas delas, de maneira 

Caixa dará desconto de até 90% em 
dívidas para reabilitar consumidores

xas chances de retornarem aos 
cofres do banco.

“Trazendo essas pessoas 
que estão à margem [do merca-
do de crédito], podemos voltar 
a oferecer produtos, como 
consignados, com taxa de 2% 
a 3%, em vez de 10% ou 20%”, 
disse Guimarães.

Segundo ele, o alvo do pro-
grama são pessoas de menor 
renda. A estimativa é que pos-
sam ser beneficiados até 300 mil 
pequenas e médias empresas e 
2,8 milhões de pessoas físicas 
com dívidas de até R$ 2 mil.Sebrae-SP divulga vencedores do prêmio 

Prefeito Empreendedor – Mario Covas
Iniciativa reconhece e dissemina boas 

políticas públicas municipais de estímulo ao 
desenvolvimento das pequenas empresas

inédita: “Cooperação Intermu-
nicipal para Desenvolvimento 
Econômico” e “Empreendedo-
rismo na Escola”. As demais 
são: “Políticas Públicas para 
Desenvolvimento dos Peque-
nos Negócios”, “Compras 
Governamentais de Pequenos 
Negócios”, “Pequenos Negó-
cios no Campo”, “Inovação e 
Sustentabilidade”, “Desburo-
cratização e Implementação 
da Redesimples”, “Inclusão 
Produtiva” e “Apoio ao MEI”. 

O diretor-presidente do Se-
brae nacional, Carlos Melles, 
revelou na oportunidade que a 
entidade está selecionando os 
melhores projetos existentes 
no banco de políticas públicas 

alimentado ao longo dos 10 
anos da premiação. 

"São programas que podem 
ajudar o Brasil a avançar na 
geração de emprego e renda, 
liderados pelos prefeitos, que 
são os grandes catalisadores 
dessas ações", disse Melles.

Foram 137 projetos inscritos 
em todo o estado de São Paulo, 
resultando em 23 finalistas em 
oito categorias. Os gestores que 
apresentaram projetos consisten-
tes, que contemplam políticas pú-
blicas visando o desenvolvimento 
econômico e social através do 
incentivo ao empreendedorismo, 

serão homenageados com o selo 
“Prefeito Empreendedor”.

"Para mim é uma grande 
honra reconhecer os prefeitos 
que estão transformando o em-
preendedorismo, o agente públi-
co que fomenta os projetos neste 
sentido", afirmou o presidente 
do Sebrae-SP, Tirso Meirelles. 

Para ele, os prefeitos são “se-
meadores que cultivam as raízes 
fortes do empreendedorismo" e 
que os frutos já estão aparecendo, 
como os mais de 150 mil em-
pregos gerados pelas pequenas 
e médias empresas no Estado de 
São Paulo no ano passado.

Programa de Parcelamento Incentivado para débitos 
até o exercício 2018 começa a vigorar em Barretos

juros moratórios dos débitos 
inscritos em Dívida Ativa ou 
não, constituídos ou não, até o 
exercício de 2018, no período 
compreendido da data de pu-
blicação da presente Lei Com-
plementar a 27 de dezembro de 
2019, podendo o contribuinte 
optar pelo pagamento total do 
débito ou total por exercício.

Opção 3 - Em parcela úni-
ca, com desconto de 90% das 
multas e o cancelamento de 
90% dos juros moratórios dos 
débitos inscritos em Dívida 
Ativa ou não, constituídos ou 
não, até o exercício de 2018, 
no período de 2 de janeiro 
de 2020 a 28 de dezembro de 
2020, podendo o contribuinte 
optar pelo pagamento total do 
débito ou total por exercício.

Opção 4 - Em até 12 par-
celas mensais, iguais e conse-
cutivas, decrescentes a partir 
da data do requerimento, com 
desconto de 85% das multas 
e o cancelamento de 85% dos 
juros moratórios dos débitos 
inscritos em Dívida Ativa ou 
não, constituídos ou não, até o 
exercício de 2018, no período 
compreendido da data de pu-

blicação da presente Lei Com-
plementar a 28 de dezembro de 
2020, podendo o contribuinte 
optar pelo pagamento total do 
débito ou total por exercício.

Opção 5 -  Em até 20 parcelas 
mensais, iguais e consecutivas, 
decrescentes a partir da data do 
requerimento, com desconto de 
80% das multas e o cancelamento 
de 80% dos juros moratórios dos 
débitos inscritos em Dívida Ativa 
ou não, constituídos ou não, até 
o exercício de 2018, no período 
compreendido da data de publi-
cação da presente Lei Comple-
mentar a 27 de dezembro de 2020, 
podendo referido parcelamento 
ser efetuado por exercício.

MONTANTE
Os débitos em dívida ativa 

junto a prefeitura de Barretos 
somam R$ 274.061.894,12. 
O Departamento de Receita 
da Secretaria de Finanças 
observa que é uma grande 
oportunidade para quitação 
com anistia de multas e juros, 
conforme a opção escolhida, 
mas não é possível ter uma 
previsão do que será recebi-
do, pois isto depende da von-
tade e a capacidade financeira 
do contribuinte.
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3323-4960

Jornal 
o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

INGREDIENTES
MASSA
1 pacote de manteiga sem sal (200 g) 
1 xícara (chá) de açúcar
1 ovo, 2 gemas
5 xícaras (chá) de farinha de trigo
4 colheres (sopa) de mel
½ colher (sopa) de bicarbonato de sódio
2 colheres (sopa) de fermento em pó 
1 colher (de chá) de essência de baunilha (opcional)
RECHEIO
1 lata de doce de leite ponto cremoso
Cobertura 1 kg chocolate cobertura ao leite
Tempo de preparo: 45 minutos
Tempo de forno: 10 minutos
Rendimento: 25 alfajores

O 31º concurso Rei e Rainha 
da Alegria, da Cidade de Maria, 
está com os seis candidatos 
definidos. Na próxima semana, 
entre os dias 27(segunda-feira) 
e 30 (quinta-feira), três casais 
disputarão o título por meio de 
prestígios recebidos, através 
de ligações telefônicas em um 
programa especial nas rádios 
O Diário Independente (93,5) 
e Rede Vida FM (97,9) a partir 
das 20 horas.

O certame, que visa arreca-
dar fundos para a manutenção 
da Cidade de Maria, Centro 
de Formação e Espiritualida-
de da Diocese de Barretos, 
tem os seguintes candidatos 
e apoiadores: Márcia Jun-
queira (Hospital de Amor), 
Renata Bárbara (Associação 
Os Independentes), Verônica 
Moschiar (Minerva Foods), 
dr. Carlos Roberto dos Santos 
(Hospital de Amor Nossa Se-
nhora), dr. Leonardo Almeida 
(AME) e Ronaldo Marques 
(Mark’s Veículos e ACIB).

As doações em forma de 
prestígios têm o valor mínimo 
de R$ 5,00 (cinco reais) e po-
dem ser feitas pelos telefones 
(17) 3322-4488 e 3322-3633, 
ao vivo, durante o progra-
ma. Ganhará a candidata e o 
candidato que tiver o maior 
montante de prestígios.

O casal vencedor deste 
ano irá suceder o dr. Vagner 
Chiapetti (Grupo de Amigos), 
que somou R$ 108.790,00 em 
prestígios, e Elaine Moni (Os 
Independentes), que arrecadou 
R$ 88.343,00.

A coroação e o tradicio-
nal passeio do rei no jumen-

alFaJorES

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

tinho, durante a quermesse, 
será no sábado do evento, no 
dia 1º de junho.

33º ARRAIAl 
DA AlEGRIA

A Quermesse na Cidade de 
Maria, com comidas típicas e 
entrada franca, acontecerá na 
sexta-feira e no sábado, dias 
31 de maio e 1º de junho, e 
o almoço com a Queima do 
Alho no domingo, dia 2 de 

junho, a partir do meio-dia, 
no valor de R$ 25,00.

O arraial terá shows de 
Kayque, Grupo Sem Destino, 
Donizete & Leo da Viola, 
Kadu Velasko, Só de Brinka-
deira, Banda Nossa Imagem, 
Kleo Dibah, Batista Faria, 
JP & Gabriel, dentre outros. 
Haverá ônibus saindo do Ter-
minal de Integração nos três 
dias do evento.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Não deixe que as pessoas te façam desistir 
daquilo que você mais quer na vida. Acredite. Lute. Conquiste.

E, acima de tudo, seja feliz.

1º Lugar - até 12 anos
Arthur Araujo de Oliveira

1º Lugar - até 12 anos - Lucas 
Araujo de Oliveira

1º Lugar - Maior Peixe
(Peso 4,245 kg) Masculino

Ricardo Campos

1º Lugar - Maior Peixe 
(Peso 3,770 Kg) Feminino
Renata Kelli Neme Lopes

2º Lugar - Maior Peixe 
(Peso 4,040 kg) Masculino

Ricardo Campos

3º Lugar - Maior Peixe
(Peso 4,025 kg) Masculino

 Izair Alan Solera

Ganhador Fim de 
Semana Chalé

Alle dos Santos Amed

Ganhador Fim de 
Semana em Chalé 

Washington Machado

Foi realizado no ultimo do-
mingo (19) a edição de número 
86 do TORNEIO DE PESCA do 
Rio das Pedras Country Club. O 
torneio, que abre suas inscrições 
para sócios e visitantes, teve 60 
participantes e, no final, foram 
fisgados 250 kg de peixes das 
espécies tilápia e pacu. Veja os 
vencedores de cada categoria.

Música, gastronomia e 
atrações típicas da cultura 
caipira reunidas durante a 
primeira edição do Festival da 
Tradição, que acontece de 27 
a 30 de junho/19, no Recinto 
Paulo de Lima Corrêa. O 
evento é uma iniciativa con-
junta da prefeitura de Barretos, 
ACIB (Associação Comercial 
e Industrial), Muar do Sertão e 
Associação Os Independentes.

A entrada é a doação de dois 
quilos de alimento não perecí-
vel ou um quilo de alimento 
+ cupom retirado antecipada-
mente nas lojas do comércio. 
Para incentivar a participação 
do público, acontecem em to-
dos os dias sorteios vales-com-
pras no valor de R$ 500,00 com 
cupons disponibilizados pela 
ACIB nas lojas do comércio e 
sorteios de outros brindes.

A programação começa pela 
manhã com diversas provas da 
edição 2019 do Muar do Sertão, 
encontro dos muladeiros reali-
zado em parceria com Os Inde-
pendentes, e segue até a noite 
com shows e atrações artísticas 
e culturais programadas pela 
secretaria municipal de Cultura.

Estão previstas Feiras de 
Orquídeas, Exposição de Car-
ros Antigos, Feira Pet, além 
de outras opções de lazer com 
shows com duplas sertanejas 
da região, Orquestra de Viola 

Rio Pardo da cidade de Jardi-
nópolis. O Recinto ganha uma 
Praça de Alimentação com a 
Feira Gastronômica que reúne 
diferentes Food Trucks, além 
da tradicional Queima do Alho.

O prefeito Guilherme Ávila 
explicou que o Festival da 
Tradição resgata mais uma vez 
as tradições do Recinto, local 
bonito, aprazível, que foi res-
taurado e faz parte da história 
da cidade. “Este festival terá 
inúmeras atrações e agrega o 
Muar do Sertão. Já tínhamos 
esta intensão no ano passado, 
mas ficou muito próximo da 
inauguração, mas neste ano 
num entendimento com Os 
Independentes e a busca de 
instituições parceiras, estamos 
trazendo o Muar do Sertão, 
que era realizado no Parque 
do Peão, para o Recinto, onde 
foram realizadas exposições 
de animais e o local onde co-
meçou a Festa do Peão, que é 
tão grande porque teve uma 
história lá atrás”, ressaltou.

“O festival é uma festa para 
a família, pois teremos uma 
programação com atrações para 
a criança, jovens, adultos e ido-
sos, que inclui shows com moda 
de viola, food trucks, desfiles, 
exposições, feiras de orquídeas, 
entre outras”, frisou o prefeito.

O independente Emílio Car-
los dos Santos, “Cacá do Ro-

deio”, um dos organizadores do 
Muar do Sertão, enfatizou que 
a somatória de ideias faz com 
o Festival nasça grande e tem 
ainda muito a crescer. É uma 
oportunidade impar para família, 
que as vezes está muito urbana e 
precisa ter este contato com nos-
sas raízes. Toda população está 
convidada para este evento que 
será muito bacana”, antevê Cacá.

Para o secretário municipal 
de Cultura, João Batista Chi-
calé, toda a programação foi 
desenvolvida com o intuito de 
resgatar as tradições caipiras 
da região. “Nesse contexto, o 
Recinto Paulo de Lima Corrêa 
tem fundamental importância, 
por representar o berço do 
rodeio na América Latina e 
local que sediou as mais im-
portantes exposições pecuárias 
das décadas de 50 e 60, com 
grande relevância para todo o 
país”, destacou.

Chico Melo, também da 
organização do Muar do Ser-
tão, que fará parte do Festival, 
afirmou que resgata a cultura 
e tradições, com catira, mú-
sica típica, uma emissora de 
rádio – Rádio Jeca Tatú, que 
virou tradição, a queima do 
alho. “É um evento típico, 
fruto de muito trabalho, que 
ganhou corpo, cresce a cada 
ano e agora somando com o 
Festival”, enfatizou.

Chitãozinho & Xororó, 
Zezé Di Camargo & Luciano 
e Leonardo voltam a cantar 
juntos no palco da maior Festa 
do Peão da América Latina, 
depois de 20 anos

Vinte anos se passaram, 
muitas histórias foram vividas, 
incontáveis shows realizados, 
mas aquela saudade de reviver 
momentos inesquecíveis, que a 
década de 90 proporcionou aos 
fãs do sertanejo, permaneceu.

O projeto Amigos, que 
reúne no mesmo palco Chi-
tãozinho & Xororó, Zezé Di 
Camargo & Luciano e Leonar-
do, está de volta e entre os des-
tinos previstos na nostálgica 
turnê "AMIGOS 20 Anos - A 
História Continua" está a 64ª 
Festa do Peão de Barretos, que 
acontece de 15 a 25 de agosto.

A apresentação, que será no 
Palco Estádio, está agendada 
para o dia 23 de agosto (sexta-fei-
ra) e promete ser, mais uma vez, 
recorde de público e emoção. 

"Estamos realizando um so-
nho que não é só nosso como 
evento, mas de todos os fãs que 
torceram por anos pelo retorno 
dos Amigos. Tivemos a honra de 
receber este projeto maravilhoso 
em 1996 e 1998 com lotação 
máxima na arena. A volta destes 
artistas juntos, que são os maio-
res da música sertaneja do país, 
está mexendo com o coração do 
público que é fiel às suas raízes", 
comentou Ricardo Rocha, presi-
dente da Associação Os Indepen-
dentes, promotora da festa.

Os ingressos, tanto para 
arquibancadas quanto para 
setores especiais como os 
Camarotes Arena Premium, 
Brahma e Super Bull, Área 
VIP ou Pista Gold, podem 
ser adquiridos através do site 
barretos.totalacesso.com

O Centerplex North Shopping traz para a cidade 
a estreia do filme que acompanha a vida de Allan 
Kardec do período de educador até chegar à codi-
ficação da Doutrina Espírita com a publicação de O 
Livro dos Espíritos e sua repercussão. “Kardec – a 
história por trás do nome” é inspirado na biografia 
escrita por Marcel Souto Maior, dirigido pelo diretor 
de Nosso Lar, Wagner Assis, apresenta a trajetória 
do educador francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, 
nascido em 1804, na cidade de Lyon, França, que adotou o pseudônimo de 
Allan Kardec. O filme tem atraído, mesmo antes de sua estreia, a atenção 
de espíritas, simpatizantes e curiosos sobre o tema. A produção é uma 
homenagem aos 215 anos do nascimento de Allan Kardec e chegou no 
Centerplex, acompanhado da seguinte programação de 23 a 29 de maio:

86º Torneio de 
Pesca do Rio 
das Pedras

Ganhador Fim de Semana 
em Chalé - Alexandre 

Borges da Silva

North Shopping 
realiza mais 

uma sessão de 
cinema exclusiva 

para solteiros
O “Cine Solteiros” deu muito 

o que falar em 2018 e volta a 
acontecer no próximo dia 6 de 
junho, uma quinta-feira, às 20 ho-
ras, com uma sessão de cinema 
especialmente voltada a pessoas 
que estão solteiras, mas não 
querem permanecer assim por 
muito tempo ainda. A iniciativa é 
do North Shopping Barretos, em 
parceria com o Centerplex Cine-
mas. O filme escolhido, a exemplo 
da primeira edição, permanece 
em segredo e, para participar da 
brincadeira e ganhar um ingresso 
para a sessão em que o objetivo é 
conhecer outras pessoas que tam-
bém estejam solteiras e gostem 
de cinema, basta fazer a inscrição 
pelo WhatsApp do Shopping, no 
número (17) 99668.3224 e fazer 
um rápido cadastro, enviando uma 
foto com  as seguintes  informa-
ções: Nome Completo / Data de 
Nascimento / Sexo / Opção Sexual 
(heterossexual  ou homossexual) / 
Grau de escolaridade / Profissão 
/ Estilo musical que curte / Cidade 
que mora; perguntas comuns em  
sites e aplicativos de relaciona-
mento. As inscrições encerram 
no dia 3 de junho e as vagas são 
limitadas, sendo que as informa-
ções fornecidas serão mantidas 
em sigilo, utilizadas unicamente 
para realizar surpresas de com-
patibilidade entre a plateia. A ideia 
é criar o clima. O resto é com os 
solteiros presentes na noite.

Filme “Kardec” estreia 
quinta em Barretos

Sala 01 - VINGADORES ULTIMATO - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h50 - 20h30
Sala 01 - POKEMON DETETIVE PIKACHU - DUBLADO 
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 105minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h30
Sala 02 - KARDEC - NACIONAL 
DRAMA - 12 Anos - Duração: 110minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 19h
Sala 02 - JOHN WICK CAPITULO 3 - LEGENDADO
AÇÃO - 16 Anos - Duração: 132minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30
Sala 02 - POKEMON DETETIVE PIKACHU - DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 105minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h30
Sala 03 - ALADDIN 3D - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 129 minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta:  15h40 - 18h20 - 21h

Barretos lança Festival da Tradição
Evento acontece de 27 a 30 de junho no Recinto Paulo de Lima Corrêa

Barretos terá show do projeto 
"aMIGoS", marco da música sertaneja

RELEMBRANDO A HISTóRIA DOS AMIGOS
1995: O primeiro especial Amigos foi transmitido pela TV Globo em 

23 de dezembro e reprisado no ano seguinte duas vezes, em março e 
junho de 1996. O show foi gravado no Espaço Verde Chico Mendes, 
em São Caetano do Sul (SP), na Grande São Paulo, cujos ingressos 
eram brinquedos e alimentos não perecíveis destinados a entidades 
beneficentes da região. Cerca de 100 mil pessoas assistiram ao pri-
meiro show especial, que mostrou os cantores trocando de parceiros e 
interpretando as canções uns dos outros. Neste primeiro especial, em 
1995, foram apresentadas 30 canções do repertório das três duplas, 
tendo sido aberta com a música "Disparada", de Geraldo Vandré e Théo 
de Barros, bem como clássicos do sertanejo, como "Menino da Portei-
ra" e a canção natalina "Noite Feliz". Além disso, o programa também 
transmitiu cenas na fazenda de um dos sertanejos em Campinas (SP), 
mostrando os artistas em um momento de confraternização. 1996: A 
segunda edição do show especial Amigos foi gravada em Paulínia (SP), 
interior São Paulo. Ela foi exibida em 25 de dezembro de 1996, pela 
TV Globo, e reprisada no ano seguinte em janeiro de 1997. O especial 
de 1996 trouxe em sua abertura os seis cantores embarcados em um 
helicóptero cinematográfico, falando sobre o show do ano anterior e 
interrompidos com flashbacks. Ao entrarem de mãos dadas no palco, 
estavam cercados por artistas circenses e arremessaram rosas à plateia. 
O show foi aberto com a canção Viola.

Amigos
O projeto Amigos surgiu, 

originalmente, com uma série 
de especiais musicais criada 
para a programação de final de 
ano da Rede Globo, reunindo as 
duplas sertanejas Chitãozinho 
& Xororó, Zezé Di Camargo & 
Luciano e Leandro & Leonardo.

As exibições aconteceram 
de 1995 a 1998 e a produção 
popularizou a música serta-
neja em todo o país. O último 
episódio, exibido em 31 de 
dezembro de 1998, foi gravado 

sem a presença do cantor Lean-
dro, falecido em junho daquele 
ano. Todas as quatro edições 
do espetáculo tiveram canções 
compiladas em discos, lança-
dos pela gravadora Som Livre.

O anúncio do retorno foi feito 
no dia 5 de maio, no programa 
Fantástico. A data de início da 
turnê foi carinhosamente esco-
lhida: 20 de julho, Dia do Amigo.

Entre os clássicos previstos 
no repertório estão "Evidên-
cias", "É o Amor", "Sinônimo" 
e "Pense em Mim".
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Cerca de 500 crianças fo-
ram à Biblioteca Municipal 
de Barretos na última quin-
ta-feira (23),  para participar 
da contação de  histórias com 
Kiara Terra, pelo Programa 
estadual Viagens Literárias, 
em parceria com a prefeitura 
de Barretos, por meio da se-
cretaria municipal de Cultura.

As apresentações foram re-
alizadas em duas edições gra-
tuitas, para crianças, adultos e 
idosos de escolas e instituições: 
Escola Estadual  “Antônio 
Olympio”, Escola Municipal 
“Dorothovio do Nascimento”, 
ABAVIN (Associação Barre-
tense Vida Nova”, Programa 
CDI (Centro Dia Idoso) do 
CCI (Centro de Convivên-

A prefeitura de Barretos ad-
quiriu dois veículos Chevrolet 
Onix Joy 1.0, ano/modelo 2019/
flex para uso da secretaria muni-
cipal de Saúde. Os carros foram 
entregues na última quarta-feira 
(22) e serão utilizados pelo Pro-
grama Melhor em Casa.

O entregar as chaves dos 
veículos, o prefeito Guilher-
me Ávila destacou ainda o al-
cance do programa oferecido 
na rede municipal de saúde. 
“O Melhor em Casa atende 
hoje pelo menos 60 pacientes 
e realiza um total de 300 pro-
cedimentos mensalmente”, 
enumerou o prefeito.

“O Melhor em Casa re-
presenta um avanço para a 
gestão, já que ajuda a deso-
cupar os leitos hospitalares, 
proporcionando um melhor 

A secretaria municipal de 
Ordem Pública iniciou, nesta 
semana, na Avenida Professor 
Roberto Frade Monte, o tra-
balho de sinalização de solo e 
vertical para área exclusiva de 
motos, nas paradas dos cruza-
mentos onde há semáforos. 

O trabalho atende uma 
solicitação do presidente a 
Câmara, João Mulata, com o 
objetivo de diminuir o núme-
ro de acidentes envolvendo 
bicicletas e motocicletas, me-
lhorando a visibilidade dos 
veículos e pedestres. 

A inovação acompanha o 
que algumas cidades da re-
gião já vêm adotando e a área 
antecede a faixa de pedestres 
– sentido fluxo. “A ideia é fa-

No último dia 18, um 
grupo formado por pre-
sidentes e diretores de 
empresas multinacionais 
com atuação no Brasil, 
que integram o Conselho 
de Comércio Exterior da 
França-Brasil, conhe-
ceram a infraestrutura e 
atuação do IRCAD, uni-
dade Barretos, e o Hos-

pital de Amor (Hospital de Câncer de Barretos), numa iniciativa da Tereos, 
uma das maiores empresas do setor sucroenergético brasileiro. Recepcio-
nado no IRCAD pelo presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata, o 
grupo conheceu o propósito da unidade do instituto francês em Barretos, 
visitou auditório e laboratórios do IRCAD, assistiu a um treinamento cirúrgi-
co realizado pelo cirurgião geral e pediátrico, e diretor de curso de cirurgia 
pediátrica, dr. Rodrigo Chaves, além de conhecer a atuação do Hospital de 
Amor para oferecer o melhor tratamento oncológico aos pacientes. Entre 
as empresas representadas estão a Branque Credit Agricole Bresil; Arkema 
Brasil; Servier do Brasil, Accorhotels South America, entre outras.

O presidente do Rotary Club 
de Barretos, Amadeu Ferreira 
Dutra recepcionou um grupo de 
profissionais médicos provenien-
tes do Canadá e Estados Unidos. 
Eles participam do intercâmbio 
de conhecimentos e experiências 
para profissionais. "O programa 
é subsidiado pela Fundação Ro-
tária que promove a paz e a boa 
vontade através de programas 
para melhorar a saúde, apoiar a 
educação e minimizar a pobre-
za”, disse Amadeu. Na manhã da 
última segunda-feira (20), a en-
fermeira Claire Harkness, os médicos Anna-Marie Wysynski e Thomas 
Gerbasi e a farmacêutica Jennifer Schoenhals visitaram as unidades 
de cuidados paliativos e infanto-juvenil do Hospital de Amor. No final 
da tarde, conheceram a Casa Ronald McDonald e, em seguida, visita-
ram o IRCAD e Parque do Peão. Depois, seguiram para Votuporanga.

Parada em semáforo ganha 
área exclusiva para motos

zer nas principais vias arteriais 
e depois expandir. A medida 
visa diminuir o conflito de 
carro e moto na saída após a 
parada no semáforo”, explicou 
o secretário municipal de Or-
dem Pública, Cláudio Muroni.

O secretário disse que os mo-

toristas devem observar tanto a 
sinalização de solo como a ver-
tical, que apontam a área exclu-
siva para a parada das motos. “É 
uma inovação importante para a 
melhoria da segurança no trânsi-
to e todos devem estar atentos e 
conscientes”, afirmou Muroni.

Programa Viagens literárias leva 
centenas de crianças à Biblioteca Municipal

Presidentes e diretores de 
empresas multinacionais conhecem 

IrCaD e Hospital de amor

rotary recebe intercambiários 
para troca de experiências

cia do Idoso) “Maria Vitória 
de Ávila”, Escola Municipal  
“Giuseppe Carnimeo”. Escola 
Municipal “Luiza Parassu Bor-
ges”, Educandário Sagrados 
Corações e o público em geral.

Kiara Terra contou histórias 
da obra “Sete Histórias para 
Sacudir o Esqueleto”, da escri-
tora Ângela Lago, selecionada 
para as Viagens Literárias deste 
ano. Nacionalmente reconhe-
cida nos meios de teatro, de 
contação de histórias e de for-
mação de educadores, Kiara 
é criadora do método História 
Aberta de Contação, que con-
siste no estímulo da participa-
ção do público no processo de 
desenvolvimento a história e 
do caráter lúdico da ação.

Crianças e adultos empol-
gados participaram da apresen-
tação, resultado, que, segundo 
a contadora, faz parte do pro-
cesso e da magia da contação 
de histórias. “Quando você 
conta uma história, você con-
ta um segredo. E as pessoas se 
interessam muito pelo segredo, 
porque contêm alguma coisa 
humana. A contação de histó-
rias promove um sentimento 
de pertencimento. Quando falo 
pro público sobre uma mãe es-
tressada, por exemplo, ou uma 
avó carinhosa, ou uma criança 
destemida, muitas pessoas se 
identificam e passam a parti-
cipar da história e se envolver 
com a ação, em um processo de 
empatia”, explicou Kiara Terra.

novos veículos são adquiridos 
para o Programa Melhor em Casa

atendimento e regulação dos 
serviços de urgência dos hos-
pitais”, ressaltou o secretário 
municipal de Saúde, Alexan-
der Stafy Franco.

“É importante o município 
garantir qualidade e respeito às 
pessoas com enfermidades. É 
mais uma conquista da nossa 

gestão em beneficio da saúde dos 
barretenses”, frisou o secretário.

O secretário afirmou ain-
da que os dois novos veículos 
qualificam o trabalho do fun-
cionário e, consequentemente, 
o serviço ofertado à popula-
ção, “dando condição melhor 
para que o servidor efetue o 
trabalho dele, de levar assis-
tência da saúde ao munícipe. 
Quem ganha é a população, 
que será melhor atendida”.

A vacinação contra a gripe 
continua até 31 de maio nos 
postos de saú de para público 
determi nado pelo Ministério 
da Saúde. 

Em Barretos, a previsão é 
imu nizar ao menos 90% das 
cerca de 32 mil pessoas que 
integram os grupos conside-
rados de risco, incluindo ido-
sos, crian ças, gestantes, puér-
peras e portadores de doenças 
crônicas, entre outros.

Uma nova prévia da cam-
panha de vacinação contra a 
gripe foi divulgada na tarde 
desta sexta-feira (24) pela se-
cretaria municipal de Saúde. 
Veja os números:
CRIANÇAS
4.154 DOSES – 55,37%
TRAB. DE SAÚDE
6035 DOSES  – 91,94%
GESTANTES

Barretos receberá o Sebrae Móvel na segunda-feira, dia 27 
de maio. A unidade começa a semana com o atendimento no 
calçadão da rua 20, em frente ao prédio da Associação Comer-
cial e Industrial de Barretos (Acib) e depois parte para outras 
cidades da região, como Guaíra e Morro Agudo. Os donos de 
micro e pequenas empresas e as pessoas que sonham em abrir 
o próprio negócio podem buscar o atendimento gratuito.O 

atendimento será realizado das 9h30 às 17 horas. Durante o atendimento a pessoa recebe infor-
mativos sobre finanças, marketing, administração, inovação, empreendedorismo, planejamento e a 
agenda mensal das ações do Sebrae-SP. Para esta ação não é necessário fazer inscrições antecipadas, 
basta ir até o Sebrae Móvel munido da documentação pessoal ou CNPJ da empresa.

Campanha de vacinação contra 
gripe segue até o final do mês

657 DOSES – 62,99 %
PUÉRPERAS
122 DOSES –71,35%
IDOSOS
10.553 DOSES – 67,66%
PROFESSORES
958 DOSES – 69,62%
COMORBIDADES
4808 – 43,04%
POPULAÇÃO: 43.423

DOSES APLIC. TOTAL: 26.329
COBERTURA: 60,63%

DEGUE
Nesta semana, a secretaria 

de Saú de de Barretos atualizou 
a estatística de casos de den-
gue. Desde o início do ano fo-
ram confirma dos 4.458 casos 
de um total de 6.641 notifica-
ções, sendo 2.143 nega tivos.

Barretos receberá Sebrae Móvel 
na próxima segunda-feira
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SONHO REALIZADO
A tarde da última terça-feira 

(21) foi de realização de um sonho 
para o pequeno Lucas Matheus 
Diniz da Silva, 7 anos, aluno do 
2º ano das Escola Municipal “João 
Ferreira Lopes”. Lucas realizou o 
sonho de conhecer as dependên-
cias do 33º Batalhão da Polícia 
Militar de Barretos. Durante a 
visita, ele encontrou o comandante 
da 1ª Companhia da PM, Capitão 
Paulo César Frugeri, e demais 
militares que atuam na unidade, 
entrou nas viaturas, subiu na moto 
da ROCAM e conheceu o Canil, 
além de outros espaços da corpo-
ração. Acompanhado de sua mãe, 
Vanessa Aparecida Damasceno da 
Silva, e da prima Sophia, Lucas 
ficou encantado com tudo que viu. 

“O garoto está se recuperando de um atropelamento. Ele tinha o sonho de conhecer a unidade e sonha 
atuar na Polícia Militar no futuro”, contou o cabo Marcos Mariano. Já de volta à escola, Lucas com-
partilhou com os colegas de sua sala de aula a tão sonhada experiência que passou. Sonho realizado!!!

PEQUENOS REPAROS
A Avenida João Cavalini, que passa pelos bairros Benedito Realindo Correa e Nadir Kenan, 

ligando o trânsito a outros bairros adjacentes, como o Paulo Prata, passou por trabalho da operação 
tapa-buracos e pequenos reparos na camada de asfalto, nesta semana. O trabalho está sendo realizado 
em diversos bairros, priorizando as vias públicas onde se registra um maior número de buracos.
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Segundo Caderno
Barretos, 25 de maio de 2019 

A secretaria municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, promoveu no 
último sábado (18), uma passea-
ta em apoio a Campanha contra 
o Abuso e a Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

Com o slogan “Essa lágrima 
pode não ser a sua, mas a dor é 
de todos nós”, a ação teve como 
objetivo orientar e sensibilizar a 

A chefe do cartório elei-
toral de Barretos, Alessandra 
Tamarozi, confirmou nesta 
sexta-feira (24) que apenas 
284 dos 3.023 barretenses que 
estavam com situação pen-
dente junto à Justiça Eleitoral, 
compareceram ao cartório 
para regularização.

Com isso, o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) cance-
lou 2.739 títulos de eleitores 
do município. Em Colômbia, 
de um total de 119 documen-
tos pendentes, 107 foram 
cancelados.

A partir de agora, os 
cartórios eleitorais de todo o 
país vão orientar os eleitores 
interessados em regularizar 
o título a preencherem o Re-
querimento de Alistamento 
Eleitoral (RAE). O RAE 
deve ser preenchido com a 
apresentação da documen-
tação necessária, conforme 
o caso, como, por exemplo, 
para a transferência de do-
micílio, em que deve ser 
apresentado o novo compro-
vante de endereço.

Cadastramento 
biométriCo

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) registrou até a 
última segunda-feira (20), o 
cadastramento por biometria 
de apenas 49,74% do eleito-
rado barretense. De um total 
de 85.013 eleitores, 42.284 
fizeram título biométrico. 
Em Colômbia, o índice che-
ga a 42,70% de um total de 
5.913 inscritos. 

O prazo para a realização 
do cadastramento biométrico 
nas duas cidades termina em 
19 de dezembro. Quem não 
comparecer para atualizar os 
dados do cadastro e coletar 
as impressões digitais terá o 
título eleitoral cancelado.

A partir das eleições de 
2022, todos os eleitores bra-
sileiros deverão se identificar 
pelas impressões digitais.

O eleitor pode fazer o 
cadastramento biométrico no 
cartório eleitoral, mas é pre-
ciso agendar o atendimento. 
Na data e hora agendadas, o 
eleitor deve comparecer mu-
nido de documento de identi-
ficação oficial e comprovante 
de residência recente, além do 
título de eleitor, se tiver.

O Sebrae-SP está com ins-
crições abertas para a missão 
que levará empresários para a 
FispalFood Service, principal 
evento para quem busca abrir 
ou aprimorar seu negócio de 
alimentação fora do lar, que 
será realizada em São Paulo, 
de 11 a 14 de junho.

Dois ônibus partirão da 
nossa região. O primeiro sairá 
de Morro Agudo, no dia 13 de 

junho, às 5 horas, e passará 
em Bebedouro, às 6 horas. 
Outro ônibus sairá de Guaíra, 
também no dia 13, às 5 horas, 
e passará por Barretos às 5h45.

Durante a feira, o visitante 
terá a oportunidade de conhecer 
as tendências do setor, além de 
encontrar mais de 470 exposito-
res com soluções em produtos, 
serviços, equipamentos, alimen-
tos e bebidas, além de poder 

participar de diversas atrações.
O valor do investimento des-

tinado ao transporte é de R$ 80. 
Os convites para entrada na feira 
serão subsidiados pelo Sebrae
-SP. As vagas são limitadas e as 
inscrições podem ser feitas até 
o dia 31 de maio nos telefones: 
(16) 3851-4215 (Morro Agudo), 
(17) 3343-8301 (Bebedouro), 
(17) 3332-5128 (Guaíra) e (17) 
3321-6470 (opção 4 - Barretos).

A secretaria municipal de 
Saúde em conjunto com o gabi-
nete do prefeito Guilherme Ávi-
la, está realizando estudo para 
definir a inscrição da Unidade de 
Saúde da Família do município 
no programa Saúde na Hora, do 
governo federal. Segundo a se-
cretaria, Barretos dispõe de uma 
única unidade que se encaixa nas 
exigências da portaria anunciada 
pelo Ministério da Saúde. 

Até a última quarta-feira 
(22), 151 Unidades de Saúde 
da Família (USF) em 29 mu-
nicípios de 12 estados do país, 
solicitaram adesão ao programa 
Saúde na Hora, que amplia os 
recursos mensais a municípios 
que estenderem o horário de 
funcionamento de suas unida-
des de saúde para o período da 
noite, além de permanecerem 
de portas abertas durante o 
horário de almoço e, opcional-
mente, aos fins de semana. 

A iniciativa objetiva ampliar 
o acesso da população aos servi-
ços da Atenção Primária, como 
consultas médicas e odontoló-
gicas, coleta de exames labo-
ratoriais, aplicação de vacinas 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Ibirapuera 
já realizou ação de atendimento noturno, uma alternativa 
diferenciada para atender os pacientes que não conseguem 
comparecer a unidade de saúde no expediente comercial. Naquela 
oportunidade, o atendimento aconteceu no local das 18 às 21 
horas e recebeu 24 pacientes da área de abrangência. Na ocasião, 
a equipe de saúde da ESF realizou atendimentos médicos, além  
de palestras sobre Hanseníase e Febre amarela

Cartório confirma o 
cancelamento de 2.739 

títulos eleitorais em Barretos

ações no dia 18 de maio pediram o fim do abuso 
e exploração sexual de crianças e adolescentes

Sebrae-SP levará empresários 
para feira Fispal em São Paulo

Ônibus passará por Morro Agudo, Bebedouro, Guaíra e Barretos

população quanto à problemáti-
ca da violação dos direitos das 
crianças e adolescentes. 

A mobilização teve inicio em 
frente ao Recinto Paulo de Lima 
Correa e seguiu pela avenida 21 
até o calçadão da rua 20, onde 
foram realizadas diversas apre-
sentações de dança, música com a 
Bandavin, abordagem de público 
com distribuição de material 

educativo sobre o tema explora-
ção sexual infantil, e também foi 
ofertado um café da manhã.

A ação contou com a participa-
ção de diversos representantes do 
legislativo barretense, secretários 
municipais, deputados, institui-
ções, conselho tutelar e funcioná-
rios da Assistência Social. 

De acordo com a secretária 
de Assistência Social e Desen-

volvimento Humano, Kelly 
Brito, o evento teve uma reper-
cussão positiva. “Proteger às 
nossas crianças é de extrema 
importância e contamos neste dia 
com a adesão de diversas insti-
tuições e população”, ressaltou.

Durante a passeata foram dis-
tribuídos cataventos, que foram 
confeccionados pelos equipamen-
tos da Assistência Social, CRAS, 
CREAS (Centro de Referência 
Especializado da Assistência So-
cial), CCI (Centro de Convivência 
do Idoso) e Centro da Juventude. 

“O Cata-vento significa mo-
vimento, sinergia e a realização 
de ações permanentes contra a 
exploração infantil e ao mes-
mo tempo tem como sentido 
lúdico, a alegria, que deve estar 
presente na vida das crianças”, 
explicou Kelly Brito.

SAÚDE NA HORA
Prefeitura estuda inscrever Unidade de Saúde da Família 
em programa de ampliação do horário de atendimento

e acompanhamento pré-natal.
“O objetivo do programa 

é enfrentar a maior dificul-
dade encontrada hoje pela 
população, que é um horário 
de atendimento acessível ao 
trabalhador que chega no fim 
do dia e encontra o filho com 
algum problema de saúde, por 
exemplo, e não consegue con-
sulta médica porque as unida-
des estão fechadas. Com essa 
iniciativa, as unidades podem 
funcionar em horário noturno, 
na hora do almoço, ou até nos 

fins de semana, fortalecendo o 
cuidado à saúde de toda a po-
pulação”, destacou o secretário 
de Atenção Primária à Saúde 
do ministério, Erno Harzheim.

Do total de solicitações 
recebidas pelo Ministério da 
Saúde até na última quarta-fei-
ra, 110 USF tiveram os pedi-
dos finalizados e agora passam 
por análise técnica. As demais 
41 unidades encontram-se em 
processo de preenchimento 
de informações pelos gestores 
municipais de saúde.
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A médica ginecologista, dra Érica Miranda, inaugurou no último 
dia 7, a nova clínica Assis Kalil. Ela também recebeu o carinho 

especial do esposo, dr. Jorge. Parabéns e sucesso!

O último sábado foi especial para o casal dr. Rodrigo Rossini e 
dra. Jackeline Rossini, que batizaram a filha caçula: a princesa 
Alice. Após a cerimônia religiosa, a família recebeu os amigos 

em uma deliciosa recepção no Café com Flores. A pequena 
Alice recebeu o carinho de amigos e familiares; em especial, da 

irmã Júlia. Que Deus abençoe essa família!!!

último dia 23 foi dia de festa 
para a barretense Laura Teles, 

que brindou idade nova. A 
data foi comemorada ao lado 
do amado, o engenheiro Jean 

Teles. Parabéns!!

O último dia 23 foi dia de festa para Fernanda Lemos, que 
brindou mais um ano de vida. O carinho especial ficou por 

conta da mãe coruja, Graça Lemos. Parabéns!!!

A empresária barretense, Roberta Trevisan, viveu experiências 
incríveis na África. Na foto, ela posa com a doce Maria, uma 

criança cheia de vida, que conheceu nesta expedição.  
Doe amor, porque o mundo precisa de amor!!!

Marcela Mine, Marcela Cardoso e Micheli Orsi estão curtindo 
merecido descanso na Argentina, ao lado de seus respectivos 

esposos. Delícia é viver a vida!!!

Hoje é dia de festa para Amanda Balsanelli, 
que brinda mais uma primavera ao lado do 
amado Marcelo e da filha Maria. Parabéns!!!

A princesa Júlia completa seus quatro 
aninhos, com uma deliciosa festa 

preparada com muito amor pelos pais 
Larissa Melo e Roberto Ventriglia. O 

carinho especial fica por conta do irmão, 
o príncipe Theo. Parabéns Júlia!!

O último dia 23 foi dia de festa para Daniela 
Navarro, que brindou mais um ano de vida. O 

carinho especial ficou por conta dos filhos e do 
esposo Hélio Alberto Navarro. Parabéns!!!

A engenheira 
Marina Greve 

brinda no 
próximo 

dia  27 mais 
um ano de 

vida, ao lado 
do esposo 

Danilo 
Cassiano, da 
filha Duda, e 
do príncipe 

Tomás, 
que está a 
caminho. 

Parabéns!!
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Cinema

Fone (17) 3043-6606

Kardec: A História por Trás do Nome

Linda e sempre charmosa... Gabriela Marques 
Alexandre festejou ontem (24), mais um ano na 
folhinha ao lado de toda a família. Parabéns!!

Um filme brasileiro de drama, 
biográfico e religioso, dirigido por 
Wagner de Assis, baseado no livro 
Kardec - A Biografia, de Marcel 
Souto Maior. Estrelada pelo ator 
Leonardo Medeiros, a história se 
passa na Paris do século 19 e traz 
cenas dos famosos casos de mesas 
girantes, entre diversas outras 
manifestações. A produção é da 
Conspiração Filmes e a distribui-
ção da Sony Pictures Entertain-
ment. O roteiro é de Wagner de 
Assis e L.G. Bayão.

Amanhã (26), os holofotes estarão voltados para o produtor de even-
tos, Flavio Jacob, que comemora mais uma primavera. Parabéns!!

Ontem (24), a 
irreverente Ca-
mila Anastácio 
comemorou 
mais um 
aniversário 
ao lado dos 
amigos e 
familiares. 
Felicidades!!

Amanhã (26), Rafael Silva comemora aniversário e recebe o 
paparico da esposa Jacyara. Felicidades!!

Atenção!!! Aberta nova turma para o curso de auto 
maquiagem no dia 1° de junho, das 13h30 as 17h30, com 
certificado.  No Ateliê Ariane Monteiro, na  avenida 31, 
esquina da Rua 36. Contato: (17) 98137-0052.
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A prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer, dá início 
na próxima terça-feira (28), 
ao Campeonato Municipal de 
Futsal, que terá a participação de 

15 equipes divididas em quatro 
grupos (um com três equipes e 
três com quatro equipes).

Grupo A: Turma do Fla-
vinho, Predadores e Sharks. 
Grupo B:  Lekim Imports, Nadir 

Kenan, Os Resenhas e Nogueira 
Companhia do Esportes. Grupo 
C: Poka Mídia, Barretos Dois, 
Atletas de Christo e Litrão. Gru-
po D: Santa Cecília, Real Sem 
Classe, Guarani e Vila Pimenta.

O fisiculturista Sérgio de 
Castro Roque, 35 anos, partici-
pa neste sábado e domingo, 25 
e 26 de maio, do Campeonato 
Brasileiro de Fisiculturismo, 
organizado pela Nabba (Na-
tional Amateur Body-Builders' 
Association) e WFF (World 
Fitness Federation). 

A disputa vale vaga para o 
Mundial de Fisiculturismo, que 
acontecerá na Irlanda do Norte, 
em Belfast - Reino Unido, em 
8 de junho. "Estarei no palco 

para apresentar minha melhor 
performance possível", afirmou. 

Sérgio Roque também pode 
se classificar para o Sul Ame-
ricano, que será realizado em 
Lima - Peru, no mês de se-
tembro. O fisiculturista recebe 
apoio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer de Barre-
tos, com inscrição, transporte 
e alimentação, nas viagens 
nacionais e busca mais patroci-
nadores para possível ingresso 
em competições internacionais.

Mais quatro partidas foram realizadas no último sábado (18) pela 
terceira rodada da 16ª Taça Gospel de Futsal, evento de iniciativa do 

Instituto Esperança e Vida, que tem apoio da secretaria municipal 
e Esportes e Lazer. Pelo Grupo A, a equipe Grande Templo 

venceu por 10 a 3 a Comunidade Cristã e a equipe Iamir em-
patou em 4 a 4 com a equipe Church. Pelo Grupo B, a  Seleção 

de Cristo venceu por 1 a 0 a equipe Shekinah, que deu WO, enquanto 
que a Segunda Igreja venceu por 5 a 2 a equipe O Brasil para Cristo.

PRÓXIMA RODADA
Grupo A: Jovens Livres x Comunidade Cristã e Church x 

Grande Templo. Grupo B: Seleção de Cristo x Jovens de Sião 
e Shekinah Brás x O Brasil para Cristo.

O barretense José Sérgio Prudente de Oliveira, “Cebola”, 
conquistou o segundo lugar em sua categoria (50 a 54 anos), 
na terceira etapa da Copa Interior de Triatlhon – prova Sprint. 
Na classificação geral, o barretense ficou no 18º lugar, dispu-
tando com 500 concorrentes. A prova consiste em 750 metros 
de natação, 20 quilômetros de ciclismo e cinco quilômetros 
de corrida. “O segundo lugar me deixou a frente na pontuação 
da competição e me dá maior possibilidade para trazer a Copa 
Interior para Barretos, mais uma vez”, afirmou o atleta.

O Barretos Bulls/Secreta-
ria Municipal de Esportes e 
Lazer venceu seus dois jogos 
pelo Campeonato Paulista 
de Flag Ball Feminino, dis-
putados no último domingo 
(19), em Campinas. A equipe 
passou pelo Unicamp Eu-
calyptus por 26 a 6 e venceu 
o Guarani Indians, por 34 a 

0. Dirigida pelo técnico Eduardo Valecio, a equipe vai a Piracicaba no dia 30 de junho, para 
cumprir mais duas partidas. Joga contra o Santos Tsunami e Guaratinguetá White Cranes.

Barretos conquistou 39 
medalhas no Campeonato de 
Judô “Professor Shoshichi 
Chiba”. A competição foi 
disputada no último sábado 
(18), no ginásio do Conjunto 
Poliesportivo Rochão.

Foram 25 medalhas no 
masculino (oito de ouro, nove 
de prata e oito de bronze) e 14 
no feminino (três de ouro, seis 
de prata e cinco de bronze).

Trezentos e trinta atletas 
que representaram 13 acade-
mias participaram do cam-
peonato. Na classificação 

geral, a equipe do Automóvel 
Clube, de Rio Preto, ficou em 
primeiro lugar com 351 pon-
tos, seguida de Barretos com 
116 e o Centro Dojo ficou em 
terceiro lugar, com 64 pontos. 

O evento foi promovido 
pela secretaria municipal de Es-
portes e Lazer, em parceria com 
o Instituto “Professor Shoshi-
chi Chiba”. O patrono esteve 
presente e recebeu homenagem 
especial, sendo destacado pelo 
secretário municipal de Es-
portes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico. 

“É um exemplo de dedica-
ção para o sucesso da modali-
dade. Um grande formador de 
atletas, que merece todo o reco-
nhecimento”, ressaltou Lilico. 

Organizador do campeo-
nato, o professor Tiago Leal 
afirmou que um dos desta-
ques do evento foi a parti-
cipação da judoca Patrícia 
Monteiro de Barros Caçador, 
medalha de prata no adulto/
meio pesado, e do seu filho 
Bernardo, de 6 anos de idade, 
que começaram a praticar 
judô no início de 2019.

Campeonato Municipal de Futsal 
começa na próxima terça-feira

Fisiculturista barretense participa do 
campeonato brasileiro neste final de semana

Quatro jogos são disputados pela Taça Gospel

Barretos vence dois jogos pelo Paulista de Flag Ball

Barretense leva segundo lugar em 
etapa da Copa Interior de Triatlhon

Barretos conquista 39 medalhas 
no Festival de Judô Professor Chiba


