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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 30 DE NOVEMBRO

R$  4,238
Dólar Comercial Venda R$  4,240

Cotações 
FinanCeiras

O comércio de Barretos 
registrou nesta sexta-feira (29) 
movimento superior ao normal 
para atendimento aos consu-
midores que procuraram as 
lojas do comércio central para 
as compras da Black Friday. 

Sem um balanço definitivo, 
a expectativa dos lojistas era 
que as vendas registrem um 
desempenho melhor que o do 

ano passado.
Segundo o presidente da 

ACIB (Associação Comer-
cial e Industrial de Barretos), 
Paulo Soprano, o avanço 
nas vendas seria puxado por 
fatores como, a expansão das 
concessões de crédito e a libe-
ração dos recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) pelo governo.

Os lojistas que formam 
o imenso mix de comércio 
do North Shopping Barretos 
encerraram suas atividades 
nesta sexta-feira (29) satisfeitos 
com os resultados obtidos nas 
vendas presenciais da Black 
Friday. Além dos consumidores 
tradicionais de Barretos e re-
gião, o movimento foi somado 
aos visitantes de outras cidades 
que participam dos eventos 
educacionais, como o vestibu-
lar  da Faculdade de Medicina 
(Facisb) e o “Engenharia para a 
Vida”, promovido pelo Unifeb.

Devido ao grande público, 
principalmente no final da tarde 
desta sexta-feira (29), o estacio-
namento, lotado, teve que ser 

fechado, para rodízio dos veí-
culos que transportava o grande 
público, que escolheu o shopping 
para as compras e o lazer. 

“Nossa expectativa é de 
um acrescimento de 11% a 
12%, mantendo os números 
dos anos anteriores, porém, 
como a Black Friday juntou-se 
ao movimento captado junto 
ao público que veio para o 
vestibular da Faculdade de 
Medicina e outros eventos, 
esse número deverá ser supe-
rior aos registrados nos anos 
anteriores, o que para nossos 
lojistas é um resultado muito 
bom”, ressaltou o gerente do 
North Shopping Barretos, Ri-
cardo Martins Marques. 

Mais de 13 mil metros de 
cabo iluminados com lâmpadas 
de led, vias decoradas, infláveis 
de Papai Noel gigantes, muitas 
cores e um painel de 40 metros 
representando um presépio, es-
tão entre as atrações da decora-
ção de Natal do Parque do Peão.

A inauguração acontece 
neste sábado, a partir das 20 
horas, e toda população de Bar-
retos e região está convidada.

Uma queima de fogos mar-
cará o início da programação na-
talina do complexo. Food trucks 

R$ 100 mil paRa a saúde públiCa de 
baRRetos - O presidente do Sindicato dos Comerciários 
de Barretos, Joel de Paula (à direita), acompanhado de 
Adilson Bandeira Júnior, manteve encontro com o deputado 
estadual do PL de São Paulo, Luiz Carlos Motta, e reforçou 
nesta semana, os agradecimentos ao deputado pelo 
empenho em conquistar verba de R$ 100 mil para serem 
aplicados na saúde pública municipal. “Foi uma solicitação 
pessoal nossa ao deputado e ficamos muito feliz com o 
esforço do deputado em beneficiar a população de nossa 
cidade”, comentou Joel de Paula. A verba foi conquistada 
pelo deputado junto ao governador de São Paulo, João 
Doria, por meio da Secretaria Estadual da Saúde.

Na noite da última quinta-
feira (28), o Papai Noel inau-
gurou a decoração de Natal na 
Praça Francisco Barreto, sendo 
recebido por fanfarra e duendes 
na Praça Francisco Barreto. 

“Nosso objetivo é incen-
tivar o potencial turístico 
da cidade com a decoração 
natalina e espalhar uma men-
sagem de paz e solidariedade 
aos barretenses”, disse Paulo 
Soprano, presidente da ACIB 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Barretos), ao lado 
do prefeito Guilherme Ávila, 
durante a inauguração da tra-
dicional Casa do Papai Noel. 

Quem passar pela praça 

pode conferir uma árvore 
de 7 metros de altura. Todo 
o projeto foi elaborado pelo 
arquiteto Daniel Marquesin e 
conta com cores e arabescos 
com desenhos diferentes.  

As ruas e avenidas do calça-
dão receberam decoração aérea. 
Foram instalados, pelo menos, 
30 km de luzes em toda a área 
central da cidade. A casa do Pa-
pai Noel, que foi construída em 
madeira, será um ponto de fotos 
e selfies. O Museu Ruy Menezes 
também ganhou decoração.

A previsão é de que a 
decoração natalina fique na 
cidade até 6 de janeiro, Dia 
de Santos Reis.

North Shopping recebe público 
recorde nas vendas da Black Friday

FGTS e liberação de 
crédito puxam vendas 

na Black Friday do 
comércio central

Comércio inaugura decoração 
de Natal no centro da cidade

O corpo do apresentador 
Gugu Liberato foi enterrado 
na manhã desta sexta-feira 
(29) sob aplausos e muita 
emoção no Cemitério Ge-
thsêmani do Morumbi, na 
Zona Sul de São Paulo. Fãs, 
familiares e amigos partici-
param da cerimônia que foi 
aberta ao público.

O corpo chegou ao local 
depois de ter sido velado 
por mais de 20 horas na 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo.

O corpo do apresentador 
chegou em um carro aberto 
do corpo de Bombeiros e foi 
acompanhado por uma car-
reata de taxistas e familiares.

Antes do encerramento do 

Corpo de Gugu Liberato é 
enterrado sob aplausos e muita emoção

velório na Alesp, houve uma 
oração feita pelo padre Osmar 
Alves, da paróquia São José 

Operário, de Osasco. “Nossa 
história não termina por aqui. 
Essa felicidade seguirá para a 

eternidade. Certamente ficará 
essa saudade para sempre”, 
disse o padre.

Decoração de Natal do Parque do Peão será inaugurada neste sábado
da cidade foram convidados e 
também estacionam na entra-
da do parque como opção de 
alimentação para os visitantes.

O Papai Noel estará lá 
para receber os pedidos das 
crianças e permanecerá du-
rante todos os dias, sempre no 
período noturno.

“Nossa decoração já se 
transformou em atração tu-
rística para toda região e nós 
ficamos muito felizes em pro-
porcionar esse momento de 
lazer para as famílias com toda 

a magia do Natal”, afirmou Je-
rônimo Muzetti, presidente da 
Associação Os Independentes.

O Parque do Peão é aberto à 
visitação todos os dias, das 9 às 

17 horas, com entrada gratuita. 
As luzes do Natal serão acesas 
sempre ao anoitecer e o acesso até 
o Monumento ao Peão estará li-
berado. (Foto: Leandro Joaquim)



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

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

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

No estado democrático de 
direito, os cidadãos têm seus 
direitos assegurados, as leis 
são respeitadas e a Constitui-
ção Federal, cumprida. Quan-
do as instituições legais, que 
devem garantir esses direitos, 
falham, colocam em risco toda 
a sociedade. 

Está na lei: todo mundo 
tem direito à ampla defesa e 
ao contraditório. 

Em agosto, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) entrou em 
ação para garantir que os réus 
tenham assegurado o direito 
de se defender das acusações 
feitas pelos delatores e de-
terminou que o delator tem 
que apresentar suas alegações 
finais antes, para que os dela-
tados possam se defender, em 
suas apresentações finais.

Não há nisso qualquer ino-
vação. Não se trata de uma 
mudança drástica. Está ga-
rantido pela lei, está na nossa 
Constituição Federal e no 
Código de Processo Penal. Em 
uma democracia, a lei deve ser 
cumprida por todos.

Os desembargadores do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) alegaram, 
em seus votos, que não houve 
prejuízo apontado pela defesa 
de Lula, uma vez que, em sua 
decisão, a juíza Gabriela Hardt 
não faz referência sobre as ale-
gações finais do delator.  

E isso soa absurdo, uma 
vez que, mesmo que a ma-
gistrada não cite as alegações 

Vamos apresentar algumas 
dicas para os pais que estão na 
fase da educação da higieni-
zação bucal com as crianças. 
Manter a higiene bucal requer 
atenção e cuidado todos os 
dias, inclusive quando se trata 
de crianças. Com o nascimento 
dos primeiros dentes é preciso 
garantir que todo o processo, 
desde a escovação até o enxá-
gue, seja feito da maneira corre-
ta, evitando cárie de mamadeira, 
placa bacteriana e outras. 

Entre quatro e seis meses os 
primeiros dentes começam a 
ganhar vida na boca dos bebês, 
processo que pode se esten-
der até os 3 anos de idade. A 
consulta com um profissional 
de odontologia é fundamental 
neste momento, pois ele pode 

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, oferece 23 mil 
vagas em cursos gratuitos de 
qualificação profissional do 
programa Via Rápida Virtual. 

As inscrições já estão aber-
tas e podem ser realizadas até 
o dia 9 de dezembro através do 
site www.viarapida.sp.gov.br.

No Via Rápida Virtual, 
todas as aulas são realizadas 
de forma online, no modelo 
de Ensino à Distância (EAD), 
com curta duração (80 horas). 

São 4 cursos no total, em 
áreas de gestão e tecnologia de 
informação, oferecidos pela Uni-
versidade Virtual do Estado de 
São Paulo (UNIVESP): Gestão 
Administrativa; Planejamento 
Empresarial; Lógica de Progra-
mação e Banco de Dados.

Podem se inscrever candi-
datos que tenham idade míni-
ma de 16 anos, alfabetizados e 
domiciliados no Estado de São 
Paulo. Caso o número de ins-
critos seja superior ao número 
de vagas, serão priorizadas as 
pessoas desempregadas e com 

baixa renda.
Serviço

A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá por 
e-mail, utilizando-se os dados 
pessoais informados no ato da 
inscrição.

As aulas têm previsão de 
início no dia 16 de dezembro 
de 2019 e os cursos virtuais 
deverão ser concluídos até o 
dia 7 de fevereiro de 2020. 
Para receber o certificado, 
o aluno deve completar a 
carga horária completa do 
curso virtual.

Ao analisar a Medida Pro-
visória que liberou o saque 
imediato de até R$ 500 para 
cada conta de FGTS, o Con-
gresso Nacional decidiu liberar 
o saque integral do fundo para 
quem tinha no máximo um sa-
lário mínimo (R$ 998) na conta 
até o dia 24 de julho de 2019. 

Com essa decisão, surgi-
ram dúvidas sobre quando 
esse dinheiro do FGTS seria 
liberado. Veja a seguir, quais 
as regras para isso.

Quando o saque de R$ 998 
do FGTS será liberado?

Como as modificações 
aprovadas ainda não foram 
assinadas pelo presidente Jair 
Bolsonaro, não há previsão de 

quando o trabalhador poderá 
sacar o valor total.

A Caixa informou que 
"aguarda a apreciação e pu-
blicação do texto legal pela 
Presidência da República para 
divulgar informações sobre 
eventuais mudanças nas regras 
do saque imediato do FGTS".

Por enquanto, vale o crono-
grama de saque de até R$ 500. 
Os nascidos entre janeiro e julho 
já podem sacar. Quem faz ani-
versário entre agosto e dezembro 
precisa esperar, mas todos os 
saques serão liberados ainda em 
2019. Confira o cronograma:
- Nascidos em janeiro: já 
podem sacar
- Nascidos em fevereiro ou 

março: já podem sacar
- Nascidos em abril ou maio: 
já podem sacar
- Nascidos em junho ou ju-
lho: já podem sacar
- Nascidos em agosto: rece-
bem a partir de 29/11/2019
- Nascidos em setembro ou 
outubro: recebem a partir de 
6/12/2019
- Nascidos em novembro ou 
dezembro: recebem a partir 
de 18/12/2019

Trabalhadores que já fi-
zeram o saque de R$ 500 e 
teriam direito a sacar até R$ 
998 devem aguardar o anúncio 
da Caixa para saber quando e 
como poderão retirar o restan-
te do saldo na conta.

Decisão do TrF4 instaura insegurança 
jurídica e arranha a democracia

Jacqueline valles
Jurista, advogada, mestre em 

Direito Penal, especializada em 
Processo Penal e Criminologia, 

e professora universitária

finais em sua sentença, é claro 
que leu tudo o que disse o 
delator, mas não pode ler a 
defesa do réu, uma vez que 
foi negada aos advogados de 
Lula a chance de se pronunciar 
sobre o depoimento do delator.

Houve sim um desrespeito 
ao artigo 564 Inciso IV do Có-
digo de Processo Penal (CPP), 
que diz que haverá nulidade 
quando houver omissão de ato 
essencial. Essa omissão, no 
caso, foi o artigo 402 do CPP. 

Se o réu tem a ampla de-
fesa prejudicada, isso vicia 
todo entendimento do juíz. 
Quando o juiz lê as alegações 
finais da acusação e do de-
lator, fica contaminado sim, 
uma vez que não teve acesso 
à defesa do réu.

E foi exatamente isso que 
aconteceu neste caso. A conta-
minação das palavras escritas 
pelo delator pode sim embasar 
a condenação do réu, princi-
palmente, quando ele não tem 
a oportunidade de apresentar 
sua defesa.

Ao descumprir uma deter-
minação do STF e entender 
que a lei não se aplica ao caso 
específico do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o 
TRF4 instala não só uma inse-
gurança jurídica, mas também 
um estado de exceção. E isso é 
ruim, não só para Lula e para 
os outros réus da Lava Jato, 
mas para toda a sociedade.

Sem a garantia de que a 
Justiça seguirá a lei, todos 

estão sujeitos a desmandos e 
a abusos de autoridade. Os tri-
bunais deste país e de todos os 
países democráticos, existem 
para julgar fatos, não pessoas.

Não foi isso que vimos 
no caso específico do sítio de 
Atibaia. Durante todo o anda-
mento do processo, percebe-
mos a parcialidade do juízo na 
condução do processo. 

Além do escandaloso “co-
pia e cola” da decisão de Moro 
sobre o triplex do Guarujá, 
declarações públicas da juíza 
Gabriela Hardt e a forma 
desrespeitosa com que tratou 
o réu, deixaram claro que 
não estávamos diante de um 
juízo imparcial. “Se começar 
nesse tom comigo, a gente vai 
ter problema”, disse a juíza, 
demonstrando que tornou pes-
soal a relação com o réu.

Essa mesma parcialidade 
ficou evidente no voto do de-
sembargador Leandro Paulsen, 
que citou uma música para 
‘argumentar seu voto’, falan-
do em primeira pessoa. Um 
magistrado não tem que julgar 
com base na sua convicção 
pessoal, mas com a sua con-
vicção sobre os fatos. 

A decisão do TRF4 vai na 
contramão do nosso conjunto 
de leis e arranha a nossa, já tão 
frágil, democracia.

Cuidados desde o nascimento 
dos primeiros dentes

auxiliar quais são os passos 
iniciais desta fase. 

A higienização precisa ser 
feita após cada mamada do ne-
ném até os seis meses. Depois 
desta fase, a escovação com a 
escova de dente já pode começar. 

A eScovAção 
Para poder fazer a escovação 

da forma correta, é preciso en-
tender que existe uma sequência 
de procedimentos. Todo cuida-
do é pouco neste momento e 
criar uma rotina é ideal para que 
a criança entenda que escovar 
os dentes é como tomar banho. 

Posicionar a escova na 
linha da gengiva, fazer mo-
vimentos circulares, escovar 
a parte interna dos dentes e o 
fundo da boca, são os princi-
pais passos para higienizar a 

boca e ensinar seu filho ao lon-
go do tempo como ele deverá 
fazer quando estiver sozinho.

Quando as crianças ficam 
um pouco mais velhas, os 
pais enfrentam o dilema so-
bre a recusa dos pequenos de 
“optarem” por não realizar a 
higiene bucal diária. Algumas 
dicas podem ajudar:

- Deixe que seu filho esco-
lha a escova de dente e o sabor 
do creme dental; 

- Dê o exemplo e escove os 
dentes junto com ele, assim ele 
se distrai e acompanha você; 

- Permita que o pequeno 
escove os seus dentes e depois 
você escove os dele;

- Explique a importância de 
escovar os dentes todos os dias;

- Conte o que pode ocorrer 
caso a escovação não seja feita 
corretamente.

Via rápida oferece 23 mil 
vagas para cursos rápidos 
e gratuitos do programa 

Via rápida Virtual

Saque de até r$ 998 do FGTS 
foi aprovado no Congresso; 

quando posso sacar? 
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Bastidores
da Política

Na última segunda-feira (25) 
foi realizada a solenidade de en-
trega da 2ª edição do prêmio Top 
Destinos Turísticos. Barretos foi 
premiada na categoria “Parques 
Temáticos”, juntamente com 
os municípios de Indaiatuba, 
Juquitiba e Vinhedo.

A escolha do vencedor em 
cada categoria foi feita por 
meio de avaliação técnica e 
também de voto popular. As 
demais categorias premiadas 
foram: Aventura, Compras, 
Cultural Ecoturismo, Esportes, 
Estudos e Intercâmbio, Gastro-
nômico, Náutico, Negócios e 
Eventos, Pesca, Religioso, Ru-
ral, Saúde, Social e Sol e Praia. 

A 2ª edição da premiação, 
fruto da iniciativa conjunta do 
Skål Internacional São Paulo 
e da ADVB (Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Marke-
ting do Brasil), apurou para a 
etapa final 70 cidades paulistas 
vencedoras em 16 categorias. 

Objetivo do certame é identi-
ficar e selecionar os destinos tu-
rísticos do Estado de São Paulo, 
que mais se destacarem segundo 
o regulamento do prêmio.

Rubens Claudio Siqueira Neri, Sargento 
Neri, nasceu em Lins/SP, tem 50 anos, é casado 
e pai de quatro filhos. Em 1992 ingressou na Po-
lícia Militar do Estado de São Paulo, atualmente 
é Primeiro Sargento e já passou por diversas 
especializações militares na corporação. Re-
cebeu diversas condecorações pelo reconheci-
mento de sua atuação como policial, inclusive 
Medalhas da Associação Brasileira das Forças 
Internacionais de Paz da ONU. É formado em 
Direito. Foi eleito para seu primeiro mandato 
como deputado estadual com 34.238 votos.

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que o número 
de barretenses internados para 
tratamento da aids e de óbitos 
caiu nos primeiros cinco me-
ses deste ano quando compara-
do ao mesmo período de 2018.

Segundo o Sistema Único 
de Saúde (SUS), nos cinco pri-
meiros meses de 2019, foram 
autorizadas 22 internações e 

registrados dois óbitos, en-
quanto no ano passado foram 
25 internações e 5 mortes.

O relatório do SUS mostra 
que dos 22 pacientes interna-
dos de janeiro a maio deste 
ano, 18 eram homens e 4 
mulheres, sendo registrada 
uma morte de pessoa de cada 
sexo. No ano passado, 4 óbitos 
foram de homens.

Neste ano, a maior parte 
dos pacientes internados esta-
va incluída nas faixas etárias 
entre 30 e 39 anos e 50 e 59 
anos, com procedimentos 
cada. Também houve 5 inter-
nações de pacientes com idade 
entre 20 e 29 anos e a mesma 
quantidade de barretenses na 
faixa etária compreendida 
entre 40 e 49 anos. 

O Brasil conseguiu evitar 
2,5 mil mortes por aids entre 
os anos de 2014 e 2018. Nos 
últimos cinco anos, o número 
de mortes pela doença caiu 
22,8%, de 12,5 mil em 2014 
para 10,9 mil em 2018. 

Os dados são positivos, no 
entanto, o Ministério da Saúde 
acredita que 135 mil pessoas vi-
vem com HIV no Brasil e não sa-
bem. Com base nessa estimativa, 
a pasta realizou nesta sexta-feira 
(29), o lançamento da Campanha 
de Prevenção ao HIV/Aids. 

O foco é incentivar pessoas 

O prefeito Guilherme Ávi-
la, o tenente coronel Cangera-
na, comandante do Regimento 
de Cavalaria da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo; o 
tenente coronel Henrique, 
comandante do 33º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior; 
o major Mauro, subcoman-
dante do 33º BPMI; e o major 
Loffler, comandante do 11º 
Batalhão de Ação Especial 
da Polícia Militar, visitaram 

Câmara realiza solenidade e faz homenagem 
a dois cidadãos na próxima quinta-feira

Na próxima quinta-feira, 5 de dezembro, às 20 horas, a Câmara Municipal realiza a sessão solene 
para entrega do título de Cidadão Honorário de Barretos ao pastor Natanael Santos e ao Deputado 
Estadual, Sargento Neri. A iniciativa das homenagens é do vereador Raphael Oliveira (PRP). A 
solenidade de entrega do título ao pastor Natanael estava agendada para o dia 28 de novembro, no 
entanto, o evento foi adiado devido ao falecimento do irmão do homenageado. A solenidade terá 
transmissão ao vivo pela TV Câmara pelo canal 31.3, Facebook , Youtube site a partir das 19h50. 

Natanael Santos nasceu em Barbacena/MG, tem 
62 anos, é casado, pai de três filhos e avô de três netos. 
Já aos 20 anos foi líder de jovens da igreja Assembleia 
de Deus Ministério do Belém em Indaiatuba/SP. 
Atuou como pastor em São Carlos, Mogi Guaçu, San-
to Antônio de Posse, Parapuã, Flórida Paulista, Caiei-
ras, Adamantina, Irararé e José Bonifácio. Também 
participou de viagens missionárias ao Paraguai (1984 
a 1990) e Estados Unidos (2003 a 2009). Atualmente 
é pastor e exerce trabalho evangelístico e social 
nas comunidades de Barretos, Colina, Jaborandi, 
Terra Roxa, Guaíra e Miguelópolis.

Barretos 
recebe prêmio 
Top Destinos 

Turísticos 
na categoria 
de parques 
temáticos

Prefeito e militares visitaram recinto 
para adequação da instalação da Cavalaria

na última terça-feira (26), o 
Recinto Paulo de Lima Correa.

A visita foi motivada para 
uma vistoria no local, visando a 
adequação de obras finais para a 
instalação da Cavalaria da Polícia 
Militar – 33º BPMI de Barretos.

“A Cavalaria está vindo para 
Barretos graças a uma iniciativa 
minha junto ao governador João 
Dória. É uma grande conquista 
para nosso município e toda 

região, pois vai oferecer mais 
segurança, estando presente 
nos grandes eventos e no dia 
a dia da população”, ressaltou 
Guilherme Ávila.

Também acompanharam 
a visita, o comandante da 1ª 
Companhia do 33º BPMI, ca-
pitão Frugeri, e os secretários 
municipais Cláudio Muroni 
(Ordem Pública) e João Batista 
Chicalé (Cultura). 

 DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS
135 mil brasileiros vivem com HIV e não sabem

Nova campanha contra HIV/aids estimula público jovem a realizar a testagem. Dia 
Mundial de Luta Contra a Aids é comemorado neste domingo, dia 1º de dezembro

número de internações e óbitos por aids teve queda 
nos cinco primeiros meses de 2019 em Barretos

que não se preveniram em algum 
momento da vida a procurar uma 
unidade de saúde e realizar o teste 
rápido. Com o tratamento adequa-

do, o vírus HIV fica indetectável, 
ou seja, não pode ser transmitido 
por relação sexual, e a pessoa não 
irá desenvolver aids.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (02/12) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ALINHADOR DE VEÍCULOS
ANALISTA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESTOQUE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
EDUCADOR SOCIAL
ESTETICISTA
MECÂNICO DE AUTOS
PIZZAIOLO

PROFESSOR DE INGLÊS
RECEPCIONISTA ATENDENTE
SOLDADOR
VENDEDOR EXTERNO

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 Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 18/2019 e 
o Projeto de Lei Complementar 
(PLC) 80/2019, que tratam da 
Reforma da Previdência dos ser-
vidores públicos estaduais, estão 
provocando uma verdadeira 
debandada na Polícia Técnico-
Científica de São Paulo, segun-
do o sindicato da categoria.

Entre os dias 21 e 27 de no-
vembro, cerca de 300 pedidos 
de aposentadoria de servidores 
lotados na SPTC foram proto-
colados, somente na capital. 
Esse número é seis vezes 
maior que o recorde anterior 
de pedidos de aposentadoria.

O número de pedidos dos 
profissionais do interior do Es-
tado, que representam 60% do 
efetivo do órgão, ainda não foi 
contabilizado, pois segue via 
malote e deve ser recepcionado 
em aproximadamente 15 dias.

Temerosos em perder os di-
reitos conquistados nas últimas 
três décadas, por conta da PEC 
que busca equiparar a Previdên-
cia do estado à reforma federal, 
os servidores estão antecipando 
a decisão de aposentadoria.

Responsável pelas perí-
cias criminalísticas e médi-
co-legais, a SPTC tem 3.500 
servidores em seu quadro de 
funcionários, composto por 
peritos criminais, médicos 
legistas, fotógrafos, desenhis-
tas, atendente de necrotério e 
auxiliar de necropsia.

O presidente do Sindica-
to dos Peritos Criminais do 
Estado de São Paulo (SINP-
CRESP), Eduardo Becker 
(foto), alerta sobre o risco de 
agravamento da defasagem 
do efetivo e os problemas que 

A cada quatro minutos, 
uma mulher é agredida por 
homens no Brasil. Segundo o 
Ministério da Saúde, no ano 
passado, foram registrados 
mais de 145 mil casos de 
violência em que as vítimas 
sobreviveram. Os registros 
de feminicídios e de violência 
sexual crescem todos os anos. 

Em 2017, 4.396 foram 
assassinadas, enquanto os 
estupros e abusos sexuais cres-
ceram 53% nos últimos anos. 
Os números, ainda subnotifica-
dos, indicam que o Brasil vive 
uma epidemia de violência 
contra a mulher.

Medidas de prevenção a 
crimes e de tratamento de agres-
sores são urgentes para mudar 
essa realidade. E foi esse cená-
rio que motivou o Tenente da 
Polícia Militar de São Paulo, 
Henrique Velozo, a desenvolver 
um projeto voltado à Prevenção 
de Crimes contra as Mulheres. 

Especialista em Proteção de 
Gênero e Violência Doméstica 
contra a Mulher pela Escola 
Paulista da Magistratura do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
o PM idealizou um programa 
para ensinar não só técnicas de 
defesa pessoal, mas também 
noções jurídicas para ajudar no 
fortalecimento da autoestima e 
autoconfiança das mulheres.

Para as aulas, que incluem 
dinâmicas de inteligência 
emocional e neurolinguística, 
o projeto contará com a partici-
pação de uma psicóloga e duas 
tenentes da Polícia Militar.

O programa, desenvolvido 
em parceria com a Associação 
de Oficiais Militares do Estado 
de São Paulo em Defesa da 
Polícia Militar (Defenda PM), 
acontece em quatro encontros 
presenciais, com duração de oito 
horas cada, na Escola de Edu-
cação Física da Polícia Militar.

“A Lei Maria da Penha 
(11.340) é importante na puni-
ção de agressores, mas muita 
coisa ainda não foi tirada do 
papel”. Essa é a opinião do 
doutor em Direito Penal, Ed-
son Knippel, dada por ele no 
Dia Internacional de Combate 
à Violência contra a mulher.

“Temos direitos importantes 
previstos, mas é necessário que 
esses direitos sejam de fato 
colocados em prática, principal-
mente na elaboração de políticas 
públicas na questão da proteção, 
para que a mulher se sinta cada 
vez mais segura para fazer a 
denúncia e levar o processo 
adiante”, pontua Knippel. 

Na opinião de Rogério Cury, 
especialista em Direito e Pro-
cesso Penal, a sociedade ainda 
precisa de aprimoramentos, 
tanto na aplicação da lei quanto 
no comportamento. “Mais do 
que física, a violência abrange 
abusos sexuais, psicológicos, 
morais e patrimoniais, entre ví-
tima e agressor, que não precisa, 
necessariamente, ser cônjuge, 

Policial de São Paulo 
cria projeto para prevenir 

crimes contra a mulher

O tenente Velozo explica 
que não há um público defini-
do, qualquer mulher pode se 
inscrever gratuitamente. A única 
exigência é que ela tenha dis-
ponibilidade para acompanhar 
todas as reuniões. “O objetivo é 
dar a elas instrumentos eficazes 
de defesa pessoal e inteligên-
cia emocional. Acredito que a 
prevenção do crime e fortaleci-
mento da autoconfiança passam 
pelo necessário acesso à infor-
mação”, antecipa o policial.

O oficial explicou que, duran-
te as aulas, as mulheres aprende-
rão técnicas com valor agregado 
de autodefesa, construção e 
melhoria de autoestima e aspec-
tos jurídicos. “A ideia é que as 
participantes conheçam técnicas 
capazes de evitar o crime. O foco 
é a prevenção primária, não que-
remos motivar o enfrentamento, 
mas preparar a neutralização de 
um possível ataque”, destacou.

O Coronel Fábio Rogério 
Cândido, vice-presidente da 
Defenda PM e comandante da 
Escola de Educação Física da 
Polícia Militar, diz que “um 
dos objetivos da associação 
é colaborar com os poderes 

constituídos, como órgão téc-
nico e consultivo, no estudo e 
solução de problemas que se 
relacionem com a Segurança 
Pública, a Polícia Militar e 
seus integrantes, bem como no 
desenvolvimento da Justiça e 
da solidariedade social”.

Na primeira edição do cur-
so foram disponibilizadas 20 
vagas e a intenção é desen-
volver várias edições, para 
contemplar o maior número 
possível de mulheres. 

O curso começa a partir des-
te sábado, dia 30 de novembro 
e as inscrições podem ser feitas 
no link: forms.gle/jL2cv299H-
GAyd66Y9. Mais informações 
podem ser obtidas por meio do 
telefone (11) 3145-5848 ou no 
e-mail fabiana.avelino@defen-
daconecta.com.br.

“O projeto está só no come-
ço, a ideia é levar para várias 
regiões do Estado, com o apoio 
da Polícia Militar, e formar 
multiplicadores dos conheci-
mentos ensinados, permitin-
do que um contingente cada 
vez maior de mulheres tenha 
acesso a técnicas de defesa”, 
completa o especialista.

leis precisam ser colocadas em prática 
na punição da violência contra a mulher

No dia em que se celebrou uma data internacional de alerta, 
especialistas opinam sobre estrutura de acolhimento

Em apenas 6 dias, 300 pedem 
aposentadoria na Polícia Científica

As requisições superam a média e podem agravar ainda mais o deficit de efetivo da categoria

bastando que tenha algum tipo de 
relação afetiva", destacou Cury. 

Números divulgados na 
última segunda-feira (25), 
revelam que pelo menos 1,23 
milhão de mulheres foram 
atendidas no sistema de saú-
de, vítimas de violência entre 
2010 e 2017. 

A iniciativa é do Instituto 
Igarapé, que lançou a platafor-
ma “Evidências sobre Violên-
cias e Alternativas para Mulhe-
res e Meninas (EVA)”. Dados 
mostram também que, em 90% 
dos casos, o agressor é algum 
conhecido. As mulheres são 
maioria das vítimas de todos os 
tipos de violência: física (73%), 

patrimonial (78%), psicológica 
(83%) e sexual (88%). 

Segundo Leonardo Panta-
leão, mestre em Direito das 
Relações Sociais pela PUC, 
pessoas próximas, como pa-
rentes ou vizinhos que reco-
nheçam situações de violência 
vividas por uma mulher, po-
dem recorrer às autoridades. 

“Às vezes uma mulher não 
tem coragem de comunicar seu 
intenso sofrimento, mas isso 
não impede que alguém que 
perceba isso possa comunicar 
a alguma autoridade policial, 
por exemplo, e a partir daí 
tomam-se todas as medidas 
cabíveis”, salientou Pantaleão. 

acarretarão. 
“Há anos a SPTC tem ca-

rência preocupante de recur-
sos humanos, o que impacta 
diretamente nas investigações 
policiais, no tempo de atendi-
mento de um local de crime e 
de expedição de laudos. Com 
a precoce saída de servidores 
experientes, aumentará ainda 
mais o deficit e, consequen-
temente, a sobrecarga dos 
profissionais que ficam”.

A elevação da alíquota 
de contribuição de 11% para 
14%; o aumento da idade 

mínima dos servidores esta-
duais; a perda do abono de 
permanência e da paridade e 
integralidade estão entre as 
mudanças que prejudicarão 
para os servidores.

Para Becker, a aprovação das 
propostas sem o devido estudo é 
prejudicial à segurança pública e 
à toda população. “Em decorrên-
cia da característica do serviço, 
que tem como finalidade o com-
bate à criminalidade, a carreira 
policial tem necessidades dis-
tintas e não deve ser equiparada 
com as demais”, finaliza.
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Os Quitutes da dulce

O Viva Cidade Senac, evento que debate 
formas inovadoras de desenvolvimento eco-
nômico, terá um workshop no Senac Barretos, 
para promover o conceito de consumo cons-
ciente. O evento acontece na próxima terça-
feira, dia 3 de dezembro. Focada nos conceitos 
de economia criativa, inovação e sustentabili-
dade, que pautam novos comportamentos e a 
transformação da realidade, a iniciativa pre-
tende mobilizar profissionais, estudantes e a população. Aberto ao público, o workshop abordará 
as etapas de um guarda-roupa minimalista, criado pela docente da unidade, Ana Luiza Bonatelli 
Marques. Para participar, os interessados deverão levar uma camiseta usada para customização 
durante a atividade. Mais informações sobre o Viva Cidade Senac estão disponíveis no Portal 
Senac: www.sp.senac.br/barretos. A participação é gratuita.

Com o objetivo de ajudar 
o empreendedor a analisar 
o negócio e a planejar a 
tomada de decisões, o Se-
brae-SP vai realizar o curso 
"Na Medida – Planejamento 
Estratégico", entre os dias 9 
e 12 de dezembro, das 19 às 
23 horas, em Barretos.

Durante a capacitação, 
os participantes aprenderão 
o domínio do processo de 
organização da empresa e 
que o planejamento estra-
tégico, de forma ordenada 
e articulada, contribui para 
o aumento das vendas de 
produtos e serviços, com 
qualidade e preços atrativos.

O curso inclui ensinamen-
tos sobre planejamento; mis-
são, visão e valores; análise do 
ambiente interno e externo; e 
plano de ação e indicadores.

A analista de negócios do 
Sebrae-SP, Laura Mendes, des-
taca que estudos apontam que a 
falta de um planejamento formal 
é uma das razões que contri-
buem para o declínio e morta-
lidade dos pequenos negócios.

“Apesar do tema planeja-
mento estratégico ser de co-
nhecimento dos empresários, 
há muitas dúvidas sob sua 
importância, além de saber 
como elaborar e colocar em 
prática”, destaca.

Segundo Laura Mendes, 
o planejamento estratégico é 
uma ferramenta que auxilia os 
empreendedores a entender o 
seu ambiente de atuação, pos-
sibilitando que tomem deci-

IngredIentes
1 kg de frango (coxas e sobrecoxas) temperado com sal, vinagre, 
alho e pimenta a gosto.
1/2 cebola média ralada grossa
½ cebola picada em cubos
½ xícara (de chá) de óleo
1/2 litro de água fervendo com 1 tablete de caldo de galinha
1 /2 xícara (de chá) de cheiro verde picadinho
4 tomates bem maduro picadinhos
1 kg de mandioca cozida e exprimida
300 g de mozzarella pedaço picado em cubos 
2 colheres (de sopa) de manteiga ou margarina
1 xícara (de chá) de leite integral
PreParo
Em uma panela coloque o óleo e deixe aquecer. Junte a ce-
bola picada em cubos e deixa dourar bem. Coloque o frango 
já temperado e espere fritar até ficar bem douradinho. Junte 
os tomates e a água fervente com o caldo e deixe o frango 
cozinhar até soltar os ossos. Retire do fogo, retire os ossos e 
volte a carne para a panela. Junte o cheiro verde e reserve. Em 
uma tigela amasse bem a mandioca e coloque na panela com a 
manteiga, o leite, cheiro verde, cebola ralada e faça um purê da 
mandioca. Engrosse com farinha de trigo até o ponto de enrolar 
(massa igual nhoque). Recheie com a mozzarella em cubo.
MontageM
Em um pirex grande unte com margarina e farinha de rosca. Coloque o frango sem osso com o molho 
e vá intercalando as bolotas de mandioca recheadas com o queijo. Leve ao forno para as bolotas tomar 
gosto do frango. Sirva com arroz e batata palha, saladas verdes a gosto.

Frango com bolotas de mandioca
(pode fazer com batatas)

Curso de planejamento estratégico 
será realizado em Barretos

Aulas ocorrem entre 9 e 12 de dezembro, das 19 às 23 horas; inscrições estão abertas
sões mais assertivas e estejam 
mais preparados para o futuro. 
“As empresas que planejam o 
seu futuro têm maior chance 
de sucesso”, completa.

O curso inclui 16 horas 
de capacitação em quatro 
encontros mais duas horas de 
consultoria individual. O valor 

do investimento é de R$ 240, 
que podem ser parcelados.

Outras informações e ins-
crições no Escritório Regional 
do Sebrae-SP em Barretos, 
localizado na rua 14, nº 735, 
entre avenidas 15 e 17, no 
Centro, ou pelo telefone (17) 
3321-6470 (opção 4).

Senac Barretos oferece workshop 
gratuito sobre consumo consciente
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Da vida eu só espero rir dos tombos, aprender com 
os erros e continuar acreditando que, no final, tudo vai dar certo...

O presidente de Os Independentes, Jerônimo Luiz 
Muzetti, e o diretor cultural, Pedro Muzetti, participaram do 
Congresso Brasileiro dos Promotores de Eventos. O encon-
tro é promovido pela ABRAPE (Associação Brasileira dos 
Promotores de Eventos) e sua 4ª edição foi encerrada na 
última quarta-feira (27), em Brasília/DF. Na terça-feira (26), 
o evento foi restrito a associados que participaram de uma 
imersão, com o tema "A entidade que temos e a ABRAPE 
que queremos". O diretor técnico do Sebrae nacional, Bruno 
Quick, e o diretor de operações do Bancoob, Enio Meinen, 
conversaram com os presentes sobre a importância do 
associativismo. A abertura oficial do congresso teve a pre-
sença do Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o 
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e 
do Entretenimento, pelo deputado federal, Felipe Carreras. 

O ex-ministro da Cultura e atual Secretário de Estado da Cultura de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, e o diretor 
comercial do Mineirão, Samuel Lloyd, falaram sobre o benefício econômico dos eventos nas cidades. Na foto, 
Jerônimo Muzetti participando de mesa redonda durante congresso, acompanhado do presidente 
da ABRAPE, Carlos Alberto Xaulim, e Wander Oliveira (Foto: Divulgação)

As férias de final de ano estão chegando no 
Centerplex do North Shopping Barretos, com os 
filmes que estão em cartaz: “Os Parças 2”, “Dora e a 
Cidade Perdida”, “A família Addams”, “Doutor Sono”, 
e “Malévola  Dona do Mal em 3D”. A comédia nacio-
nal de “Os Parças 2” conta a história da turma de  
malandros Toinho (Tom Cavalcante), Ray Van (Whin-
dersson Nunes), Pilôra (Tirulipa) e Romeu (Bruno 
de Luca), que deve buscar forças para encarar uma 
difícil missão: trabalhar como monitores dentro de 
uma colônia de férias. A pré-venda de ingressos do 
filme “Star Wars – A Ascensão SkyWalker” continua 
nas plataformas digitais: veloxtickets.com e ingresso.com. Confira a programação até 4 de dezembro:
Sala 01 – Os Parças  2 
Comédia - 12 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h30 - 18h45 - 21h
Sala 02 - Dora e a Cidade Perdida 
Aventura - 10 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 15h45
Sala 02 – A Família Addams - Dublado
Animação - Livre - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h15
Sala 02 – Doutor Sono – Dublado 
Terror - 16 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 20h30
Sala 03 – Malévola Dona do Mal 3D - Dublado
Aventura - 10 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 15h - 17h30 - 20h

Um local especializado em pastéis, inclusive os gigantes, 
e massas recheadas, como canelloni, rondelli, sofiolli, con-
chiglione e raviolli, entre outros pratos inspirados na cozinha 
italiana. Esse é o Pastelloni Pastéis & Massas que marcou 
inauguração da Praça de Alimentação do North Shopping 
Barretos para fevereiro de 2020. A nova operação, instala-
da ao lado do Giraffas, bem de frente ao Burger King, traz 
também os chopes Amstel e Hieneken, novidade no centro 
de compras, diversificando ainda mais o mix de oferta de 
bebidas. Mais uma empresa que se junta a outras quase 100 

operações, acreditando no potencial do centro de compras barretense. Para os primeiros meses do novo ano, 
o North Shopping tem outras inaugurações confirmadas, entre elas, a Angel Shoes e Laser Fast. A caminho de 
completar seus 10 anos de história em dezembro de 2020, o North Shopping Barretos hoje é responsável pela 
geração de quase 2.000 empregos e com as inaugurações reforça ainda mais esse número. (foto ilustrativa)

No dia 07 de dezembro, 
próximo sábado, todas as lojas 
das bandeiras Assaí, Compre 
Bem, Extra Hiper, Extra Su-
permercado, Mercado Extra, 
Minuto Pão de Açúcar, Mini 
Extra e Pão de Açúcar, de todo 
o país, participam do Dia de 
Solidariedade de 2019, que tem 
como objetivo arrecadar mais de 
1200 toneladas de alimentos que 
serão distribuídos a instituições 
parceiras do Instituto GPA.

Esta atividade, que ocorre 
durante todo o dia nas lojas 
participantes, é um convite 
à solidariedade. A ação faz 
parte da Agenda Solidária, um 
calendário de ações durante o 
ano em que os clientes, forne-
cedores e colaboradores são 
convidados para serem solidá-
rios e doarem alimentos para 
instituições sociais parceiras 

O efeito do preço da carne 
vermelha, que subiu mais 
de 35% em um mês em São 
Paulo, no valor do frango e 
do peixe está sendo analisado 
de perto pelo governo. A ava-
liação é de que a inflação de 
outras carnes seria um movi-
mento natural de livre merca-
do, ou seja, com o aumento da 
procura por frango e também 
por peixe, é de se esperar que 
haja reajuste nos preços desses 
itens, principalmente nesta 
época de fim de ano.

No Ministério da Agricul-
tura, a análise é de que o preço 
da carne vermelha deverá se 
estabilizar em um patamar de 
preços influenciado direta-
mente pelo custo internacional 
da proteína. Hoje, o preço da 

arroba do boi gordo —o equi-
valente a 15 quilos de carne - 
oscila entre US$ 40 e US$ 50. 
Se considerada a cotação desta 
sexta-feira, 29, com o dólar a 
R$ 4,23, chega a um preço de 
até R$ 201 pela arroba do boi. 
Ou seja, para o ministério, o 
preço da carne deve se estabi-
lizar nesse patamar.

Nesta semana, em São 
Paulo, a arroba, que era ven-
dida até o mês passado por 
R$ 140, em média, chegou 
a ser negociada por R$ 231 
(algo em torno de US$ 54). 
Isso leva o governo a crer que 
haverá, depois da "euforia" 
com as importações chinesas, 
uma "acomodação" do preço 
no mercado nacional, mas sem 
retornar ao patamar anterior.

'Arroba não vai baixar ao 
patamar anterior' Na quinta-
feira, 28, em entrevista ao 
jornal O Estado de S. Paulo, a 
ministra da Agricultura, Tere-
za Cristina, afirmou que, além 
do efeito das exportações, é 
preciso considerar fatores in-
ternos, como o preço nacional 
cobrado pelo pecuarista, que 
estava sem reajuste há três 
anos, segundo ela, além da 
seca prolongada, que mexeu 
com a produção do boi gordo. 
"Sabemos que essa situação 
decorre de uma conjuntura de 
fatores. Agora, a arroba não 
vai baixar mais ao patamar 
que estava", disse a ministra. 
(Com informações do ES-
TADÃO Conteúdo - Foto: 
Celso Jaloto)

O Instituto GPA é responsável pela atuação social do GPA e busca 
a ampliação de oportunidades de desenvolvimento para que as pessoas 

trabalhem por vocação e no fomento de ações de mobilização social que visem 
ao despertar da empatia, da consciência e da transformação social

Há 16 anos Hospital de Amor e Correios são parceiros na campa-
nha Direito de Viver, uma ação de arrecadação de recursos financeiros 
que acontece anualmente nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, São 
Paulo e Tocantins. “Toda renda é destinada para salvarmos vidas por 
meio do trabalho de excelência do hospital. Para se ter uma ideia, 
em 2018, acolhemos 100.913 pacientes procedentes 
de 611 municípios em São Paulo, totalizando 477.899 
atendimentos”, explicou Henrique Prata, presidente do 
Hospital de Amor. A parceria, que começou em 2003, 
tem um grande desafio: promover doações nas agências 
dos Correios para o HA, que é referência nacional em 
oncologia.  Esse ano os doadores terão à disposição os 
livros “Acima de Tudo o Amor” e “A Providência”, ambos 
de autoria de Henrique Prata, além da agenda anual 
da instituição. Com uma doação de R$ 25,00 a pessoa 
ganha o livro “Acima de Tudo o Amor”. Ao doar R$ 35,00, 
os brindes podem ser a Agenda 2020 da instituição ou 
o livro "A Providência".  Segundo Prata, a parceria já 
arrecadou mais de R$ 20 milhões, representando cerca 
de duas milhões de doações únicas. “Nós temos muito 
orgulho da relação que temos com os Correios: é uma 
entidade estatal com muito comprometimento. Cada um que adquire os produtos, por meio de doação, 
tem a mesma responsabilidade de um médico. Nos ajuda a salvar vidas”, finalizou Prata.

Associação Os Independentes 
participou de Congresso da ABRAPE

Programação especial de filmes 
no Centerplex do North Shopping

Pastelloni Pastéis & Massas confirma 
inauguração no North Shopping em 2020

Direito de Viver: Hospital de 
Amor e Correios renovam parceria

"arroba não vai baixar ao patamar 
anterior", aponta ministra da agricultura
Efeito da alta do preço da carne vermelha no valor do frango preocupa governo

no dia 7 de dezembro todas as regiões do 
país participam do Dia de Solidariedade

Doações serão arrecadadas por voluntários de mais 
de 100 instituições sociais parceiras do Instituto GPA

do Instituto GPA.
A campanha aceita ali-

mentos que compõem a cesta 
básica: arroz, feijão, óleo, 
leite em pó, açúcar, sal, enla-
tados (milho, ervilha, seleta e 
sardinha), molho de tomate, 
macarrão e farinhas (milho, 
trigo e mandioca). 

Os produtos arrecadados 
podem garantir mais de 2,5 
milhões de refeições e serão 
distribuídos a instituições par-
ceiras do Instituto GPA como 
Cruz Vermelha, Exército da 
Salvação, Instituto SOS Gen-
te, Associação Unidos pelo 
Resgate da Cidadania, Mesa 
Brasil Sesc, Amigos do Bem 
entre outras com atuação em 
âmbito nacional.

"O Dia de Solidariedade é 
uma data importante porque 
conta com o envolvimento de 

diversas áreas do GPA, além 
de voluntários e voluntárias 
das instituições parceiras, for-
necedores, clientes e colabora-
dores(as). É uma grande mobi-
lização que tem como objetivo 
a transformação social, já que 
são centenas de toneladas de 
alimentos arrecadados e que 
possuem um impacto enorme 
para as instituições que con-
tribuem para a alimentação de 
seus beneficiários por meses.", 
diz Thatiana Zukas, gerente do 
Instituto GPA.

As unidades participantes 
da campanha contam com a 
ação de voluntários de ins-
tituições sociais parceiras e 
de colaboradores do GPA, 
responsáveis por conversar 
com os clientes sobre seus 
projetos e organizar as doa-
ções recebidas.
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As obras de reforma e revi-
talização no campo do “Com-
plexo Esportivo Racib Rezek” 
(Campo do Barretos II) incluí-
ram na manhã da última quarta-
feira (27), a retirada de árvores 
condenadas por técnicos da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, que 
estavam colocando em risco as 
obras realizadas no campo, prin-
cipalmente em relação ao alam-
brado, calçamento, e caixas de 
energia. As árvores da espécie 
Leucena,  é conhecida por ser 
invasora, que se prolifera fácil, 
podendo oferecer algum tipo de 
risco de queda, não sendo uma 
espécie nativa protegida por lei.

A Prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, está com 
inscrições abertas para o pro-
jeto Estação das Cordas, que 
vai oferecer aulas gratuitas de 
contrabaixo acústico, viola 
clássica, violino e violoncelo. 

As matrículas devem ser 
feitas de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, na Secretaria 
Municipal de Cultura de Bar-
retos, na Avenida 15, 724, en-
tre as Ruas 18 x 20, Centro. O 
interessado deve estar munido 
dos originais e cópias do com-
provante de endereço, certidão 
de nascimento, RG e CPF -  do 
aluno e responsável.

As aulas serão ministradas 
pelo músico e professor Diogo 
Anésio da Silva e acontece-
rão na Cinemateca Municipal 

O sorteio do carro da promo-
ção IPTU Premiado, da prefeitu-
ra de Barretos, já tem data mar-
cada: 20 de dezembro, no North 

O Parque Ecológico Enéas 
Carneiro recebeu nesta semana 
a implantação de uma bomba 
hidráulica para auxiliar na oxi-
genação do lago. A instalação foi 
realizada após um estudo feito 
pela equipe da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Meio Am-
biente, que detectou a necessida-
de, realizando o serviço.

Com a bomba instalada no se-
gundo lago e com o seu sistema de 
funcionamento através de dutos, a 
água jorra para o primeiro lago o 
que propicia maior oxigenação 
que, por consequência, melhora a 
qualidade de vida aquática. 

O Parque Enéas Carneiro 
recebeu, também, serviços de 
capina, roçada, poda de árvo-
res e a retirada de lixo da parte 
interna do lago, com o auxílio 
de canoas. A mini ponte exis-

Carro da promoção IPTU premiado está em exposição no north Shopping

Campo do “Complexo 
Esportivo racib 

rezek” passa por 
reforma completa

Parque Enéas Carneiro recebe 
bomba hidráulica e uma nova limpeza

tente no local será restaurada 
e os serviços serão executados 
pela equipe de Suprimentos da 
prefeitura de Barretos. 

Quem acompanhou todo 
o trabalho foi o secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
ambiente, Marco Antônio de 
Carvalho Ferreira, que pede a 

compreensão e ajuda da popu-
lação para manter o local limpo. 

“É importante que não se 
jogue lixo nas galerias de água 
pluvial, que acaba caindo no 
lago, causando a sua poluição 
e, por consequência, trazendo 
prejuízos ao meio ambiente”, 
destacou o secretário.

abertas as inscrições para o Projeto Estação das Cordas

“Professor Nazin Chubaci”, 
na Avenida 17, sem número, 
entre as Ruas 16 x 18 - `Pra-
ça Francisco Barreto, Centro, 
sendo: contrabaixo acústico, 
violino e violoncelo na segun-
da e quarta-feira, das 8h às 11h 
e das 14h às 18h; e viola caipi-
ra e violão, na terça-feira, das 
das 8h às 11h e das 14h às 18h.

O projeto consiste na musi-
calização e ensino de técnicas 
para instrumentos de cordas 
friccionadas, sendo estes: vio-
lino, viola clássica, violoncelo 

e contrabaixo acústico, sufi-
cientes para a formação e uma 
camerata de cordas. 

Através da musicalização, o 
aluno deverá aprender noções 
de teoria musical, ritmos, har-
monias, melodias, percepção 
musical, além da história da 
música e dos grandes autores. 

Segundo o professor Diogo 
o aprendizado da música con-
tribui para o desenvolvimento 
e formação da criança. “Uma 
criança que ocupa o seu tem-
po ocioso com o aprendizado 
de uma arte, dificilmente se 
desviará de um bom caminho. 
Mais valioso que o conheci-
mento citado acima, é possível 
através da música trabalhar 
a sensibilidade do ser huma-
no, permitindo desenvolver 
pessoas capazes de enxergar 
situações com outro olhar, sa-
ber esperar o tempo adequado 
como nos compassos e dife-
renciar as melodias que mais 
provocam emoção”, fala.

Shopping, onde o veículo está 
em exposição. Concorrem os 
contribuintes que estiverem em 
dia com os tributos municipais 

até o sexto dia útil de dezembro. 
A prefeitura lembra que o 

contribuinte que não estiver 
em dia, pode usufruir da Lei 

de Anistia, que tem parcela-
mentos de débitos e, assim, 
não ficar fora do sorteio.

Como em anos anteriores, 
o número de registro do imó-
vel, que consta na capa do 
carnê do IPTU, valerá para o 
sorteio. Se o número sorteado 
for inexistente ou o proprie-
tário estiver inadimplente, o 
contemplado passará a ser o 
número seguinte, sucessiva-
mente, até aquele que atenda 
as exigências do regulamento.

O carro é um Fiat Moby 
Easy, cor preta, ano de fabri-
cação 2019 – modelo 2020. O 
valor de compra é R$ 33 mil. 
Este será o quinto ano conse-
cutivo da promoção.
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IMAGENS DA SEMANA

Foram 160 horas de aulas teóricas e práticas, iniciadas em 2 de setembro passado, com todos 
os ensinamentos da culinarista Dulcelina Anastácio. Os alunos trabalharam com o desenvolvi-
mento de projeto de pizzas saudáveis, cujo resultado foi apresentado na sala nobre do Sindicato 
da Alimentação de Barretos na tarde da última quinta-feira, dia 28 de novembro. 12 alunos 
receberam os certificados de conclusão do curso. Além dos ensinamentos para produzir pizzas 
verdadeiramente saborosas e de boa qualidade, os alunos receberam capacitação de higiene e 
manipulação de alimentos, dicas sobre segurança no trabalho e marketing pessoal, além da ela-
boração de fichas técnicas de vendas e, claro, aulas práticas de variedades de massas e recheios. 
Além da culinarista Dulcelina Anastácio, por parte do Sindicato da Alimentação, o curso teve a 
participação da técnica responsável pelos cursos de Gastronomia do Senac, Ana Cláudia  
Neif, e a participação da secretária do Senac, Márcia Napolitano.

CUIDADO
“Não foi possível escre-

ver no pedaço de madeira e 
galhos colocados ESTRA-
TÉGICAMENTE em um 
buraco no asfalto, junto a um 
cruzamento entre duas vias do 
bairro Ibirapuera”. É o que diz 
a mensagem e o que mostra a 
foto enviada por um leitor e 
postada em rede social. 

Parceria entre Sindicato da Alimentação e 
Senac formam alunos do curso de Pizzaiolo
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A campanha "Dezembro 
Roxo", uma causa do bem, sem 
fins lucrativos, com o intuito de 
conscientizar os contribuintes 
sobre a possibilidade de doação 
de até 6% do valor final devido 
do Imposto de Renda aos FIA’s 
(Fundos da Infância e Adoles-
cência), também será realizada 
em Barretos.

A informação foi passada 
nesta sexta-feira (29), por 
Eduardo Canova, coordenador 
nacional da campanha.

"Esta ação", segundo ele, 
"visa informar ao contribuinte 
sobre os benefícios da sua doa-
ção, pois além de praticar uma 

ação social, que fará a diferença 
na vida de muitas crianças e ado-
lescentes, conseguirá, também, 
o abatimento do seu Imposto de 
Renda. Este ano, será o primeiro 
ano da campanha e estamos atu-
ando em mais de 2.600 cidades".

Como Barretos fará parte 
da campanha é importante 
que os cidadãos participem, 
doando mais que os atuais R$ 
1.556.811,00 de Imposto de 
Renda devido que são doados, 
atualmente.

O objetivo é atingir até R$ 
3,7 milhões em Barretos, para 
ajudar crianças e adolescentes 
em situação de risco.

Graças à parceria com a 
prefeitura e a disponibilida-
de da cidade em investir no 
turismo local, pela primeira 
vez, a cidade de Barretos vai 
sediar o evento Exposição Pa-
namericana de Cães de Todas 
as Raças, organizada pelo Rio 
Preto Kennel Club, nos dias 7 
e 8 de dezembro no Barretos 
Country Resort e Convenções. 

A previsão é reunir mais de 
200 animais, de cerca de 70 ra-
ças, nas seis exposições reunidas 
no evento, sendo uma internacio-
nal e cinco pan-americanas.

São cães que vem de diver-
sos locais, inclusive do nordeste 
brasileiro, do sul, da Argentina, 
Uruguai, entre outros países e 
estados brasileiros, movimen-
tando o turismo em Barretos. 

As competições, que consi-
deram quesitos como beleza e 
conformação de cada animal, 
fazem parte do calendário ofi-

cial de Exposições da Federação 
Internacional FCI, Confedera-
ção Brasileira CBKC e Fede-
ração do Estado de SP-FCSP. 

Não existe premiação em 
dinheiro, mas premiações em 
forma de medalhas, troféus, es-
carapelas e outros símbolos. A 
premiação conta pontos para o 
ranking brasileiro, um dos mais 
concorridos do mundo cinófilo.

O Brasil é o terceiro país 
no mundo que mais registra 
cães de raças puras, com maior 
concentração de criadores no 
estado de São Paulo, certa de 
46% de todo o país. Em 2022, 
o Brasil sediará a Exposição 
Mundial de Cães, que será 
realizada em São Paulo, capi-
tal. Este ano ela aconteceu em 
Xangai, na China e, em 2020, 
será em Madri, na Espanha.

A Exposição Panamericana 
de Cães de Todas as Raças em 
Barretos será aberta gratuita-

mente a visitação pública. Os 
animais ficam hospedados com 
seus proprietários em acampa-
mentos e nos hotéis da cidade 
que aceitam cães , devidamente 
acomodados nas suas caixas de 
transportes, dentro dos princí-
pios e padrões de segurança e 
bem estar animal vigentes.

O prefeito Guilherme Ávila 
explica que “um evento como 
esse traz um público para a 
cidade que interessa ao de-
senvolvimento econômico, 
pois consome aqui, se hospeda 
aqui, deixando aqui dinheiro. 
A paixão pelos cachorros vis-
ta nesses eventos é bonita de 
se ver, por isso, a população 
também ganha uma atração a 
mais no final de semana, uma 
vez que a exposição é aberta 
ao público gratuitamente. É 
Barretos investindo no Turis-
mo o ano todo”, completou o 
prefeito. (Foto Ilustrativa)

Com o objetivo de promo-
ver o networking e a troca de 
informações sobre o ecossis-
tema de empreendedorismo e 
inovação, o Sebrae-SP vai re-
alizar o Demoday, evento de 
apresentação dos principais 
resultados obtidos pelas star-
tups no programa Startup SP.

A ação será realizada no dia 
10 de dezembro, às 19 horas, 
no Centerplex Cinemas do 
North Shopping Barretos. As 
inscrições são gratuitas pelo link 
http://bit.ly/startupbarretos.

A programação do evento 
conta com a palestra espe-
cial de Raphael Lassance, 
referência nacional em growth 
hacking (marketing orientado a 
experimentos), empreendedor 
com mais de 18 anos de expe-
riência em projetos digitais, es-
pecialista em tração e impacto.

Eleito um dos melho-
res profissionais de mídias 
sociais do Brasil pela Asso-
ciação Brasileira de Comér-
cio Eletrônico (Abcomm), 
Lassance é administrador da 
maior comunidade de growth 
hackers da América Latina, o 
grupo Growth Hackers Brasil 
no Facebook e tem partici-
pação ativa em mais de 80 
projetos nos últimos três anos. 

Mais de 200 cães participam da Exposição Pan-americana que acontece em dezembro

Sebrae-SP realiza evento 
gratuito de startups em Barretos

Encerramento do programa Startup SP; palestra de Raphael Lassance 
e apresentação do BrutoSummit fazem parte da programação

Ele também é produtor do 
E-commerce Hacks, o primeiro 
curso de growth hacking para 
e-commerce do mercado, e co-
fundador da primeira agência 
de growth hacking do país, a 
Growth Team, que em menos de 
um ano se tornou referência no 
mercado e já atua em seis países.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP Rafael 
Matos do Carmo (foto), este 
é um evento muito especial 
porque coroa todo o trabalho 
desenvolvido com as startups 
de Barretos e região. 

“Foram meses intensos, de 
muito trabalho e chegou o mo-
mento para que a comunidade 
empresarial de Barretos tenha a 
oportunidade de conhecer cada 
um desses modelos de negó-
cios, seus produtos, serviços e 
propostas de valor. Além disso, 
poder contar com a experiência 
e o conhecimento do Raphael 
Lassance em Barretos neste dia 
agregará muito valor ao ecos-
sistema que estamos desenvol-
vendo na região”, destaca.

StartupS
Os participantes do progra-

ma Startup SP irão apresentar 
suas soluções para a comuni-
dade. Durante quatro meses, 
as startups participaram de ca-

pacitações, acompanhamento 
de negócios e mentoria com 
parceiros de mercado e do 
ecossistema.

Para a apresentação foram 
convidados membros da comu-
nidade de empreendedorismo e 
inovação de Barretos e região, 
bem como investidores e men-
tores que podem ter interesse 
na captação e investimento nos 
projetos apresentados.

Na ocasião, também será 
apresentado o BrutoSummit, 
evento de tecnologia, ino-
vação e startups de Barretos 
e região. O evento será rea-
lizado no Centerplex North 
Shopping Barretos.

Barretos está participando da 
campanha Dezembro roxo

O que é O DezemBrO rOxO?
Você pode chamar o Dezembro Roxo do que quiser: um movi-

mento, uma campanha, uma causa do bem, um projeto sem fins 
lucrativos. Mas tenha certeza: viemos para mudar a cultura da 
doação, no Brasil. Nossa missão é conscientizar os contribuintes 
do Imposto de Renda, informando da possibilidade de doar até 
6% do valor do seu imposto devido, para causas sociais focadas 
em crianças e adolescentes, através dos Fundos para a Infância 
e Adolescência. Olhando para o futuro, temos como meta unificar 
as diversas campanhas espalhadas pelo Brasil, para somar forças e 
disseminar a importância da doação do Imposto de Renda aos FIAs, 
no último mês do ano, para conseguir a dedução de até 6%. E, pen-
sando nisso, vamos transformar Dezembro no mês de doar! Neste 
ano, serão mais de 2.600 cidades envolvidas na campanha, o que 
representa quase 11 milhões de contribuintes. Atualmente, menos de 
1% do Imposto de Renda que poderia ser doado é direcionado para 
os FIAs. Juntos podemos doar bilhões e, ainda, abater os valores do 
Imposto de Renda a ser pago. Esses dois argumentos são fortes o 
suficiente: vamos doar! Ajude a sua cidade a ter mais recursos para 
causas que ajudam crianças e adolescentes. Mesmo quem ainda não 
paga Imposto de Renda, pode ajudar: compartilhe com seus amigos. 
Você pode, ainda, tornar-se o embaixador da causa na sua cidade!
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Rua 30, 2519 (esq. 07)
Fortaleza - Barretos/SP17 3046-0056

O último dia 26 foi de festa para a barretense, Maria Teresa Boiani, 
que celebrou mais um ano de vida e recebeu o carinho especial do 

esposo, Renato Boiani, e dos filhos Augusto e Artur. Parabéns!!

Este 1º de dezembro será de muita festa para Fábio Gazola, 
que celebra mais um ano de vida. Este ano com sabor 
especial de conquista pela reinauguração da empresa 

Gazola Empreendimentos. A data será celebrada ao lado 
da esposa Samanta e do filho Emílio. Parabéns!!!

As amigas Jackeline Rossini e Miury curtiram o show em prol ao 
Hospital do Amor, com Bruno e Marrone, na última quinta-feira!!!!

A médica ginecologista, dra. Erica, e a pequena Rafaela, que subiu 
no palco e cantou ao lado de Bruno e Marrone na última quinta-feira

Este domingo, dia 1º, será de festa para a empresária 
barretense, Arlete Peroni, que celebra mais um ano 

de vida ao lado dos filhos e netos. Parabéns!!

A sexta-feira, dia 29, foi dia de alegria e de comemorar a vida da 
médica, dra. Cristina Alessi, que recebeu carinho especial do 
esposo, o médico dr. Gustavo Rocha, e das filhas. Parabéns!!!

Jaqueline Reis comemora neste 1º de dezembro, 
mais um ano de vida, ao lado do esposo e da filha, e 

receberá o carinho de amigos e familiares. Parabéns!!

A empresária barretense Luana Guagliano 
comemora neste domingo, dia 1º, mais um ano de vida, 

recebendo o carinho de amigos e familiares. Parabéns!!!
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Estamos na época da rea-
lização de vestibular em di-
versas universidades públicas 
e privadas em todo território 
nacional. Mas você está prepa-
rado para enfrentar a maratona 
de questões? Saiba que ainda 
dá tempo de se organizar e 
conquistar um bom resultado 
no processo seletivo para in-
gresso ao ensino superior.

Segundo a coordenadora 
do Ensino Fundamental Anos 
Finais e Ensino Médio do Co-
légio Marista Ribeirão Preto 
(SP), Lúcia Inês de Oliveira 
Souza Montagnani, é impor-
tante criar um planejamento 
de estudos para dar conta do 
conteúdo até a data de aplica-
ção das provas.

“Para conseguir responder 
às questões e fazer a redação 
com tranquilidade, é necessá-

Sérgio Camargo foi no-
meado na última quarta-feira 
(27) como novo presidente da 
Fundação Palmares, o órgão 
responsável por promover a 
cultura afro-brasileira. Ca-
margo, que substitui Vander-
lei Lourenço no cargo, é um 
conhecido militante da direita 
bolsonarista e nega a existên-
cia do racismo no Brasil.

Em sua conta no Face-
book, ele afirma ter estudado 
jornalismo na PUC, mas não 
existem outras informações 
sobre sua carreira profissional.

Em suas redes sociais, ele 
coleciona publicações onde 
ataca personalidades negras e 
membros do movimento negro 
e da militância antirracista.

O militante de direita também 
se posiciona a favor de pautas cri-
ticadas pelo movimento negro, 
como o pacote anti-crime de 
Moro e o excludente de ilicitude.

As repercussões negativas por 
conta da indicação de Camargo 
como presidente da Fundação 
Palmares já começaram. O depu-

O músico Oswaldo de 
Camargo Filho, o Wadico 
Camargo, fundador da Rede 
do Samba, se manifestou no 
Facebook sobre a nomeação de 
seu irmão, Sergio Nascimento 
de Camargo, para a presidên-
cia da Fundação Palmares, 
entidade criada para defender 
e fomentar a cultura e manifes-
tações afro-brasileiras.

“Tenho vergonha de ser 
irmão desse capitão do mato. 
Sérgio Nascimento de Camar-
go, hoje nomeado presidente 
da Fundação PALMARES”, 
escreveu Wadico, em seu face-
book. Wadico também compar-
tilhou um abaixo-assinado para 
destituir o irmão da entidade.

O novo presidente da Fun-
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Sete dicas para conquistar um bom resultado no vestibular
Organizar o tempo de estudo, testar o conhecimento e manter uma rotina saudável podem ajudar

rio que o aluno organize seu 
tempo para estudar todo o 
conteúdo proposto. Testar seus 
conhecimentos e manter uma 
rotina saudável de alimentação 
e exercícios físicos, também 
ajuda a obter um bom resul-
tado”, diz Lúcia Montagnani.
Confira as diCas da 

Coordenadora:
- Escolha um ambiente de 

estudo – o primeiro passo é 
escolher um local apropriado 
para estudar, com boa ilumi-
nação, ventilação, silencioso 
e longe de distrações.

- Faça um cronograma de 
estudos – é importante organi-
zar o tempo de acordo com a 
rotina de cada aluno para não 
deixar passar nenhum conte-
údo que possa cair na prova.

- Conheça os conteúdos mais 
cobrados nos exames anteriores 

– ao ter conhecimento dos temas 
mais abordados em outros anos, 
o aluno pode reforçar os estudos 
de maneira pontual.
- Teste seus conhecimentos 
– faça também os simulados 
disponíveis na internet para 
testar seus conhecimentos. É 
importante refazer as provas de 
vestibulares aplicadas em anos 
anteriores, isso ajuda a entender 
melhor a dinâmica do exame.

- Assista a videoaulas – di-
versos sites produzem aulas em 
vídeo para complementar os es-
tudos. Esse material pode ajudar 
a esclarecer dúvidas pontuais 
sobre conteúdos específicos.

- Treine sua redação – a 
maior parte dos exames cos-
tuma cobrar assuntos relacio-
nados a questões sociais. Não 
há como saber o tema que 
será proposto, mas é possível 

se preparar lendo mais para 
atualizar-se sobre as questões 
políticas, sociais e econômicas 
do Brasil e do mundo, além de 
buscar conhecer os assuntos 
abordados em anos anteriores.

- Se mantenha saudável 

– investir na saúde física e 
mental também é importante 
para se preparar para o Exa-
me. Entre as diversas atitudes 

que podem ser tomadas para 
se manter saudável estão 
praticar exercícios físicos e 
se alimentar bem.

novo presidente da Fundação Palmares 
nega racismo e ataca negros famosos

tado David Miranda (PSOL - RJ) 
se posicionou contra a nomeação.

"A Fundação Palmares 
tem como objetivo fomentar 
a cultura afro-brasileira. Um 
órgão tão importante não pode 
ser presidido por alguém que 
ofende as lideranças negras 
brasileiras ou que relativiza 
a gravidade do racismo em 
nosso país", afirmou Miranda 
em uma publicação no Twitter.

frases de 
sérgio Camargo
- Cotas raciais para negros 

são mais do que um absurdo. 
- O Dia da Consciência Ne-

gra "celebra" a escravização de 
mentes negras pela esquerda. 
Precisa ser abolido! 

- Marielle não era negra, ela 
era parda (mulata), mas autode-
clarava-se negra por conveniência 
política, para reforçar o perfil de 
"vítima" e "oprimida", o que nun-
ca foi. A vereadora assassinada do 
PSOL é um eloquente exemplo 
do que os negros, e por extensão 
os brasileiros, não devem ser!

- A escravidão era um ne-

gócio lucrativo tanto para os 
africanos que escravizavam, 
quanto para os europeus que 
traficavam escravos. A diferen-
ça é que os europeus não escra-
vizam mais. Já os africanos...

- No Brasil de hoje Zumbi 
seria um bandido ou defensor 
de bandido, integrante do MST. 

- A música de Mano Brown 
não tem valor, exceto para ingê-
nuos e ignorantes! Será cobrada 
no vestibular da Unicamp em 
pé de igualdade com Camões. 
Um absurdo esquerdopata! 

- É inacreditável que te-
nham tentado ligar nosso pre-
sidente ao assassinato dessa 

mulher sem valor. É preciso 
que Marielle morra, só assim 
ela deixará de encher o saco!

- Cotas para negros preci-
sam acabar! Além de estimular 
a fraude racial, ignoram o mé-
rito, desrespeitam o princípio 
da igualdade, geram ressenti-
mento e alimentam o racismo. 
(do UOL Entretenimento) 

nem o irmão quer o racista Sergio 
nascimento de Camargo na Fundação 

Palmares: “capitão do mato”

dação Palmares tem um extenso 
histórico de embates com negros 
nas redes sociais. Dentre as polê-
micas criadas por ele, está uma 
publicação que afirma que “negro 
de esquerda é burro, é escravo”.

O novo presidente já anteci-
pou que a Fundação Palmares 
irá atender aos preceitos bol-
sonaristas, que não divergem 

dessa posição de “negação” da 
história. “Grandes e necessárias 
mudanças serão implementadas 
na Fundação Palmares. Sou grato 
a Deus por essa oportunidade. 
Minha atuação à frente da Fun-
dação será norteada pelos valores 
e princípios que elegeram e con-
duzem o governo Bolsonaro”, 
escreveu em suas redes.
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Esportes

Está agendado para a pró-
xima sexta-feira, 6 de dezem-
bro, a partir das 19h30, a so-
lenidade para a quinta edição 
do troféu Cláudio Luiz Ubeda.

Organizada pelo jornal 
Tribuna Popular, a premiação 
recebeu o reconhecimento de 
toda sociedade barretense, 
segundo o organizador, jorna-
lista David Alcides.

Nesta edição, serão ho-
menageados com o troféu, o 
empresário Eduardinho do 
Mercado; a superintendente 
do SAAE, Elaine Gomes; os 
secretários municipais Marcos 
Antônio Carvalho (Meio Am-
biente), João Batista Chicalé 
(Cultura) e Lilico (Esportes e 
Lazer); o ex-presidente de Os 
Independentes, Ricardo Rocha 
Bodinho; os vereadores Carlão 
do Basquete e Raphael Dutra; 
o deputado estadual Sargento 

Neri; os advogados dr. Gervá-
sio Zenon (Civil) e dra. Prisci-
la DeMarchi (Criminalista); os 
médicos José Luiz Iunes Filho 
e Henrique Geraige; o policial 
militar, Marcos Rocha Ma-
riano; o promotor de Justiça, 
Bruno Caldas; o delegado de 
polícia civil, Rafael Faria de 
Sá; e o influenciador digital, 
Duílio Zácaro. 

"Todos da redação do 
jornal e organizadores deste 
evento, estamos extrema-
mente contentes com a esco-
lha dos homenageados desta 
quinta edição do troféu., 
pois todos são merecedores 
desta homenagem", comen-
tou David Alcides. 

Dentre os padrinhos desta 
quinta edição do troféu, estão 
o ex-prefeito, dr. Emanuel 
Mariano de Carvalho e os 
vereadores Raphael Oliveira 

e Luiz Paulo Luppa.
"Acredito que o sucesso 

desta premiação se deve a 
todos estes homenageados, 
que sempre lutaram por uma 
cidade melhor", comentou 
David Alcides, reforçando 
que a entrega do troféu "já 
é tradição na cidade e já faz 
parte do calendário de eventos 
do barretense".

Cláudio Luiz Ubeda foi 
conselheiro de clubes sociais 
da cidade e atuou como as-
sessor na prefeitura, além 
de extremo colaborador em 
tudo onde era solicitado sua 
participação. "É uma honra 
homenagear o Ubeda com 
o nome do troféu já que ele 
sempre foi lembrado e querido 
onde esteve e atuou. Em vida, 
ele foi um exemplo de integri-
dade e dedicação ao próximo", 
destacou David Alcides.

No último domingo, dia 24, a dupla de vôlei de praia, João Sousa e Cleyton de Alencar, 
competiram em Sabino, pela Copa Centro Oeste Paulista de Vôlei, e conquistaram a medalha 
de prata. Nas quartas de finais a vitória foi contra Sabino por 21 a 17. A semifinal foi disputada 
com Bauru, que foi superada por 2 a 0 (18 x 14 e 19 x 17). Na decisão, Barretos enfrentou Lins 
e perdeu por 2 a 0 (18 x 16 e 18 x 09). Além de Barretos, participaram duplas de Bauru, Sabino, 
Garça, Guarantã, Lins e Penápolis. Na foto, a dupla de Barretos, João e Cleyton, (da esquerda 
para a direita) com os demais participantes.

Entrega do Troféu Cláudio 
Luiz Ubeda será na próxima sexta-feira

Dupla de Vôlei de Praia de 
Barretos conquista prata em Sabino


