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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 11 DE OUTUBRO

R$  4,094
Dólar Comercial Venda R$  4,095

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

EVENTO aNimal

Nas tardes deste sábado (12) 
e domingo (13), a equipe de vo-
luntários do Lar Temporário Anjos 
de Quatro Patas estará no espaço 
do acesso A do North Shopping 
Barretos, das 14 às 17 horas, re-
alizando uma Feirinha de Adoção. 
São cães de diferentes idades, de 
filhotes a adultos, já vacinados, 
vermifugados e com ótimo estado 
de saúde, colocados a disposição 
de quem pode lhes dar um lar. Para 
a adoção é necessário preencher 
um cadastro com nome, telefone de 
contato, documento de identificação 
e endereço completo, e um termo de 
comprometimento em cuidar do ca-
chorro como ele deve ser cuidado, 
com todo o amor e carinho.

O governador paulista, João Doria (PSDB), foi vaiado 
em duas ocasiões pelo público que participava da cerimô-
nia de formatura de sargentos da Polícia Militar do estado, 
realizada nesta sexta (11) em São Paulo. O presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) também participou do evento e foi 
aplaudido pela plateia. Doria foi vaiado nas duas vezes em 
que seu nome foi anunciado pelo mestre de cerimônia. No 
entanto, depois conseguiu arrancar aplausos ao longo de 
seu discurso, principalmente após dizer “a melhor Polícia 
Militar do Brasil está em São Paulo”. Bolsonaro e Doria 
são virtuais adversários na disputa pela Presidência em 2022. (Imagem: Marcos Corrêa/PR)

Na última quinta-feira (10), o 33º 
Batalhão de Polícia Militar do Inte-
rior, de Barretos, promoveu o Dia 
das Crianças com atividades na sede 
do quartel. Na oportunidade, foram 
recepcionadas crianças do Instituto 
e Projeto Pequenino do Brasil, o 
qual presta assistência às crianças 
portadoras de câncer, vindas de 
diversas cidades do país, além de 
algumas crianças da comunidade e filhos de policiais militares. PÁGINA 08

Acontece neste domingo, 
dia 13, às 10 horas, no Parque 
do Peão, a assembleia ordinária 
do mês de outubro da Asso-
ciação Os Independentes. Na 
ocasião deve ser eleita, por 
aclamação, a chapa única ins-
crita para a gestão 2019/2020, 
composta por Jerônimo Luiz 
Muzetti como presidente, Emí-

O barretense Osni Pinheiro, 
responsável pelo Núcleo Pró 
Falcêmico de Barretos, confirmou 
nesta semana a realização de mais 
duas palestras alertando pais e/
ou responsáveis sobre a Anemia 
Falciforme, doença hereditária 
que passa de pai para filho ou de 
geração para geração. O núcleo 
barretense é ligado à APROFe 
- Associação Pró Falcêmico de 
São Paulo, e recebe o apoio do 
Instituto Cultural João Falcão. 
Osni Pinheiro é vítima da doença 
e decidiu levar aos barretenses o 
alerta que não recebeu quando 
podia evitar ou tratar os sintomas 
deste tipo de anemia. “Esta ane-
mia foi descoberta a mais de 100 
anos e pouca se fala sobre seus 
males e é pouco conhecida da 
população, por falta de política 
pública voltada para este tema”, 
alerta Pinheiro. “A Associação 
Pró Falcêmica de São Paulo e eu 
montamos um núcleo em Barre-
tos, com o objetivo de levar co-
nhecimento da doença para toda 
comunidade, através de palestras 
em escolas e empresas”, apontou 
Osni Pinheiro. No próximo dia 
25, Osni Pinheiro ministrará 
palestra na Etec “Raphael Bran-
dão”, em Barretos, a partir das 
14 horas. “No dia 30 estarei em 
São Paulo, no Conselho Esta-
dual de Saúde,  participando de 
uma reunião, expondo sobre a 
importância do  núcleo montado 
em Barretos, para levar nossos 
esclarecimentos, também, para a 
região”, destacou Pinheiro.

Está tudo organizado para o 
evento solidário ao Hospital de 
Amor Infanto-Juvenil, marca-
do para este domingo, dia 13, 
das 11 às 17 horas, no Centro 
de Eventos “Dr. Paulo Prata”.

O evento, que deve beneficiar 
cerca de 120 crianças em trata-
mento de câncer no HA de Barre-
tos, é voltado para toda a família. 
Os convites estão sendo vendidos 

O sindicalista e ex-presidente do Sindicato da Alimentação de Barretos, Luiz Anastácio 
Paçoca, realizou nesta quinta (10) e sexta-feira (11), mais uma Ação Social, como faz há mais 

de 20 anos nos mais diversos bairros de Barretos. Milhares de crianças dos bairros 
mais carentes de Barretos receberam a presença de Paçoca e sua equipe, que 

distribuíram doces, geladinhos e outros mimos, como lembrança ao Dia das Crianças. 

PÁGINA 03

A partir de agora um novo 
ciclo de palestras, encontros 
e sessões está sendo iniciado 
pelo Projeto Empodera Mulher 
e o CRAM está cadastrando 
mulheres que desejem fazer 
parte. O projeto Empodera 
Mulher é uma iniciativa da 
Defensoria Pública de São 
Paulo executada em parceria 
com a prefeitura de Barretos.

“Qualquer mulher que es-
teja passando por uma situação 
de opressão em sua casa, que 
sofra qualquer tipo de violên-
cia, inclusive física, e deseja 
se fortalecer para romper com 

A avenida 43, denominada 
por empresários e investidores 
como novo centro comercial 
de Barretos, está prestes a 
ganhar mais dois empreendi-
mentos empresariais.

Os dois novos empreen-
dimentos serão instalados na 
esquina da avenida 43 com 
a rua 32, ocupando áreas que 

estavam ociosas. 
A rede de fastfood Burger 

King está concluindo a cons-
trução de sua segunda “loja” 
em Barretos, na pista de saída 
da cidade pela avenida, sentido 
cidade/rodovia Faria Lima.

Já a área que foi ocupada 
pelo Lavradores Supermerca-
dos, adquirida pelo Trevão da 

Construção, já ostenta uma 
placa anunciando as futuras 
instalações da instituição fi-
nanceira cooperativa Sicredi.

O Sistema de Crédito Co-
operativo (Sicredi) opera com 
114 cooperativas de crédito, re-
presentada com 1.707 agências, 
distribuídas em 22 estados bra-
sileiros e no Distrito Federal. 

Avenida 43 vai receber “loja” 
Burger King e agência da Sicredi

Batalhão da Polícia Militar recebe crianças 
em homenagem ao Dia das crianças

Evento em prol de crianças atendidas pelo 
Hospital de Amor de Barretos é neste domingo

a R$ 25,00 (adultos) e R$ 12,50 
(crianças de 6 a 12 anos). Crianças 
de 0 a 5 anos não pagam ingresso. 
Os convites podem ser adquiridos 
na Idavet Clínica PetShop, Droga-
ria FarMelhor, Joaninha Presentes 
e Drogadada.

Espaço kids, Oficina de Pin-
turas e Massinhas, Show com o 
fantástico Mágico Kadu e shows 
infantis com Coringas, estão entre 

as atrações do evento. Haverá, 
ainda, venda de bebidas e também 
de guloseimas da Hamburgueria 
Supreme, Sr. Filé de Rio Preto, 
Gelateria Gorim, entre outros.

Doria é vaiado e Bolsonaro 
aplaudido, em formatura da PM-SP

Projeto Empodera Mulher 
inicia novo ciclo no CRAM

Assembleia empossa 
Jerônimo Muzetti como novo 

presidente de Os Independentes
lio Carlos dos Santos (Kaká) na 
1ª vice-presidência, Hussein 
Gemha Júnior no cargo de 1º 
diretor financeiro e José Carlos 
Branco como 1º secretário.

Para Comissão de Ética e 
Conselho Fiscal também fo-
ram apresentadas apenas uma 
chapa para cada. O Conselho 
Fiscal é formado por Antônio 
Sant´Anna, Walter de Almei-
da, Calil Aguil, Jairo Machado 
Jr. e Flávio Esteves da Silva. 

A Comissão de Ética é 
formada por Mussa Calil Neto, 
Luiz Sérgio Naves, Wolinsk 
Maruco, Evaldo Gomes, Ro-
berval Câmara, João Francisco 
de Carvalho e Pedro Paixão. 

O atual presidente, Ricardo 
Rocha Bodinho, também apre-
senta, na ocasião, o relatório 
do mandato e balanço financei-
ro da gestão 2018/2019.

essa situação, pode procurar o 
CRAM”, explicou a coordena-
dora do Centro de Referência de 
Assistência a Mulher, Gláucia 
Régia Martins Simões (foto).

Feira de adoção de 
cães no shopping

Barretense ministra 
palestras alertando 

sobre anemia falciforme

Paçoca realiza ação social em cinco 
bairros da cidade no Dia das Crianças



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

O presidente nacional do 
PSL, deputado federal Luciano 
Bivar (PE), acredita que a crise 
entre o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, e o partido 
será resolvida. "O presidente 
é uma pessoa sensata e não 
há nada que não se corrija ao 
longo de um processo políti-
co", disse nesta quinta-feira 
(10)em entrevista exclusiva ao 
Congresso em Foco.

O pernambucano conta que 
ele e o presidente ainda não 
conversaram desde o início da 
crise, mas que "isso acontecerá 
casualmente". Bivar, no entan-
to, transfere a decisão sobre a 
permanência ou não do presi-
dente, além dele, ao próprio 
PSL. "O partido é impessoal, 
não é que eu ache, o partido em 
si decide. É claro que o partido 
se sente sempre honrado em o 
presidente ser seu filiado, um 
ilustre filiado", declarou.

O deputado culpa a advoga-
da Karina Kufa pelos movimen-
tos de querer tirar Bolsonaro 
do PSL. Kufa  foi demitida do 
partido esta semana, mas ainda 
advoga para Jair Bolsonaro.

"Ela estava conversando 
com um ex-juiz eleitoral, cons-
pirando contra o partido, con-
versando com outros partidos 
políticos, criando ambiente de 
cisão, se ocupando com uma 
falácia de que era amiga do 
presidente, que tinha poderes 

Passei um dia longe do 
computador fazendo uma 
reportagem externa, como se 
dizia antigamente.

Não perdi nada, só ganhei.
Na rua, encontrei persona-

gens da vida real lutando pela 
sobrevivência, trabalhando 
com alegria, mesmo quando o 
ganho é pouco.

Na tela do computador, ro-
dando pelos portais de notícias, 
me deu um desânimo danado.

De um dia para outro, nada 
muda. São sempre os mesmos 
enganadores dando as cartas 
nesse cassino viciado e deca-
dente chamado Brasil.

As manchetes do dia tratam 
da briga de comadres instalada 
por Bolsonaro no tal de PSL 
(Partido Social Liberal, que 
não é social nem liberal), para 
ver quem fica com o butim 
partidário.

Alguém já tinha ouvido 
falar destas três letras que um 
tal de Luciano Bivar sublocou 
aos bolsonaros?

Tudo gira em torno disso: 
quem vai ficar com a grana gor-
da para as próximas eleições.

Ainda às voltas com os 
laranjais do ano passado, eles 
não se vexam de trocar de 
siglas. Sim, porque não são 
partidos, apenas sopa de letras, 
como quem troca de camisa.

Sem nunca ter se destacado 
como parlamentar em nenhum 
dos oito partidos pelos quais já 
passou, o capitão-presidente 
está em busca de outra legenda 
de aluguel.

No estoque de mais de 
30 partidos, os seguidores da 
seita pensam até em criar mais 

Uma das melhores formas 
de prevenir cárie em crianças é 
encorajá-los a ter uma boa higiene 
dental todos os dias. Enfim, com 
certeza, a escovação não é uma das 
atividades favoritas do seu filho.

No entanto, para ajudar a 
aceitar mais essa tarefa (e até 
fazê-la mais divertida), você 
pode escolher uma pasta de 
dente e escova de dente que ele 
goste e queira usar. 

Procure uma pasta de dente 
com flúor e que seja divertida 
para crianças, com sabores e 
cores atraentes para eles. Igual-
mente, no mercado, há opções 
de creme dental melhor adapta-
do às necessidades dos adultos; 

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) externou na última terça-
feira (8) sua insatisfação com o 
próprio partido. Durante encon-
tro com apoiadores na saída do 
Palácio do Planalto, Bolsonaro 
recomendou a um seguidor 
que esquecesse o PSL e não 
divulgasse o vídeo que gravou 
ao seu lado em que exaltava 
o partido. Bolsonaro explicou 
que o presidente do PSL, depu-
tado Luciano Bivar (PE), está 
"queimado pra caramba".

No vídeo divulgado pelo ca-
nal do YouTube Cafezinho com 
Pimenta, que tem transmitido 
pronunciamentos do presidente 
na saída do Alvorada, Bolsonaro é 
abordado por um homem de Reci-
fe que se identifica como prá-can-
didato do PSL. A conversa ocorre 
aos 5 minutos e 50 segundos:

Bolsonaro, então, afirma 
para ele esquecer o partido. 
"Esquece o PSL, tá ok?", diz 
no ouvido do homem.

Mesmo assim, o rapaz 
continua com a abordagem em 
favor da sigla. Gravando um 

Brasília ferve com briga de 
comadres pelo butim partidário

ricardo Kotscho
Jornalista, integra o Jornalistas 

pela Democracia. Recebeu 
quatro vezes o Prêmio Esso de 

Jornalismo e é autor de vários livros

um, com o pomposo nome de 
“Conservadores”.

Querem conservar o que, 
ainda que mal me pergunte?

Bando de pilantras mili-
cianos, eles inventaram essa 
história de “nova política” só 
para continuar mamando nas 
verbas públicas, engabelando 
os incautos que pagam dízimos 
aos pastores.

São pés de chinelo do baixo 
clero, que assumiram o poder 
em conluio com generais de 
pijama e igrejas de fachada, e a 
conivência das guildas togadas.

Mal sabem falar, estão 
sempre olhando para os lados e 
atacam nas redes sociais como 
matilhas enfurecidas.

O lado bom dessa história é 
que, fora da telinha do compu-
tador e do celular, as pessoas 
já nem ligam mais para o que 
está acontecendo em Brasília e 
falam de outras coisas, tocam 
a vida do jeito que dá.

Não se trata de alienação, 
mas de uma questão de sobre-
vivência mental, pois ninguém 
aguenta mais esse circo de 
horrores instalado em Brasília, 
com as raposas e as comadres 
se comendo, vendendo o país e 
destruindo nosso futuro.

Tem hora que é preciso sair 
desse ambiente poluído das 
redes sociais, que não levam a 
nada, e ir onde o povo está, para 
ouvir gente que ainda canta e 
toma uma cervejinha sem culpa.

Em sua coluna na Folha, 
Elio Gaspari pergunta “Quando 
foi que isso tudo começou?”

Também gostaria de saber 
como é que de uma hora para 
outra um país como o nosso 

vira de ponta cabeça e vai se 
autodestruindo numa guerra 
sem quartel, sem noção e sem 
inimigos externos.

Gaspari localiza a primeira 
visão da desgraça na reação 
das plateias ao filme “Tropa 
de Elite”, em 2007, quando a 
malta aplaudia os torturadores 
e se divertia com o todo-pode-
roso Capitão Nascimento no 
papel de herói da repressão 
acima de tudo.

Depois eles se organiza-
riam em milícias para tomar 
o poder nas comunidades dos 
subúrbios cariocas até chegar a 
Brasília triunfantes no ano pas-
sado, no embalo do justiceiro 
Sergio Moro, o chefão da Lava 
Jato que destruiu o sistema 
político e arrasou a economia.

Os trogloditas enrustidos 
foram saindo do armário e 
tomando conta do picadeiro.

Acima das leis e da Cons-
tituição, implantaram no país 
um regime de vale-tudo, base-
ado no medo e no terror, que 
destrói as florestas e os empre-
gos, mata gente nas favelas e 
nos brumadinhos, com a vida 
valendo cada vez menos.

Foi tudo muito rápido, 
avassalador, a tropa de ocupa-
ção eleita por fake news avan-
çando célere sobre a democra-
cia e o Estado de Direito, sem 
encontrar resistência.

Isso não tem como dar 
certo. Tudo tem limite.

Vida que segue.

Conselhos para uma boa 
higiene dental infantil

portanto, é normal ver famílias 
usando mais do que um tipo de 
creme dental.

Conhecer a técnica de esco-
vação dental é tão importante 
quanto o tipo de pasta de dente 
usada. Desde uma idade preco-
ce, ensine as crianças uma téc-
nica de escovação correta para 
lhes ajudar a desenvolver bons 
hábitos de saúde bucal. 

Ensinar uma boa técnica 
de escovação não tem que ser 
difícil. Comece com estes sim-
ples passos para suas crianças 
aprenderem bem:

- Coloque sua escova de 
dente em um angulo de 450 em 
relação às gengivas. 

- Deslize a escova para trás 
e para frente, com cuidado, e 
com movimentos curtos na 
parte frontal dos dentes, par-
tes posteriores e coroas. Não 
passe a escova de dente com 
brusquidão nas gengivas, por-
que pode irritá-las.

Não se esqueça de se escovar 
(e usar fio dental) por trás dos 
dentes superiores e inferiores 
centrais. Esta é uma área propen-
sa ao acúmulo de tártaro e, como 
tal, precisa de especial atenção.

Utilize as cerdas superiores 
para escovar esta área. Há al-
guns tipos de escovas de dente 
que tem cerdas superiores um 
pouco mais cumpridas do que 
o resto para atingir esses locais.

Bolsonaro pede que esqueçam 
o PSl e diz que presidente 

do partido está “queimado”

vídeo com Bolsonaro de fun-
do, ele menciona o presidente 
do partido em tom positivo. 
"Eu, Bolsonaro e Bivar, junto 
por um novo Recife", fala.

Constrangido, o presidente 
pede para o rapaz não divulgar 
o vídeo e afirma que Bivar está 
"queimado pra caramba". "Cara, 

não divulga isso, não. O cara está 
queimado pra caramba lá. Vai 
queimar o meu filme. Esquece 
esse cara, esquece o partido", diz.

Após o pedido, o jovem 
disse que ia esquecer o partido 
e pediu para filmar outro vídeo. 
Sem citar, Bivar, ele filma: 
"Viva o Recife, eu e Bolsonaro".

Bivar baixa o tom e diz em entrevista 
exclusiva que quer manter Bolsonaro no PSl

para tal e que levaria o presi-
dente para onde queria", disse 
o dirigente partidário.

Procurada pelo Congresso 
em Foco, Karina Kufa disse 
que não ia se manifestar.

Bivar afirma não ter deter-
minado a exclusão de deputa-
dos que se posicionaram em 
favor de Bolsonaro das co-
missões. Segundo ele, foi uma 
decisão técnica de lideranças 
do partido. Ele alega, ainda, 
que sua gestão é transparente 
e suas contas têm sido apro-
vadas sem ressalvas. A falta 
de transparência no uso de 
recursos públicos destinados à 
legenda é um dos argumentos 
usados por deputados do PSL 
para atacar Bivar.

Na quarta-feira (9), Bolso-
naro declarou ao site O Anta-
gonista que não irá deixar a 
sigla, a menos que seja expul-
so. No mesmo dia, ao sair do 
Palácio do Planalto comparou 
a desavença entre ele e Bivar 
com "briga de marido e mu-
lher" e disse que não "tem crise 
no PSL".

A crise na sigla foi destaca-
da pelo Congresso em Foco 
em setembro, quando depu-
tados revelaram ao site que a 
situação dentro do partido era 
de racha e possível debandada.

O clima piorou nesta se-
mana, quando Bolsonaro disse 
para um seguidor esquecer da 

sigla. Desde então, troca de 
farpas estão acontecendo dos 
dois lados. Bolsonaro e seus 
aliados têm sido mais ferre-
nhos; do outro, o presidente 
do partido, Luciano Bivar, e 
deputados que não fazem parte 
da ala mais bolsonarista. "Foi 
um sentimento pessoal dele, 
mas foi uma coisa que passou", 
disse o presidente do PSL.

Aliados de Bolsonaro ale-
gam que Bivar não está preo-
cupado com o presidente, mas 
com o destino dos milionários 
fundos partidário e eleitoral 
a que o PSL terá acesso em 
função do número de votos e 
vagas conquistados na Câma-
ra, ocupadas – lembram eles 
– graças à onda bolsonarista. 
Estima-se que o partido rece-
berá, apenas em 2020, mais de 
R$ 300 milhões somados os 
recursos dos dois fundos.

Já a ala que defende Bivar 
vê o movimento de Bolsonaro 
como uma traição. Para eles, não 
há como admitir que o deputado 
pernambucano, que abriu as 
portas da legenda para Bolsonaro 
disputar as eleições, seja deposto 
por pessoas que ingressaram 
recentemente no partido.

O grupo também não aceita 
perder o controle sobre recur-
sos públicos para campanhas 
eleitorais. Alegam que os dois 
casos de corrupção que mais 
deixaram o partido “quei-
mado” – palavra usada pelo 
presidente para se referir a 
Bivar – estão no quintal dele: 
as suspeitas de corrupção em 
torno do senador Flávio Bol-
sonaro (PSL-RJ) e do ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio. Ambas tratadas com 
indiferença pelo presidente.

Luciano Caldas Bivar 
fundou o PSL em 1998. Foi 
candidato a presidente pela 
legenda em 2006. Já coman-
dou o Sport Club do Recife. 
Atualmente exerce o cargo de 
2º vice-presidente da Câmara 
dos Deputados.
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Os recém-nascidos em 
atendimento na UTI Neonatal 
da Santa Casa de Misericórdia, 
após receber alta, serão assisti-
dos por uma pediatra neonato-
logista, profissional especiali-
zada no acompanhamento para 
o período que compreende do 
nascimento ao 28º dia de vida 
do bebê que nasceu prematuro 
ou com alguma disfunção. 

Esse é um novo serviço 
da rede municipal de Saúde, 
que entra em funcionamento 
neste mês.

A doutora Lyzette Cris-
tina Franco e Franco passa 
a integrar a equipe da Rede 
de Atenção Precoce Infantil 
(RAPI), a partir da próxima 
terça-feira, dia 15, e o aten-
dimento será feito no Centro 
Municipal de Reabilitação 
“Solange Lana de Ávila”. 

O agendamento é realizado 
pela equipe da Santa Casa de 
Misericórdia após o recém-nas-
cido receber alta. Nesta consul-
ta, a médica avalia a saúde do 
bebê e passa todas as orienta-
ções aos pais, como calendário 

O projeto Empodera Mu-
lher é uma iniciativa da De-
fensoria Pública de São Paulo 
executada em parceria com 
a prefeitura de Barretos por 
meio do CRAM (Centro de 
Referência de Assistência à 
Mulher) e tem como objetivo 
dar condições para que mulhe-
res em situação de violência 
doméstica possam trabalhar 
a autoestima e conseguir au-
tonomia, inclusive financeira.

Em agosto deste ano uma 
exposição de fotos encerrou 
o primeiro ciclo do projeto, 
com a participação de seis 
mulheres que confessaram ter 
a vida mudada por conta dos 
encontros do Empodera. 

A partir de agora um novo 
ciclo de palestras, encontros e 
sessões está sendo iniciado e o 

A TV Aparecida preparou 
uma cobertura jornalística da 
canonização de Irmã Dulce, 
que acontece neste domingo, 
13 de outubro, no Vaticano, a 
partir das 14 horas. 

No mesmo dia, às 13 horas, 
vai ao ar o documentário “Irmã 
Dulce” sobre a vida da religiosa 

Eleições para CIPa da prefeitura 
acontecem a partir de segunda-feira

Projeto Empodera Mulher 
inicia novo ciclo no CraM

CRAM está cadastrando mu-
lheres que desejem fazer parte.

“Qualquer mulher que es-
teja passando por uma situação 
de opressão em sua casa, que 
sofra qualquer tipo de violên-
cia, inclusive física, e deseja 
se fortalecer para romper com 
essa situação, pode procurar o 
CRAM, que nós temos condi-
ções de atendê-la e encaminhá

-la para fazer parte do Empodera 
Mulher”, explicou a coordena-
dora do Centro de Referência de 
Assistência a Mulher, Gláucia 
Régia Martins Simões. 

O CRAM está localizado no 
Complexo Administrativo da an-
tiga sede da prefeitura, na rua 30, 
esquina da avenida 33, e atende 
das 8 às 17 horas, sem necessida-
de de agendamento prévio.

Canonização de Irmã Dulce será neste 
domingo com transmissão da TV aparecida

e no dia 20 de outubro vai ao 
ar a celebração da missa em 
um estádio em Salvador, Bahia.

Biografia 
e milagres

Irmã Dulce, cujo nome 
de batismo é Maria Rita de 
Souza Brito Lopes Pontes, 
ficou conhecida por suas obras 

assistenciais aos necessitados. 
Religiosa da Congregação das 
Irmãs Missionárias da Ima-
culada Conceição da Mãe de 
Deus, ela nasceu em Salvador, 
no dia 26 de maio de 1914. Ela 
faleceu no dia 13 de março de 
1992, aos 77 anos, no Conven-
to Santo Antônio, em Salvador. 

A Associação Obras Sociais 
Irmã Dulce, fundada nos anos 
1950 pela religiosa na capital 
baiana, atualmente é um dos 
maiores complexos de saúde 
100% gratuito do Brasil, com 
3,5 milhões de atendimentos 
ambulatoriais, por ano, a usuá-
rios do Sistema Único de Saúde 
(SUS), entre idosos, pessoas com 
deficiência e com deformidades 
craniofaciais, pacientes sociais, 
crianças e adolescentes em situ-
ação de risco social, dependentes 
de substâncias psicoativas e pes-
soas em situação de rua.

Barretos passa a oferecer consultas 
com pediatra neonatologista 
na rede municipal de Saúde

de vacinação, por exemplo. 
O RAPI oferece atendi-

mento multidisciplinar a estes 
bebês, como fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta, terapeuta ocu-

pacional. A indicação destes 
acompanhamentos importan-
tes para o desenvolvimento 
da criança será prescrito pela 
Neonatologista após consulta. 

A eleição para a escolha 
dos membros da CIPA (Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes), gestão 2019/2021, 
da prefeitura de Barretos, 
acontece das 8 horas da pró-
xima segunda-feira, dia 14, 
até às 15 horas da próxima 
sexta-feira, dia 18. A votação 
é secreta, pelo site www.bar-
retos.sp.gov.br/votacao-cipa

Após o encerramento da 
votação, será feita a apura-
ção através da apresentação 
do relatório da votação pelo 
Departamento de Informática 
aos membros da Comissão 
Eleitoral, que providenciarão a 

publicação do resultado na Im-
prensa Oficial do Município e 
demais meios de comunicação 
até o próximo dia útil.

Sete concorrentes disputam 
o pleito: Aguinaldo Roberto da 
Silva, “Jovem”, (Setor Elétrica) 
Flávio Vezono (Fiscalização 
de Posturas), José Carlos de 
Lima, “Pescoço” (Transporte 
Escolar), Karina Bruno Fraga 
(SESMT), Lucas de Almeida 
Barros Botacini (Poupatempo 
Municipal), Márcio Cleibe 
Martins (Setor de Patrimônio) 
e Saulo dos Santos Alvim, 
“Saulim” (SESMT).

Assumirão a condição de 

membros titulares, os qua-
tro candidatos mais votados. 
Os três subsequentes ficarão 
na condição de suplentes. A 
CIPA será formada também 
por quatro membros titulares 
indicados pelo prefeito e mais 
três suplentes.

No período de 4 a 8 de no-
vembro, os membros da CIPA 
passarão por treinamento e a 
posse acontecerá no dia 18 de 
novembro. 

A Comissão Eleitoral é 
formada por Liliana Paglione 
Carasek, Rafael de Oliveira 
Cavanha e Rodrigo Macedo 
Martinelli.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (14/10) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ASSISTENTE COMERCIAL
AUXILIAR DE COBRANÇA

CALDEIREIRO
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

ELETRICISTA DE AUTOS
EDUCADOR SOCIAL

LÍDER DE PRODUÇÃO COM EXP
MECÂNICO DE CAMINHÕES

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

MECÂNICO INDUSTRIAL
MONTADOR INDUSTRIAL

MOTORISTA
OPERADOR DE PRODUÇÃO

PROFESSOR DE INGLÊS
PROMOTOR DE VENDAS

SOLDADOR
TÉCNICO DE SERVIÇOS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
VENDEDOR INTERNO

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.

Desde a última quarta-feira 
(9), a Polícia Civil do Estado 
de São Paulo não conta mais 
com o serviço de guincho 
durante a noite e a madrugada. 

As delegacias de todo esta-
do receberam um comunicado 
avisando que o serviço será 
disponibilizado apenas entre 
9 e 21 horas. Entre o final da 
noite e a madrugada, os poli-
ciais ficarão à mercê da sorte, 
caso a viatura seja danificada 
durante uma ocorrência. 

Na avaliação da presidente 
do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo 
(SINDPESP), Raquel Kobashi 
Gallinati, a suspensão do servi-
ço durante a noite e madrugada 
piora as já frágeis condições de 
trabalho da classe. 

“Essa medida é mais um 
exemplo da falta de compro-
metimento do Governo do Es-
tado com a segurança pública. 
O que acontece se a viatura do 
policial, durante uma ocorrên-
cia fora deste horário, sofrer 

O governador João Doria 
(PSDB) vetou integralmente 
o projeto de lei 164/2014, 
de autoria do deputado esta-
dual Roberto Engler (PSB), 
que estabelece desconto na 
renovação da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) para 
motoristas idosos. 

A proposta foi aprovada 
pela Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo há um 
mês. Com o veto, o benefício 
não será concedido.

A validade da CNH dimi-
nui de cinco para três anos, 
quando o condutor supera a 
marca de 65 anos. No caso 
de motoristas com mais de 70 
anos, o documento expira mais 
rápido, em dois anos, podendo 
vencer até antes, de acordo 
com recomendação médica.

O projeto vetado previa que 
cidadãos com mais de 65 anos 
tenham 35% de abatimento na 
taxa estadual de renovação, 
enquanto aqueles com mais de 
70 anos teriam 50% de redução. 
Na mensagem de veto enviada 
ao Legislativo, o governador 
afirma que a proposta resultaria 
em renúncia de receitas.

“Lamento (o veto), já que a 
ideia é fazer justiça propondo 
uma espécie de compensação do 
ônus gerado por uma exigência 
adicional imposta aos idosos 

A secretaria estadual de Educação vai realizar 
a contratação de 6 agentes de organização escolar 
para atuarem nas escolas estaduais na região de Bar-
retos. Serão convocados os candidatos remanescen-
tes do concurso de Agente de Organização Escolar 
de 2018, obedecendo a ordem de classificação. Os 
agentes serão chamados para iniciar as atividades 
nas escolas estaduais que apresentam maior déficit 
desses profissionais em seus quadros, priorizando as 
escolas com menor nível socioeconômico, segundo 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (INEP). Os contratos terão validade de doze meses. O salário inicial com 
o abono complementar é de R$ 1.200 mensais, além de auxílio transporte e alimentação. Os contra-
tados têm a responsabilidade de 
controlar a movimentação dos 
estudantes nas dependências da 
escola, auxiliar a manutenção 
da disciplina geral e contribuir 
com a gestão escolar na orga-
nização de atividades.

Com a confirmação de 
mais três mortes recentes por 
sarampo, em São Paulo, o 
estado chega a 12 óbitos pela 
doença, este ano, de acordo 
com o último Boletim Epide-
miológico divulgado no início 
deste mês pela Secretaria de 
Estado de Saúde de São Paulo. 

“A vacinação é a única for-
ma de se blindar contra a doen-
ça. Se ela não está em falta, não 
deveria ter motivo para o que 
está ocorrendo”, diz o biólogo 
Horácio Teles, membro do Con-
selho Regional de Biologia – 1ª 
Região (SP, MT e MS).

Para o especialista, uma das 
razões para o aumento dos casos 
de sarampo é a falta de preocupa-
ção da população em se prevenir 
contra a doença, por acreditarem 
que ela está sob controle. 

“Tende ao esquecimento, à 
negligência. Por isso a necessi-
dade de programas educativos 

permanentes de vacinação”, 
defende o biólogo, que con-
sidera importante a realização 
de campanhas de conscien-
tização sempre que os níveis 
de cobertura vacinal ficarem 
abaixo do desejável. “Mas, 
para o acompanhamento da 
cobertura, é fundamental o bom 
funcionamento do sistema de 
vigilância epidemiológica em 
todo o país”, acrescenta.

Teles explica que há duas 
versões disponíveis da vacina, 
tanto na rede pública como 
na privada. “Além da tríplice-
viral, que protege contra o sa-
rampo, a caxumba e a rubéola, 
a tetra também age contra a 
catapora”, diz o biólogo, que 
lembra que as únicas pessoas 
que não devem se imunizar são 
aquelas com suspeita de saram-
po, gestantes, bebês menores 
de 6 meses e imunodeprimidos. 

“A vacinação é a única for-

ma de se proteger e as pessoas 
devem se conscientizar de que 
não é uma doença inofensiva. 
Em casos mais severos, ela 
pode comprometer o sistema 
nervoso central e até mesmo 
levar à morte”, alerta o biólogo.

Os primeiros sintomas são 
febre alta (acima de 38,5°C) 
acompanhada de tosse, irritação 
nos olhos, congestão nasal e mal
-estar intenso. Depois, aparecem 
manchas vermelhas no rosto que, 
em até três dias, chegam aos pés. 
E as complicações mais comuns 
são infecções respiratórias, oti-
tes, doenças diarreicas e também 
neurológicas. 

Em relação ao tratamento, 
não há um específico. Para as 
crianças acometidas pela doen-
ça, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda a ad-
ministração de vitamina A, com 
a dosagem variando de acordo 
com o tempo de vida da criança.

Desconto na renovação 
da CnH de idosos é vetado

Governador João Doria alegou renúncia de receitas para se opor ao projeto

pelo próprio Estado. Enxergo 
um propósito social muito forte 
no projeto e, por isso, o desa-
pontamento com a decisão do 
senhor governador”, disse o 
deputado Roberto Engler.

O veto do governador João 
Doria retorna à Assembleia Le-
gislativa, que tem a prerrogativa 

de decidir se o mantém. “Vamos 
avaliar a disposição dos colegas 
deputados em reexaminar a 
matéria, mas a experiência de 
muitos anos de Casa infeliz-
mente me diz que dificilmente 
o projeto se consolidará como 
lei”, afirmou o deputado esta-
dual Roberto Engler.

Governo de São Paulo deixa Polícia Civil 
sem serviço de guincho durante a noite

uma pane? Mais uma vez, a 
falta de condições de trabalho 
expõe o policial a riscos”, 
afirma Raquel Kobashi.

Ela observa, também, que 
os policiais civis já operam com 
uma frota de veículos sucateada 
(foto) e a suspensão do serviço 
vai agravar essa situação. 

“Para combater o crime e 
proteger a população, os policiais 
civis de São Paulo têm que con-
tornar a falta de profissionais, que 
atinge mais de 30% dos quadros, 
o sucateamento das delegacias e 
viaturas, a falta de equipamentos 
de segurança e agora ainda têm 
que lidar com mais essa situação 
de risco”, afirma a presidente do 

SINDPESP.
Um relatório divulgado pelo 

Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em julho deste 
ano, mostrou que muitas uni-
dades não possuem quantidade 
suficiente de viaturas para o 
trabalho policial e que as exis-
tentes necessitam de reparos 
constantes ou estão inoperantes. 

Além disso, cerca de 40% 
dos policiais trabalham sem 
coletes balísticos. “O governo 
do estado precisa urgentemen-
te investir na segurança pú-
blica, não só em benefício da 
segurança dos policiais, mas 
em nome de toda a sociedade”, 
finaliza Raquel Kobashi.

Estado de São Paulo já tem 12 
mortes por sarampo este ano

Governo de São Paulo autoriza contratação de 6 
agentes de organização escolar na região de Barretos
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Os Quitutes da dulce

Na noite do último sábado (5), 
Barretos recebeu a quarta etapa do pro-
grama que é parte do SP Gastronomia, 
maior programa de eventos gastronô-
micos do país.

A competição é uma iniciativa do 
Governo de São Paulo por meio da Se-
cretaria de Cultura e Economia Criativa, 
em parceria com outras três secretarias 
(Turismo, Agricultura e Abastecimento 
e Desenvolvimento Regional).

O Feito em SP foi criado para 
celebrar a identidade, a potência e a 
diversidade da culinária do Estado, com 
eventos que acontecem durante todo o 
mês de outubro envolvendo produtores, 
chefs e restaurantes paulistas.

A Queima do Alho do Barretos 
Country, de Barretos, e a Linguiça 
Cuiabana com Pupunha Grelhada, de 
Olímpia, foram os pratos escolhidos 
pelo júri. Já o Pão de Queijo da Donna 
e o Nhoque de Doce de Coco, ambos 
de Barretos, foram os produtos que 
vão representar a região na grande 
final, entre os dias 24 a 27 de outubro, levando o melhor do turismo gastronômico paulista 
para o Memorial da América Latina.

 O chef-padrinho, Rodrigo Ribeiro, fez uma sobremesa feita de milho em sua aula. Os Djs 
Turn X e Mitsuname  e a cantora Angelica Alves animaram a noite da cidade.

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, divulga-
dos este ano, cerca de 57% da 
população de São Paulo está 
acima do peso. A pesquisa 
mostra que o sobrepeso atinge 
mais os homens (58%) do que 
as mulheres (56%). 

Em âmbito nacional, a 
característica afeta 55,7% dos 
brasileiros, sendo mais comum 
entre os homens. Já a obesi-
dade passou de 11,8% para 
19,8% nos últimos 12 anos. 

Neste período, houve alta 
no índice em duas faixas etá-
rias: pessoas com idade que 
variam de 25 a 34 anos e de 
35 a 44 anos, sendo principal-
mente mulheres. 

Entre os jovens, 13% dos 
meninos e 10% das meninas 
de 5 a 19 anos sofrem com 
obesidade ou sobrepeso. O 
estudo ainda aponta que 89% 
das crianças e adolescentes 
acima do peso têm chances de 
serem adultos obesos.

Peixe ao molho
INGREDIENTES
1 kg de posta de pintado, 1 colher (de chá) de sal, 2 colhe-
res (de sopa) de suco de limão, 2 dentes de alho amas-
sado e 1 sachê de molho de tomate em pedaços.
MODO DE PREPARO
Em uma frigideira de teflon sele o peixe dos dois 
lados e coloque em uma travessa que possa ir ao 
forno. Depois do peixe selado, arrume em cama-
das e despeje o molho abaixo antes de levar ao forno.
MOLHO PARA O PEIXE
200 g de queijo muçarela ralada, 1 sachê de molho de 
tomates em pedaços e 1 vidro de leite de coco. Misture 
todos os ingredientes do molho e leve o peixe ao forno 
para gratinar. Retire do forno e sirva com arroz branco, 
salada de folhas: alface, rúcula, agrião e manga palmer.
BOM APETITE!

Três pratos de Barretos vão representar 
a região na final do Feito em SP

57% da 
população de 
São Paulo está 
acima do peso
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Lute com determinação, abrace a vida com paixão, 
perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a 

quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante.

Os ingressos para a 6ª edi-
ção do Insane Sound (Encontro 
de Som Automotivo, Tunning e 
Rebaixados), que acontece de 
18 a 20 de outubro no Parque 
do Peão, já podem ser adquiri-
dos em dois pontos de venda 
na cidade de Barretos: na loja 
oficial de Os Independentes 
(avenida 43, esquina da rua 38) 
e no estande do evento monta-
do no North Shopping. 

Os ingressos diários, destina-
dos ao público que não levará seu 
veículo para competições, tem 

os valores no 1º Lote a R$ 30,00 
(inteira) e R$ 15,00 (meia) para 
sexta-feira, R$ 40,00 (inteira) e 
R$ 20,00 (meia) para sábado e 
R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 
(meia) no domingo.

O estacionamento será ven-
dido exclusivamente na hora. 
Para aquisição da meia entrada 
será exigida documentação 
que comprove o benefício.

AtrAções 
Entre as atrações confirma-

das na programação do Insane 
Sound estão o Campeonato 

Mundial de Som Automotivo 
e Carros Rebaixados, Desafio 
da Lombada, apresentações de 
hair trick, manobras radicais 
e drift na pista de acrobacias, 
feira comercial com as novida-
des do setor, estúdio móvel de 
tatuagens, entre outros. 

No palco duas grandes 
atrações musicais: na sexta-
feira, dia 18, show com Dan 
Lellis, um dos principais no-
mes do hip hop nacional e, no 
sábado, dia 19, o aclamado 
MC Kevinho. 

Sem dúvidas, Edson e Hud-
son escreveram capítulos impor-
tantes da história do sertanejo no 
Brasil. Desde que surgiram no 
mercado com 'Azul', em 2000, 
os irmãos emplacaram sucessos 
atrás sucessos. 

A música foi o caminho 
encontrado para falar de amor. 
Dedicação total nos palcos, 
mas também longe das câme-
ras e do grande público. 

Assim, em 23 de agosto de 
2012, Edson e Hudson rece-
beram a importante missão de 
'apadrinhar' um dos pavilhões 
do Hospital de Amor, centro de 
excelência em oncologia, que 
registra 6.000 atendimentos/dia, 
100% gratuitos e acolhe pacien-
tes de todo o Brasil com profis-

sionalismo e humanização, o 
grande diferencial da instituição. 

O pavilhão 'Edson e Hud-
son', localizado é responsável 
pelo diagnóstico e tratamento 
de câncer de cabeça, pescoço, 
pele e odontologia da instituição. 
Também abriga equipes multi-
disciplinares de fonoaudiologia, 
nutrição, psicologia e psiquiatria. 
Apenas no Hospital de Amor são 
diagnosticados 1200 novos casos 
de câncer de cabeça e pescoço 
por ano e 1500 de pele.

Engajados em diversas ações 
realizadas pelo Hospital de Amor 
em todo o país, Edson e Hudson 
participam da 1ª edição do Ro-
deio pela Vida, que será realizado 
de 17 a 20 de outubro, no Recinto 
Paulo de Lima Correa. 

"Um chamado do Hospital 
de Amor é sempre uma ordem. 
Deixamos aqui o nosso convite 
a cada um para estarem conos-
co no dia 17, quinta-feira. Fare-
mos uma grande festa e vamos 
juntos arrecadar fundos a esta 
instituição que trata e salva 
tantas vidas. Pra nós é sempre 
motivo de honra e orgulho ", 
dizem Edson e Hudson.

A expectativa é que Edson 
e Hudson traga para o show de 
Barretos algumas canções do 
DVD Amor + Boteco, dentre 
elas, 'Quem Me Viu, Quem Me 
Vê', a primeira a ser apresenta-
da ao mercado e que já ocupa 
o topo do ranking das platafor-
mas que medem as execuções 
nas rádios em todo o Brasil. 

As inscrições estão abertas para “VI Mostra de Arte e Movimento” 
em Barretos. A mostra acontece no dia 31 de outubro, a partir das 
19h30, no Teatro do Unifeb. As inscrições já podem ser feitas pelo 
site: unifeb.edu.br . Podem participar adultos e crianças que sejam 
profissionais da dança, da música, do canto e do teatro. Como ação 
solidária, os participantes estão sendo incentivados a doar um ‘brin-
quedo em bom estado’. Os brinquedos arrecadados serão entregues 
à AMA (Associação dos Amigos dos Autistas) de Barretos. A entrada, 
também solidária, é 1 quilo de alimento não perecível, destinado à 
instituição “Vila dos Pobres”, o asilo da cidade. Vale prestigiar!!!

Dezenas de 
cirurgiões, alu-
nos do Centro de 
Treinamento em 
Cirurgias Minima-
mente Invasivas 
(IRCAD Barretos), 
puderam realizar 
diversos exercí-
cios na platafor-
ma utilizada para 
certificação em 
cirurgia robótica. 
Numa parceria 
com a H. Strattner, que está presente no Instituto desde sua inaugu-
ração, a ação visa apresentar a tecnologia à médicos que ainda não 
a utilizam, além de mostrar a importância do aprimoramento na curva 
de aprendizagem. Na plataforma, o médico tem uma simulação real de 
todos movimentos que pode realizar no robô durante as cirurgias, como 
sutura, energia das pinças, entre outros. De acordo com a executiva 
de vendas da H. Strattner, Rafaela Franchim Dias, para a certificação 
é necessário o médico cumprir diversas etapas, como curso on-line, 
no mínimo 20 horas de treinamento nesta plataforma, observações 
de casos de cirurgias ao vivo com o robô da Vinci Surgical System 
e então passar na avaliação realizada pela Intuitive. Ainda segundo 
Franchim, Barretos, através do Hospital de Amor, é pioneiro neste tipo 
de tratamento e conta com o Da Vinci desde 2014, realizando dezenas 
de cirurgias robóticas por mês. (Foto: Charles Almeida)

O Centerplex North Shopping 
recebe o mais recente filme de 
Will Smith, com investimento 
milionário em efeitos especiais 
e estreia mundial também em 
Barretos. “Projeto Gemini” chegou 
à programação muito especial 
do feriado de Dia das Crianças 
que apresenta “Angry Bird 2” na 
sessão Cine Bebê, neste sábado 
(12), às 10h30, num ambiente es-
pecialmente preparado para que 
mamães e papais possam desfru-
tar do filme na companhia de filhos 
de até três anos, com temperatura, 
iluminação e som controlados para 
proporcionar conforto a todos. A 
programação fica assim:

Sala 01 - ANGRY BIRDS 2 - 
DUBLADO - ANIMAÇÃO - Livre 
- Sábado – dia 12 – Cine Bebê: 
10h30. Segunda, Terça, Quarta: 
16h - 18h15. Sábado – Feriado, 
Domingo: 14h - 16h - 18h15

Sala 01 – CORINGA - DU-
BLADO - DRAMA - 16 Anos - Sá-
bado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 20h30

Sala 02 - ABOMINÁVEL - 
DUBLADO - ANIMAÇÃO - Livre 
- Sábado, Domingo, Feriado: 14h

Sala 02 - CORINGA - DU-
BLADO - DRAMA - 16 Anos - Sá-
bado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 16h15 - 19h

Sala 02 – CORINGA - LE-
GENDADO - DRAMA - 16 Anos 
- Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta: 21h30

Sala 03 - PROJETO GEMINI 
3D+ DUBLADO - AÇÃO - 14 
Anos - Segunda, Terça, Quarta: 
16h40 - 19h10. Sábado – Feriado, 
Domingo: 14h10 - 16h40 - 19h10

Sala 03 - PROJETO GEMINI 
3D+ LEGENDADO - AÇÃO - 14 
Anos - Sábado, Domingo, Segun-
da, Terça, Quarta: 21h40

Mostra “Arte e Movimento” está com as inscrições abertas

Alunos do IRCAD treinam 
em simulador robótico

Will Smith em 
dose dupla e 
Cine Bebê na 
programação 
do Centerplex 

North Shopping

Começa venda de ingressos para o 
Insane Sound, no Parque do Peão

Kevinho e Dan Lellis são as principais atrações musicais do evento

Edson e Hudson juntos com o Hospital de amor
Padrinhos do pavilhão que diagnostica e trata o câncer de cabeça, pescoço e 

pele, eles participam da 1ª edição do Rodeio pela Vida, no próximo dia 17
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A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Cultura, realiza de 29 
a 31 de outubro, a segunda Se-
mana de Valorização do Patri-
mônio Histórico e Cultural de 
Barretos. As atividades aconte-
cem no auditório da Faculda-
de Barretos, na Avenida C-12, 
1.555, bairro Christiano Carva-
lho, e a entrada é gratuita.

Neste ano, o evento ho-
menageia o berranteiro Alceu 
Garcia (foto), que recebe o tro-
féu Patrimônio Vivo de Bar-
retos. A programação marca 
também uma série de ações e 
apresentações voltadas à valo-
rização e difusão do patrimô-
nio histórico e cultural de Bar-
retos, que serão realizadas em 
parcerias com personalidades, 
instituições e grupos.

A Valorização do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Barretos 
acontece em cumprimento a Lei 
5.548, de 4 de abril de 2018, cujo 
projeto de lei foi de iniciativa do 
vereador Raphael Dutra.

Segundo o secretário muni-
cipal de Cultura, João Batista 
Chicalé, esta é uma forma de 
valorizar a cultura da cidade e 
sua gente. “Realizar a Semana 
de Valorização do Patrimônio 

A prefeitura de Barretos, 
por meio do Setor de Fisca-
lização Tributária do Depar-
tamento de Receita, fez neste 
ano, a notificação de 1.695 
empresas optantes pelo re-
gime Simples Nacional, que 
possuem débitos de tributos 
municipais inscritos em dívi-
da ativa ou não para que fa-
çam a quitação.

A notificação foi feita através 
do Domicílio Tributário Eletrô-

Localizada na confluência 
da rua 34 com a Avenida Enge-
nheiro Ducati, a Rotatória Jamil 
Daher Calil recebeu as benfei-
torias do projeto de adoção de 
canteiros centrais, praças e rota-
tórias da prefeitura de Barretos.

O trabalho, coordenado e 
realizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, efetuou todo o pai-
sagismo do local, plantio de 
palmeiras, limpeza e cuida-
dos com a grama, pintura do 
calçamento e guias.

A Empresa GO ENG En-
genharia foi quem adotou a 
área pública e a partir de ago-
ra passa a cuidar e a manter 
o local de acordo com a lei 
3.907/2006, que permite a 
colocação de placa de publi-
cidade nas dimensões.

Qualquer empresa que se 
interessar em fazer parte deste 

O evento BibliotecAR, em sua terceira 
edição, levou centenas de crianças, adoles-
centes e adultos para a Praça Nidoval Reis, 
a Pracinha da Primavera, no último sábado 
(5). Entre as atividades aconteceram troca, 
doação e entrega de livros novos e usados, 
apresentações teatrais com personagens de 
quadrinhos e desenhos da TV e da Internet, 
brincadeiras lúdicas, contação de histórias, 
feira de adoção de cãezinhos, concurso de 
cães, distribuição gratuita de pipoca e algo-
dão doce, além de uma mini praça de ali-

mentação com foodtruks. A idealizadora Bruna Chiapetti disse que vale a pena enfrentar todos os 
desafios para realizar um evento como este. “O BibliotecAr só é possível ser feito da forma que é 
graças a toda estrutura e apoio da Prefeitura. Ver essas crianças espalhadas pela Praça, muitas ve-
zes deitas na grama, lendo e adorando ler, vale todo o esforço”, ressaltou. O evento foi encerrado 
ao por do sol com apresentação da Banda Marcial Municipal de Barretos.

rotatória Jamil Daher Calil passa a fazer 
parte do projeto de adoção de áreas públicas

projeto pode participar. Para 
isto basta, através de seu re-
presentante, dirigir-se à secre-
taria municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, ou telefonar 
no telefone (17) 3324-1011 e 
se informar sobre quais os pro-
cedimentos a serem tomados 
para cumprir a lei. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Marco Antônio Car-

valho Ferreira, o projeto já se 
tornou um sucesso e está sendo 
bem visto tanto pelos empresá-
rios como pela população. 

“É um benefício para am-
bos os lados, tanto empresarial 
como da comunidade. Estou 
feliz com o sucesso do projeto 
e toda a equipe esta trabalhan-
do para atender a demanda que 
já é grande na secretaria", res-
saltou o secretário. 

Prefeitura notificou 1.695 empresas optantes 
pelo Simples nacional para quitação de tributos

nico, no site da Receita Federal 
e as empresas tem até o dia 18 de 
dezembro para se regularizarem 
no município. “Se não fizerem 
serão excluídas do regime tri-
butário para o exercício 2020”, 
alerta o departamento.

O montante dos tributos das 
empresas em débito com a pre-
feitura somam R$ 1.201.546,85 
e se referem a taxas de licen-
ça, multas diversas e IPTU. 
A mesma notificação foi feita 

também pela Receita Federal 
referente a tributos nacionais 
devidos pelas  empresas.

Semana de Valorização do Patrimônio 
Histórico e Cultural de Barretos 
acontece de 29 a 31 de outubro

Edição de 2019 será marcada por homenagem ao berranteiro Alceu Garcia

em Barretos é mais uma opor-
tunidade de levarmos à popu-
lação a história do Município 
e conscientizar sobre a impor-
tância de sua valorização”, ob-
servou o secretário.

O evento é coordenado 
pela gestora de projetos da 
secretaria, Sueli Fernandes, e 
visa dar continuidade ao pro-
jeto de difundir o patrimônio 
histórico e cultural do muni-
cípio e de valorizar a identi-
dade da cidade e do povo. 

“Nossa principal bandeira é 
a do patrimônio cultural vivo. 
Nos ocupamos de valorizar as 
pessoas que mantém as tradi-
ções vivas. São elas que fazem 

a história e que preservam a 
nossa cultura. Outro aspecto 
relevante é a oportunidade de 
ouvir pessoas que testemu-
nharam a vida nos estradões, 
como o caso dos irmãos Ado-
nias e Armando Garcia, filhos 
do comissário Anésio Garcia”, 
aponta Sueli Fernandes. 

“Outro ponto importante se 
dá no campo científico, numa 
parceria com a Faculdade Bar-
retos. O conhecimento produ-
zido no interior do curso de 
história é compartilhado com 
a comunidade e promove a 
difusão das diferentes mani-
festações culturais presentes 
na cidade”, explicou a gestora.

Pracinha da Primavera ficou 
repleta na 3ª edição do Bibliotecar
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Na quinta-feira (10), o 33º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Interior, de Barretos, promo-
veu o Dia das Crianças com 
atividades na sede do quartel.

Na oportunidade, foram 

Mais uM ação social eM prol de centenas de crianças carentes eM hoMenageM ao dia das crianças

O sindicalista e ex-presidente do Sindicato da Alimentação de Barretos, Luiz Anastácio Paçoca realizou nesta quinta (10) e sexta-feira (11), mais 
uma Ação Social, como faz há mais de 20 anos nos mais diversos bairros de Barretos. Milhares de crianças dos bairros mais carentes de Barretos 

receberam a presença de Paçoca e sua equipe, que distribuíram doces, geladinhos e outros mimos, como lembrança ao Dia das Crianças. 

Batalhão da polícia Militar receBe crianças no quartel eM hoMenageM ao dia das crianças

recepcionadas crianças do 
Instituto e Projeto Pequenino 
do Brasil, o qual presta assis-
tência às crianças portadoras 
de câncer, vindas de diversas 
cidades do país, além de algu-

mas crianças da comunidade 
e filhos de policiais militares. 

O evento realizado no quar-
tel proporcionou às crianças 
o conhecimento das rotinas, 
ações e programas de policia-

mento da Polícia Militar, como 
Rádio Patrulhamento, Força 
Tática e Rocam, apresentação 
do Canil, uma rápida palestra 
sobre prevenção às drogas, 
com distribuição de brindes, 
doces, pipoca, cachorro quen-
te, suco, bolo e muita diversão. 
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Toda a comunidade está con-
vidada para o 1º “CEU’s em Mo-
vimento” com diversas atrações 
gratuitas para as crianças, que 
está marcado para este sábado, 
12 de outubro, Dia das Crianças

As atrações acontecem das 9 
às 12 horas, no Centro de Artes e 
Esportes Unificados “Professo-
ra Eunice de Souza Espíndola”, 

na Rua São Jose, 803 - Jardim 
Universitário, Barretos.

O evento é uma realização 
da prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Cultura, com apoio da secre-
taria municipal de Assistência 
Social  e Grupo Metamorfose.

Durante toda a manhã, com 
pessoas e instituições parceiras, 

serão realizadas atividades, 
oficinas e  apresentações ar-
tísticas: capoeira com mestre 
Cláudio, dança com a Compa-
nhia Ophélia Camassutti, Gru-
po Detroit de dança, Turma da 
Zumba  com professor Tarcísio, 
Michael Jackson cover com 
Leonardo Piccart , Palhacinha 
Maria Molle e presença vip de 

personagens da Cia. Coringas 
Comunicação com Arte.

Durante o evento será feita 
distribuição gratuita de cachor-
ro quente, refrigerante, pipoca, 
algodão doce e balas, mediante 
retirada de fichas (300) no lo-
cal, uma hora antes do evento. 
Também está previsto brechó 
com peças entre R$ 2 e R$ 10.

O jornalista e apresentador 
do programa de Cara a Cara 
com a Verdade, David Alcides, 
assumiu na última semana a 
presidência do partido Avante 
em Barretos. 

Na oportunidade, o jornalis-
ta destacou o carinho e respeito 
que tem recebido do presidente 
estadual da sigla e do presiden-
te nacional do partido, Luis 
Tibé, além do apoio constante 
de seu amigo e deputado esta-
dual, Sargento Neri. 

David Alcides acredita que 
o partido Avante irá crescer, 
ainda mais, em todo o Brasil, 
pois o partido tem se destaca-
do, “devido à competência de 
seus filiados e de sua direção, 
por apoiar, principalmente, as 
causas sociais em defesa da 

população em geral”.
O barretense destacou, 

também, que em todo o Bra-
sil, vários vereadores estão 
migrando de outras legendas 
para o Avante, o que deixará 
o partido mais forte para as 
eleições municipais de 2020. 
“E em Barretos, não será di-
ferente”, frisou David Alcides.

“O Avante vai crescer ainda 
mais em Barretos. Nosso tra-
balho, mesmo antes de integrar 
o partido, vinha se destacando 
até na região, por isso, acredi-
tamos no crescimento, em um 
apoio maior da população ao 
nosso trabalho e confiamos em 
conquistas importantes para 
o partido e para a cidade de 
Barretos e região”, declarou 
David Alcides.

“Como fazer escolhas sem 
agregar aos seus hábitos, o 
uso de drogas e de violência”. 
Esse é o tema que um novo 
projeto da secretaria municipal 
de Educação está trabalhando 
junto aos alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental 2. 

O maior objetivo é a pre-
venção por meio de inserção 
do tema nas discussões moni-
toradas dentro da sala de aula.

Trata-se de um projeto 
piloto, valorizando a vida, 
que está sendo desenvolvido 
e coordenado pela escritora e 
palestrante, Laila Mafra, em 
etapas. A primeira ação foi 
realizada na sede da secretaria 
com a apresentação do projeto 
para supervisores, diretores e 
coordenadores do CEFORPE. 

Com o slogan “Barre-
tos está de porteira fechada 
para as Drogas”, aconteceu, 
também, a formação dos pro-

Projeto aborda prevenção em drogas 
com alunos do ensino fundamental

“CEU’s em Movimento” traz atrações gratuitas 
para comunidade neste Dia das Crianças

fessores dos 6º anos, que ex-
plorou o conteúdo do livro “A 
Menina da Floresta e o Boto”, 
de autoria da Laila Mafra, que 
ensina como abordar o tema 
“drogas” com os alunos e 
como conscientizá-los sobre 
os efeitos maléficos do uso de 
entorpecentes. 

Exemplares dos livros tam-
bém estão sendo entregues aos 

alunos, com debates em salas de 
aulas após a leitura. Tudo com 
a orientação dos professores, 
construindo novos valores com-
portamentais e de resistência à 
oferta e consumo de drogas. 

A partir de agora o projeto 
passa para uma nova etapa, 
a etapa das palestras com a 
autora Laila Mafra, algumas 
delas já agendadas. No dia 31 

de outubro, às 13 horas, para 
alunos da Escola Municipal 
São Francisco e, às 19 horas, 
para os pais dos alunos da 
mesma escola.

No dia 1º de novembro, às 
13 horas, a palestra será minis-
trada para os alunos da Escola 
Giuseppe Carnímeo, com edi-
ção especial para os pais às 19 
horas, na própria escola.

Um barco (foto) será o 
maior prêmio a ser sorteado 
durante a edição 2019 do 
Pirapesca, o maior torneio de 
pesca amadora da região. 

A embarcação é, certa-
mente, o maior prêmio já 
sorteado neste tipo de evento 
na cidade de Barretos. 

A pesca estará liberada 
para todos no próximo do-
mingo, 20 de outubro, das 8 
às 17 horas. A inscrição tem 
valor de R$ 10 e os inscritos 
concorrem a mais de 20 prê-
mios, além do prêmio maior. 

A Pirapesca é uma rea-
lização da Associação dos 
Pescadores Amadores de 

Barretos, presidida por Wil-
son Aparecido de Souza, com 
apoio integral da prefeitura. 

As inscrições já podem ser 
feitas na sede da Associação 
dos Pescadores, instalada no 
Escritório Modelo, na avenida 
17, 367, entre as ruas 16 e 
18, Praça Francisco Barreto, 
Centro. No dia do evento as 
inscrições poderão ser feitas 
no local, das 8 às 10 horas. 

O evento é aberto tam-
bém à pesca de quem não 
se inscrever, mas estes não 
concorrerão aos prêmios, 
nem aos troféus distribu-
ídos a pescadores que se 
destacam no dia.

Pirapesca acontece no dia 
20 de outubro na região dos 

lagos e sorteia um barco

Davi alcides assume 
presidência do partido 

avante de Barretos
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Ser criança é acreditar 
que tudo é possível. 

É ser inesquecivelmente 
feliz com muito pouco. 
Ser criança é o que a 
gente nunca deveria 

deixar de ser. 
Feliz dia das crianças!
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3043-6606
DESTAQUE!!! Para a equipe da Esmalteria 

Lilian Alves, que sempre arrasa nas unhas das clientes... 
Na foto: Virgínia, Beatriz, Cidinha e a Lilian Alves. Sucesso!

Avenida: 17 (30x32). Não precisa agendar!!

Flashes e mais flashes.... Para o advogado 
Jailton Rodrigues, que passa o dia recebendo muitos 

cumprimentos por mais um aniversário... Em especial dos 
filhos Brenda, João e Valentina. Parabéns e Tudo de Bom!!!

Dia de festa para o sorridente Jean Ribeiro, que comemora mais 
um ano na folhinha ao lado dos amigos e familiares. Parabéns!!!

Amanhã, os holofotes estarão voltados para 
Anderson Lavanini, que comemora mais uma primavera ao 

lado da esposa Cláudia e do filho Alexandre. Parabéns!!

Todo sorridente essa gostosu-
ra... Isaque Angelino Alves 
completa o seu 1° aninho, 

com paparicos dos pais Gio-
vani e Damares. Felicidades!!

Linda e cheia de charme.... A garota super poderosa da Essencial 
Perfumaria, Angelita Rocha, comemora nessa segunda-feira (14), 
mais um aniversário ao lado dos amores de sua vida... O maridão 

Zezinho e o filho Paulo André. Felicidades Sempre!!!
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Esportes

Barretos, pela primeira vez, 
sedia uma competição de vídeo 
game, o “GameGeekFEB - GG-
FEB”, que acontece no dia 27 
de outubro, a partir das 14h30. 
Uma iniciativa do Unifeb, em 
parceria com o Grupo NOG 
Events, o GGFEB está com as 
inscrições abertas pelo site do 
Centro Universitário: www.
unifeb.edu.br/gamegeekfeb.   

“Em Barretos há uma de-
manda de jogadores, os players, 
que curtem eventos nesse es-
tilo. Além disso, é o primeiro 
campeonato de grande nível 
que ocorrerá em nossa região”, 
explicou o diretor do GGFEB, 
Yuri Higashi de Arruda Ito. 

Os amantes de jogos po-
derão competir nas categorias 
Kids (de 6 até 9 anos), Teens 
(de 10 até 17 anos) e Adultos 
(maiores de 18 anos). 

O campeonato será dispu-
tado especificamente nos jogos 
Minecraft, Fifa 19 e o Street 
Figther V. As competições de 
Minecraft acontecem em com-
putadores e de Street Fighter 
V e FIFA 19 no Playstation 
4, todos disponibilizados pelo 
evento para as competições. 

As eliminatórias, oitavas, 
quartas e semifinais do jogo 
Minecraft serão realizadas nas 
instalações do Unifeb, nos La-
boratórios de Informática 5 e 6, 
no dia 19 de outubro, e dos jogos 
Street Fighter V e FIFA 19 serão 
realizadas na sala de Pós-Gradu-
ação, no dia 26 de outubro. 

O Real Madrid venceu o Ajax por 4 x 2, no último sábado (5), no CEMEPE “Juninho Soares” 
e garantiu sua vaga nas finais do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, evento realizado 
pela secretaria municipal de Esportes e Lazer. No sábado, 19 de outubro, no CEMEPE do bairro 
Christiano Carvalho, o Real enfrenta o Bela Máfia, que venceu o Vírus da Bola por 4 x 2. Na pre-
liminar as duas equipes perdedoras disputam o terceiro lugar, em partida marcada para às 14h30.

A Liga Barretense de Fute-
bol (LBF) confirmou os jogos 
da 6ª e penúltima rodada da 
segunda fase da Série A, neste 
domingo (13). 

A ADPM enfrenta o Bar-
retos II às 9h15 no estádio do 
BEC (Representante: Renata 
de Fátima. Auxiliares: Lúcio 
Marco Fernandes Bozó e Ro-
naldo Silva).

As equipes José Faleiros e 
Vila Nogueira se enfrentam no 
campo do Rochão, no mesmo 
horário (Representante: Adria-
na Martins. Auxiliares: Paulo 
Aleixo e Amauri Evangelista). 

Enquanto isso, o Paysandu 
joga contra o time Predinhos 
no campo da ADPM, às 9h15 
(Representante: Lucas Bota-
cini. Auxiliares: Tulio Cesar e 
Amilton dos Santos). 

A partida entre São Bento 
e Nova Barretos será no Fri-

gorifico, às 10h15 (Romualdo 
Pedrosa. Auxiliares: Rodrigo 
Andrade e Luciana Zímaro).

Também haverá rodada 
pela Série B. Será a 7ª rodada 
da 2ª fase do campeonato.

Independente e Santa He-
lena jogam às 9h15, no Paulo 
Prata. (Representante: Simone 
Becaro. Auxiliares: João Batista 
Tenente e Daniel Casagrande)

Inter Marília e Fúria 
Jovem jogam às 8 horas no 
Frigorífico (Representante: 
Henrique Fortunato. Auxilia-
res: Rodrigo Andrade e Carlos 
Sérgio Alves).

Monte Negro Baroni e 
Cecap jogam no campo do 
São Bento a partir das 9h15 
(Representante: Naudo Bor-
ges. Auxiliares: Hugo Cesar e 
Robson Benevides).

Guarani e Christiano 
Carvalho jogam às 9h15 no 

Cavalgando (Representante: 
Júlio Mauzeto. Auxiliares: 
Daniel dos Santos e Roberto 
Carlos Ladário).

Ferroviário e Santa Ce-
cília se enfrentam às 15 horas 
no Frigorifico (Representante: 
Jaqueline Diasi. Auxiliares: 
Carlos Sérgio Alves e Fábio 
Eduardo), enquanto que Bom 
Jesus e Amoreira se enfren-
tam às 15 horas, no Rochão 
(Representante: Jorge Odécio. 
Auxiliares: Hugo Cesar e Ro-
berto Carlos Ladário)
ÁrBItroS ESCAlADoS

Para os jogos desta rodada 
estão escalados os árbitros 
Valter Francisco (Valtinho), 
Adailton Marques (Bolão), 
Marco Aurélio (Índio), Regi-
naldo Ribeiro, Rafael Rabelo, 
Vanderlei Alves, Juliano Alves, 
Rodrigo Cabral, Alan Cambrai-
nha e Valdeci Teodoro (Chefa).

Permanecem abertas as ins-
crições para a sétima edição da 
maior corrida de rua de Barre-
tos, a “Unifeb Music Run”, que 
acontece no dia 20 de outubro. 
O tema deste ano é “A corrida 
perfeita para você se desafiar”, 
com largada a partir das 7h30, 
no campus da instituição, na 
Avenida Professor Roberto 
Frade Monte, nº 389.

As adesões podem ser fei-
tas até a próxima quinta-feira, 
17 de outubro, pelo endereço 
eletrônico unifeb.edu.br/mu-
sicrun. Comunidade Unifeb; 
alunos e colaboradores, tam-
bém podem fazer as inscrições 
com a Atlética de Educação 
Física pelo telefone (17) 98802 
6732 ou no Instagram @edu-
caunifeb_oficial.

Todos os inscritos recebe-
rão kits compostos por cami-
seta na numeração do com-
petidor, squeeze - garrafinha 
plástica e mochila.  A retirada 
de kit poderá ser feita na loja 
Dr.Shape, no North Shopping 
Barretos, no dia 19 de outubro.

O percurso da corrida, ou 
caminhada para quem optar, 
pode ser de 5 quilômetros, 
correspondentes a uma volta, 
ou 10 quilômetros, duas voltas. 
Há ainda o Desafio Kids, espe-
cialmente desenvolvido para 
crianças de 4 a 12 anos, com o 
objetivo de estimular a prática 

1º Campeonato de 
Games de Barretos no Unifeb

Haverá premiação com tro-
féus por equipes, tipo de jogo 

eletrônico e categorias para os 
primeiros colocados. 

LBF define jogos, árbitros e representantes da 
próxima rodada do Campeonato Varzeano

Final do Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino será no dia 19

Inscrições para o “7º Unifeb Music 
Run” terminam na próxima quinta-feira

esportiva desde pequeno.
Além dos postos de hidra-

tação, a prova contará com 
bandas para motivar os parti-
cipantes ao longo do percurso 
e no estacionamento do centro 
universitário, que será o ponto 
de encontro e confraternização 
dos participantes.

“A corrida é um desafio para 
o atleta, pois ele entra nela sem-
pre querendo mais, desde me-
lhorar o tempo, o desempenho; 
enfim,  ele se desafia e compete 
consigo mesmo. E a ideia deste 
evento é também incentivar a 
prática da atividade física do 
público em geral”, explicou o 
professor Leonardo Rocha.

A Polícia Militar e a Se-
cretaria Municipal de Ordem 

Pública irão atuar em todo o 
percurso, a fim de garantir a 
segurança dos participantes.

Os cinco primeiros colo-
cados da classificação geral 
na prova de 10 quilômetros, 
tanto na categoria masculino 
quanto feminino, recebem 
troféus, medalhas e premiação 
em dinheiro, para o 1º lugar R$ 
1.500,00, 2º lugar R$ 700,00, 
3º lugar R$ 500,00, 4º lugar R$ 
400,00  e 5º lugar R$ 300,00.

Haverá premiação também 
para a equipe que trouxer 
maior número de atletas ins-
critos, com um ticket ‘vale 
churrasco’ no valor de R$ 300. 
Todos os inscritos que cruza-
rem a linha de chegada rece-
bem medalha de participação.


