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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 1.045,00 
R$  20,14

VALORES EM 14 DE FEVEREIRO

R$  4,299
Dólar Comercial Venda R$  4,301

Cotações 
FinanCeiras

IPVA 2020

PÁGINA 03

O presidente nacional do 
PSD (Partido Social Demo-
crático), Gilberto Kassab, é 
esperado neste sábado (15) 
em Barretos. 

O encontro com correligio-
nários e apoiadores do partido 
acontecerá na Pousada dos 
Tropeiros, no Parque do Peão, 
a partir das 12 horas. 

Na oportunidade, estarão 

presentes o deputado esta-
dual, Alex da Madureira, e o 
ex-deputado federal e atual 
vice-prefeito de São José do 
Rio Preto, Dr. Eleuses Paiva. 

Também confirmaram 
presença o deputado federal 
Antônio Goulart e lideranças 
políticas locais. No final da 
tarde, Kassab deve visitar o 
município de Olímpia.

O deputado estadual do par-
tido Solidariedade, Alexandre 
Pereira, visitou nesta sexta-feira 
(14) a cidade de Ibitinga, onde 
foi recepcionado por diversas 
autoridades e apoiadores. 

Durante sua visita, Alexan-
dre Pereira foi condecorado 
com título de Cidadão Hono-

rário de Ibitinga. A honraria 
foi aprovada pela Câmara 
Municipal daquela cidade, de 
acordo com decreto elaborado 
pela vereadora Aline Sartório. 

A própria vereadora, acom-
panhada da prefeita de Ibitin-
ga, Cristina Arantes (à direita), 
realizou a entrega da placa ao 

homenageado, que agradeceu 
o reconhecimento do municí-
pio. “Isso me torna ainda mais 
comprometido com minha 
causa principal em relação ao 
interior paulista, agora, mais 
ainda, com relação ao municí-
pio e à população de Ibitinga”, 
comentou Alexandre Pereira.

IMAGEM DO DIA

Rosilene Costa da Silva, moradora da Estrada Antônio Ferreira 
da Silva, no bairro Monte Alegre, procurou a reportagem do jornal 
O POVO para solicitar uma atenção maior do setor de obras da pre-
feitura, para com as vias pública do bairro, que não são asfaltadas. 
“Isso tem causado muitos transtornos para nós todos os moradores, 
principalmente, em dias de chuvas”, apontou Rosilene. Segundo 
ela, os moradores querem a pavimentação asfáltica das vias 
públicas do bairro, que ainda não contam com esse serviço, 
com mais urgência, um trabalho para nivelar as ruas cheias de 
buracos que acumulam muita água e lama durante as chuvas.

COMPROMISSO eM CASA

Neste sábado (15), o Touro do 
Vale enfrenta o Nacional, a partir 
das 20 horas, no Estádio Municipal 
Antônio Gomes Martins, Estádio 
Fortaleza. Os ingressos antecipa-
dos estão sendo vendidos a R$ 20 
geral e R$ 50 arquibancada, sendo 
que mulheres, idosos, professores 
e estudantes pagam meia. Crian-
ças até 10 anos tem entrada gra-
tuita, desde que acompanhados 
pelos pais. Os pontos de vendas 
são MP Sports, Cia do Esporte, 
Drogaria Barretos II, Soccer (North 
Shopping) e Estádio. Apesar de 
ocupar a 14ª colocação na tabela, 
o time tem grandes chances de 
subir e ingressar na classificação 
para a próxima fase, segundo o 
técnico Ricardo Moraes. "Ainda te-
mos 10 jogos pela frente", afirmou.

COROnAVíRuS nO bRASIl

Um balanço divulgado nesta 
sexta (14), pelo Ministério da Saú-
de, apontou uma nova queda do 
número de casos suspeitos do novo 
coronavírus no Brasil, de seis para 
quatro, sem nenhum caso confirma-
do da doença respiratória, recen-
temente nomeada como covid-19. 
Agora são dois casos suspeitos 
no Rio Grande do Sul, um em São 
Paulo e um no Paraná. A doença 
respiratória já matou perto de 1.400 
pessoas e infectou mais de 63 mil 
pessoas, quase todas na China.

A prefeitura confirmou a 
abertura de licitação, na mo-
dalidade concorrência, para 
contratar uma empresa para 
duplicação e melhorias na 
Avenida Ibirapuera, no trecho 
entre a Alameda Líbano até a 
Alameda Irlanda.

Os envelopes com a do-
cumentação e propostas se-
rão recebidos até as 9 horas 
do dia 5 de março, na sede 
da prefeitura.

Segundo a prefeitura, a 
planilha orçamentária básica 
prevê investimento de R$ 

4.129 milhões.
A empresa vencedora de-

verá fornecer materiais, mão 
de obra e todos os equipa-
mentos de trabalho e seguran-
ça, segundo o edital.

O prazo para execução da 
obra é de quatro meses.

O líder do Republicanos na 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Sebastião Santos, esteve 
entre os dias 2 a 8 de fevereiro, 
na comitiva oficial em viagem 
internacional para Coreia do 
Sul, sendo o único represen-
tante político do Estado de São 
Paulo e do Brasil, na Cúpula 
Mundial de 2020 sobre Paz, 
Segurança e Desenvolvimento 
Humano, realizado em Seul.

“Nossa atuação foi muito 
positiva nas discussões com 
outros líderes mundiais, prin-
cipalmente quando se trata de 
condições da vida humana em 
nosso país", disse o deputado.

Entre outras agendas es-

tendidas na Coreia do Sul, 
Sebastião Santos participou 
de visitas a quatro empresas 
de tecnologia na fabricação 
de equipamentos de energia 
renovável, além de empresa no 
ramo de saúde e alimentação.

“Na oportunidade estive-
mos acompanhados de empre-
sários coreanos e conhecemos 
empresas com know-how, que 
exportam seus produtos para 
o mundo. Duas das empresas 
que visitamos já assinaram 
termos de intenção, para insta-
lação de suas fabricas no mu-
nicípio de Barretos e cidades 
da região”, ressaltou Santos.

Deputado Sebastião Santos prioriza 
geração de emprego e renda, e novas 
tecnologias em visita à Coreia do Sul

Gilberto Kassab visita 
Barretos neste sábado

Deputado Alexandre Pereira recebe 
título de Cidadão Honorário de Ibitinga

Avenida Ibirapuera será duplicada

BEC enfrenta o 
Nacional, neste 

sábado, no 
Estádio Fortaleza

Caem para 4 os 
casos suspeitos 
de coronavírus 

no Brasil

Na próxima segunda-feira 
(17), vence o prazo para os pro-
prietários de veículos com placa 
final 5 efetuarem o pagamento 
à vista, sem desconto, do IPVA 
2020. Quem optou por recolher o 
imposto em três vezes, também 
deve ficar atento e recolher a 
segunda cota na segunda-feira. 
O calendário segue até 24 de 
fevereiro para os veículos com 
placa final 0, desconsiderando os 
finais de semana. Para efetuar o 
pagamento, basta se dirigir a uma 
agência bancária credenciada 
com o número do RENAVAM e 
realizar o recolhimento. Os pa-
gamentos podem ser feitos nos 
terminais de autoatendimento, 
no guichê de caixa, pela internet, 
débito agendado ou outros canais 
oferecidos pelo banco para fazer 
o pagamento. O IPVA também 
pode ser pago em casas lotéricas.

Pagamento 
integral do 
IPVA 2020, 

sem desconto, 
vence na 

segunda-feira



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

Muitos de nós ouvimos 
dos pais que a educação co-
meça em casa.

Desta forma, para os mais an-
tigos, a orelha esquentava quando 
a língua ficava fora de controle.

- Sua mãe não lhe deu edu-
cação, menino? Como sobrava 
para a mãe era evidente que 
não ficaria barato.

Desde antes do início do 
governo sabíamos que o Pre-
sidente Jair Bolsonaro não tem 
no discurso seu ponto forte. 

Em que pese sua fala torta 
e rudimentar foi exatamente 
essa característica que muito 
colaborou para sua eleição. 
Bolsonaro, o sincero. 

Assim como Lula fala a 
língua de gente humilde, Bol-
sonaro tem o mesmo mérito.

Muitas vezes o presidente 
ofende e exala preconceitos 
e superficialidades. Mas esse 
é Bolsonaro. Antes de eleito 
não estava embrulhado em 
papel pardo.

cássio Faeddo
Advogado

Mestre em Direitos 
Fundamentais.

MBA em Relações 
Internacionais - FGV SP

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) anunciou 
na última quinta-feira (13) 
que Osmar Terra deixará o 
Ministério da Cidadania e será 
substituído por Onyx Loren-
zoni. A Casa Civil, até então 
comandada por Onyx, passará 
ao general do Exército Walter 
Souza Braga Netto.

Dessa forma os militares 
preenchem mais uma vaga na 
cúpula presidencial. Os outros 
ministros que têm origem no 
Exército são os generais Au-
gusto Heleno (Gabinete de Se-
gurança Institucional) e Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria de 
Governo). Também é general 
o vice-presidente, Hamilton 
Mourão. O único que não veio 
do Exército é Jorge Oliveira, 
major da reserva da Polícia 
Militar do DF à frente da Se-
cretaria-Geral da Presidência.

A cerimônia de transmis-
são dos cargos acontece na 
próxima terça-feira (18), às 15 
horas, no Palácio do Planalto.

No Twitter, Bolsonaro 
agradeceu a Terra "pelo tra-
balho e dedicação ao Brasil" 
e informou que o agora ex-
ministro segue na Câmara 
dos Deputados, para o qual 
foi eleito pelo MDB do Rio 
Grande do Sul.

Após o anúncio da demis-

O ex-presidente do Brasil 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se 
encontrou com o papa Francisco 
no Vaticano. Na legenda de foto 
publicada no Twitter, Lula disse 
que conversou sobre "um mundo 
mais justo e fraterno".

"Encontro com o Papa Fran-
cisco para conversar sobre um 
mundo mais justo e fraterno", 
escreveu. Segundo a assessoria 
do ex-presidente, o encontro 
durou cerca de uma hora.

O ex-presidente chegou ao 
Vaticano por volta de 15h30 
(horário local) a bordo de um 
automóvel com vidro fumê. 
A Santa Sé informou que não 
vai divulgar um comunicado 
oficial sobre o encontro devido 
a seu caráter privado.

Mais tarde, Lula concedeu 
uma entrevista coletiva onde 
afirmou que o papa "quer fazer 
coisas que sejam irreversíveis, 
que fiquem para sempre no 
seio da sociedade". 

"Fiquei muito satisfeito 
com o encontro com o papa 
Francisco. Acho que se todo 
ser humano, ao atingir os 84 
anos, tiver a força, a dispo-
sição e a garra que ele tem, 
e levantar temas importantes 
para o debate, eu acho que a 
gente pode encontrar soluções 
para os problemas do mundo 

de forma mais fácil", disse o 
ex-presidente.

Questionado sobre ques-
tões ambientais, Lula afirmou 
que não foi ao encontro para 
discutir especificamente a 
Amazônia, mas problemas 
ambientais em geral. Ele citou 
que leu a "exortação" (espécie 
de documento no qual o papa 
orienta a Igreja) elaborada por 
Francisco e publicada no site 
do Vaticano, e afirmou que 
concorda com o teor do texto.

Na exortação citada por 
Lula, o papa Francisco critica 
governos que se arvoram em 
argumentos como o de "não 
entregar a Amazônia".

"Para aumentar esta con-
fusão, contribuíram alguns 
slogans, nomeadamente o de 
"não entregar", como se a citada 
sujeição fosse provocada apenas 
por países estrangeiros, quando 
os próprios poderes locais, 
com a desculpa do progresso, 
fizeram parte de alianças com 
o objetivo de devastar, de ma-
neira impune e indiscriminada, 
a floresta com as formas de vida 
que abriga", escreveu Francisco.

"A segunda coisa que nós 
conversamos foi a questão 
ambiental. Há uma má von-
tade, apesar dos discursos, 
dos governantes preocupados 

com a questão ambiental. (...) 
Enquanto a gasolina for barata, 
enquanto o petróleo for barato, 
não há interesse em mudar a 
matriz energética da maioria 
dos países. Nós estamos perce-
bendo que é levar muito a sério 
um novo modelo de produção 
de energia", disse Lula após o 
encontro com o papa.

Troca de carTas
Em abril passado, poucos 

dias antes de completar um 
ano encarcerado na Superinten-
dência da Polícia Federal em 
Curitiba, o ex-presidente Lula 
escreveu uma carta ao papa 
Francisco onde afirmava estar 
"lutando por sua inocência".

"Estou preso porque os po-
derosos querem destruir toda a 
rede de proteção e cuidado que 
construímos para os excluídos", 
escreveu Lula no dia 5 de abril 
de 2019, terminando o texto 
com "gostaria de contar com seu 
apoio e amizade, reze por mim".

Cerca de um mês depois, 
Francisco respondeu à carta 
do ex-presidente. Nela, ci-
tou um discurso que fez no 
primeiro dia daquele ano, no 
qual afirmou que a política 
deve ser ferramenta para "criar 
condições de um futuro digno 
e justo". (com informações 
de agências internacionais)

Isso é uma verdade. Se-
gundo um artigo da Revista 
Brasileira de Odontologia, em 
até 10% dos casos de sinusite 
registrados, a origem é um 
problema na boca como cárie, 
periodontite e cisto. 

Essa lesão na boca pode 
acabar tendo contato contínuo 
com o seio maxilar e assim 
ter uma repercussão lateral na 
mucosa sinusal.

Por conta disso a pessoa 
pode sofrer com os mesmos 
sintomas da sinusite tradicio-
nal: febre, obstrução nasal, ce-
faleia, rinorreria, dor e coleção 
purulenta.

A melhor maneira de tratar 
esse problema é a prevenção. 
Mantenha sua rotina de higie-
nização bucal e faça consultas 

lula se encontra com papa Francisco para 
"conversar sobre um mundo mais justo"

Palácio do Planalto fica mais militarizado
Bolsonaro demite Terra, põe Onyx na Cidadania e Braga Netto na Casa Civil

são, Terra disse por meio de 
nota que estará onde for "mais 
importante para o governo e 
para o presidente Jair Bolso-
naro". "Sou deputado no sexto 
mandato, com muito orgulho. 
Agradeço ter ajudado o Brasil 
e quero continuar ajudando 
onde estiver", afirmou. Já 
Onyx afirmou nas redes sociais 
que continuará trabalhando 
com "zelo, empenho e dedi-
cação" independentemente do 
"número da camisa".

Segundo os bastidores po-
líticos, com as mudanças, Bol-
sonaro resolve dois problemas 
de uma única vez, na avaliação 
de interlocutores do Planalto: 
demite Terra, cujo trabalho foi 
questionado dentro do governo 
e encontra uma "saída honro-
sa" para Onyx, que enfrentou 
crises na Casa Civil e de es-
vaziamento de poder desde o 
ano passado em razão de seu 
desempenho na articulação 

política com o Congresso.
Além disso, havia uma 

forte torcida entre militares 
de alto escalão para que Braga 
Netto, ex-interventor federal 
da segurança pública no Rio 
de Janeiro (entre fevereiro de 
2018 e janeiro de 2019), fosse 
alçado ao posto de ministro.
Quem é Braga NeTTo

Há 45 anos na carreira mili-
tar, Braga Netto se notabilizou 
por ocupar cargos de comando 
na hierarquia do Exército e ter 
atuado como interventor militar 
na segurança pública do Rio de 
Janeiro em 2018. A um mês de 
completar 63 anos, Braga Net-
to, nascido em Belo Horizonte, 
ingressou na carreira militar em 
1975, mas em 1980 já era 1º 
Tenente. Sua carreira ganhou 
expressão nacional em 2001, 
quando, já tenente-coronel, foi 
nomeado oficial de gabinete de 
Gleuber Vieira, então coman-
dante do Exército.

o governo federal e o discurso tosco
Mais que provado que escola não dá "verniz" para ninguém. 

Uma pessoa pode até estudar em Oxford, Cambridge ou Harvard, mas 
não é isso que lhe fará uma pessoa mais humana, educada e empática

 O que não se esperava é 
que um ministro que estudou 
em Chicago fosse tão ruim de 
comunicação. 

É o caso de Paulo Guedes 
que, em quinze dias, conseguiu 
ofender todos os servidores, 
chamando-os de parasitas, e 
todas as empregadas domésti-
cas com a notória tese fantasio-
sa das viagens para a Disney.

Que seja preconceituoso e 
arrogante na vida privada é acei-
tável. Mas que se sinta no direito 
de  utilizar um cargo público ex-
tremamente importante e eivado 
de poder para proferir sua visão 
de mundo, é inaceitável. 

 Mais que provado que 
escola não dá “verniz” para 
ninguém. Uma pessoa pode até 
estudar em Oxford, Cambridge 
ou Harvard, mas não é isso 
que lhe fará uma pessoa mais 
humana, educada e empática.

 Por outro lado, duas boas 
medidas sugiram em Brasília 
nesta semana.

 Uma delas é o projeto 
de lei 304/2017, do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI) que foi 
aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). 

O PL determina que a partir 
de 1º de janeiro de 2030, a ven-
da de veículos novos movidos 
a combustíveis fósseis será 
proibida no Brasil.

 Outra medida é o Decreto 
10.240/20 que regulamenta 
parte da Lei nº 12.305, de 2 
de agosto de 2010, e comple-
menta o Decreto nº 9.177, de 
23 de outubro de 2017, para 
implementação de sistema de 
logística reversa de produtos 
eletroeletrônicos e componen-
tes de uso doméstico.

 São boas medidas ambien-
tais. Porém, Bolsonaro preferiu 
xingar o Greenpeace e Paulo 
Guedes falar de improviso so-
bre as empregadas domésticas.

Dente pode causar sinusite

regulares ao seu dentista. 
aTeNÇÃo: Sangramento 

pelo uso do fio dental pode ser 
um sinal de alerta para a gengi-
vite, o estágio inicial da doen-
ça periodontal. Se não tratada, 
a gengivite pode progredir 
para estágios mais avançados, 

como uma periodontite, que 
pode causar um dano perma-
nente aos tecidos de suporte 
do dente. Quanto mais cedo 
a doença for diagnosticada, 
maior a probabilidade de um 
tratamento bem-sucedido. 
(Foto:shutterstock.com)
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Na última segunda-feira (10), 
a TEBE, em parceria com a AR-
TESP, realizou um mutirão de 
combate ao mosquito transmissor 
da Dengue. A ação tem o intuito 
de conscientizar a população so-
bre a importância da eliminação 
de possíveis focos de criadouros 
do mosquito transmissor da Den-
gue, Zika Vírus e Chikungunya, 
o Aedes Aegypti, como forma de 
prevenção das doenças.

As equipes da concessionária 
seguem um cronograma de lim-
peza e manutenção na rodovia, 
durante o ano todo. A orientação 
aos motoristas é que depositem 
seu lixo no interior do veículo (no 
lixocar) ou guardem para descar-
tar corretamente após a viagem 
em um local apropriado. Os 
motoristas podem parar em uma 
de nossas Bases Operacionais e 
descartar os lixos na lixeira.

O líder do Republicanos na 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Sebastião Santos, esteve 
entre os dias 2 a 8 de fevereiro, 
na comitiva oficial em viagem 
internacional para Coreia do 
Sul, sendo o único represen-
tante político do Estado de São 
Paulo e do Brasil, na Cúpula 
Mundial de 2020 sobre Paz, 
Segurança e Desenvolvimento 
Humano, realizado em Seul. 

O barretense também vi-
sitou diversas empresas e 
fábricas coreanas, onde pode 
avaliar as estruturas tecnoló-
gicas desenvolvidas no país.

Sebastião Santos relata 
sobre as importantes reuniões 
e fóruns de discussão com 
outros líderes mundiais, onde 
foram debatidos em palestras e 
apresentações de temas como 
paz mundial, aquecimento glo-
bal, meio ambiente e a fome, 
além de assuntos relacionados 
à política em geral. 

“Nossa atuação foi muito 
positiva nas discussões com 
outros líderes mundiais, prin-
cipalmente quando se trata de 
condições da vida humana em 
nosso país. Todos os temas liga-
dos a paz ampliamos as opiniões 
e deixamos claro nosso posicio-
namento”, disse o deputado.

O parlamentar citou, tam-
bém, sobre o trabalho perante 
o social e o combate à fome 
no mundo. “A questão da paz 
não é só nas questões militares. 
Foram também destacadas em 
um dos fóruns da cúpula a 
preocupação do meio ambiente 
e as queimadas, que têm pre-
ocupado grandes líderes com 
o aquecimento global. Ponto 
também preocupante é o tema 
sobre a fome, que causa grande 
desfavor social, deixando vá-
rias famílias à beira do caos”, 
explicou Sebastião Santos, du-
rante evento realizado em Seul.

Entre outras agendas es-
tendidas na Coreia do Sul, 
Sebastião Santos, participou 
de visitas a quatro empresas 
de tecnologia na fabricação 
de equipamentos de energia 
renovável, além de empresa no 
ramo de saúde e alimentação. 

“Na oportunidade estive-

Uma das equipes que realizou o mutirão contra 
a dengue na Rodovia Brigadeiro Faria Lima em 

Bebedouro: Valentin, Milton, Reinaldo e João Paulo

O presidente da ACIB, 
Paulo Soprano, aceitou convite 
para filiação no PRTB (Par-
tido Renovador Trabalhista 
Brasileiro). Além de Sopra-
no, o presidente do diretório 
municipal Gervásio Zanon, 
assinou a filiação de outros 
simpatizantes do partido, em 
encontro realizado na última 
quinta-feira. Paulo Soprano 
disse que "por enquanto, é 
apenas uma filiação, para que 
eu tenha conhecimento sobre 
política". O presidente do 
PRTB local, reforçou o convite 
ao empresário para que aceite 
disputar o cargo de prefeito na 
eleição de outubro, porém, So-
prano disse que "vai continuar 
estudando essa possibilidade".

Deputado Sebastião Santos prioriza investimentos, geração de emprego 
e renda, e novas tecnologias para o Estado, em visita na Coreia do Sul

mos acompanhado de empre-
sários coreanos e conhecemos 
empresas com know-how, que 
exportam seus produtos para 
o mundo. Duas das empresas 
que visitamos já assinaram 
termos de intenção, para ins-
talação de suas fabricas no 
município de Barretos e cida-
des da região”, ressalta Santos.

Na comitiva de 15 repre-
sentantes brasileiros, Sebas-
tião Santos, também esteve 
acompanhado da prefeita do 
município de Monteiro Lobato 
e presidente da Associação 
dos Municípios Turísticos do 
Estado de São Paulo (Ami-
tesp), Daniela de Cássia, onde 
discutiram com empresários e 
fóruns a inclusão do turismo 
paulista em âmbito mundial. 

“A importância de apresentar 
o turismo do Estado de São Paulo 
ao mundo é de grande satisfação, 
pois existem vários destinos 
e atrativos turísticos. Barretos 
tem o turismo rural e atrativos 
com águas termais, sendo que os 
coreanos produzem tecnologia 
em produtos que auxiliam no 
tratamento de pele”, disse.

Deputado Sebastião Santos 
afirma que seu compromisso é 
priorizar a busca de empresas 
4.0, para geração de emprego 
e renda, além de atrair recursos 
internacionais com investi-
mento nas áreas da saúde, 
agricultura, energia renovável, 
meio ambiente e turismo. 

“A melhor forma é buscar 
meios de difundir o traba-

lho nacional e internacional, 
abrindo espaços para em-
presas de outros países com 
investimento no campo de 
trabalho. Fomentar propostas 
que expandiriam o mercado de 
trabalho, geração de emprego 
e renda aos nossos municípios 
regionais”, finalizou.
AÇÕES DE TRABALHO 

NA CÚPULA DE 2020
Durante o encontro mun-

dial foi aprovado a Assem-
bleia Mundial da Associação 
Internacional de Parlamentares 
para a Paz. Também aconteceu 
a da quarta edição do Prêmio 
da Paz Sunhak, além das inau-
gurações da IAAP (Associação 
Internacional de Acadêmicos 
para a Paz), IAED (Associação 
Internacional de Empresários 
para o Desenvolvimento) e 
IMAP (Associação Interna-
cional de Mídia para a Paz), 
com representantes mundiais 
de cada uma destas áreas.

Participaram do evento, re-
presentantes de todo o mundo 
incluindo chefes e ex-chefes 
de Estado, governos, parla-
mentares, líderes mulheres e 
demais integrantes da socie-
dade civil. A presidente da 
Associação das Mulheres para 
a Paz Mundial, Onan Sasaki, e 
Eliza Ferreira, representando 
a Relações Públicas da UPF, 
além do Dr. Thomas McDe-
vitt, presidente do Washington 
Times. (com informações da 
assessoria de imprensa do 
deputado)

TEBE realiza mutirão de combate à dengue

A prefeitura iniciou nesta se-
mana as obras de reforma com-
pleta das calçadas do segundo 
lago, da Região dos lagos. Todo 
calçamento antigo está sendo 
retirado e novo concreto será 
instalado no local, proporcio-
nando mais segurança a quem 
utiliza o local para caminhadas, 
corridas e passeios. 

Ao todo serão mais de seis 
mil metros quadrados de cal-
çamento refeito. A obra está 
orçada em R$ 480 mil reais.

O local foi todo sinaliza-
do para que o trânsito flua 
com segurança durante os 
trabalhos e não haja interrup-
ção do fluxo nesta região tão 
importante da cidade.

O prefeito Guilherme Ávi-

Iniciadas as obras de reforma 
nas calçadas da região dos lagos

la destacou que, além de ser 
um dos cartões postais mais 
bonitos da cidade, a Região dos 
Lagos se tornou referência para 
a prática de atividade física e 
esportiva. “Zelar pela qualidade 
de seu calçamento é zelar pela 
saúde da população”, pontuou.

O prefeito lembrou, ainda, 

que foi feita a reforma no 
calçamento do primeiro lago 
no seu primeiro mandato, 
além do desassoreamento dos 
lagos e implantação de nova 
iluminação. “Com as obras, 
o local se tornou mais seguro 
para prática de exercícios e 
passeios noturnos”, observou.

Presidente da 
aCIB assina 

filiação no PrTB
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (17/02) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
CONTATO COMERCIAL EXTERNO
ELETRICISTA INDUSTRIAL
FONOAUDIÓLOGO
LAVADOR DE VEÍCULOS
MECÂNICO INDUSTRIAL

PROFESSOR
PROFESSOR DE PILATES
SERVIÇOS GERAIS
SOLDADOR
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE CELULARES
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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.

Uma pesquisa desenvolvi-
da mostrou que 70% dos lati-
nos não sabem identificar ou 
não têm certeza se conseguem 
diferenciar o que é fake news, 
ou não. Os brasileiros ficaram 
em 6º lugar entre os demais 
países, com 62%.

Os cinco primeiros luga-
res, de acordo com o estudo 
Iceberg Digital, desenvolvido 
pela empresa global de ciber-
segurança Kaspersky, foram 
ocupados pelo Peru (79%), 
Colombia (73%), Chile (70%) 
e a Argentina e México, ambos 
com 66%.

A pesquisa também mos-
trou que 16% dos entrevista-
dos desconhecem completa-
mente o termo "fake news", 
um aspecto em que os peru-
anos também se destacam, 
com 47% dos entrevistados 
alegando que não sabem o que 
a palavra significa. Por outro 
lado, os brasileiros são os mais 
familiarizados com o termo, 
visto que apenas 2% deles 
desconhecem a expressão.

O estudo faz parte da cam-
panha de conscientização 
'Iceberg Digital' e que tem 
como objetivo analisar a atual 
situação da segurança dos in-
ternautas da Argentina, Brasil, 
Chile, Colômbia, México e 
Peru, bem como desvendar os 
riscos que empresas e usuá-
rios finais enfrentam quando 
se conectam à rede de forma 
despreocupada.

"Assim como os icebergs, 
nem tudo o que vemos na in-
ternet é o que parece ser. Nas 
profundezas do mar, é possível 
esconder uma enorme massa 
de gelo capaz de afundar um 
navio de uma só vez, se acredi-
tarmos apenas no que se vê na 
superfície. Podemos usar este 
exemplo para explicar as fake 

Em almoço na Fiesp, na 
última quinta-feira (13), a con-
vite do presidente Paulo Skaf, 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, se reuniu com um al-
guns dos mais importantes em-
presários do país, dentre eles, o 
empresário Fernando Queiroz, 
presidente da Minerva Foods. 

"Vamos reindustrializar 
o Brasil", disse o ministro, 
logo no início do encontro. 
Ele elencou as medidas que o 

Maioria dos brasileiros não sabe 
identificar fake news; estudo provou isso

news, e-mails com links mali-
ciosos, ofertas fraudulentas via 
SMS e até mesmo imagens que 
compartilhamos com colegas de 
trabalho. Ações aparentemente 
inofensivas, podem gerar enor-
mes danos pessoais e profissio-
nais", explica Fabio Assolini, 
pesquisador sênior de segurança 
da Kaspersky no Brasil.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, apenas 2% dos la-
tino-americanos consideram 
as notícias falsas inofensivas, 
enquanto a grande maioria as 
classifica como perigosas e 
eventualmente danosas: 72% 
dos entrevistados acreditam 
que as fake news viralizam 
para que alguém receba algo 
em troca ou para causar dano. 

Além disso, quase metade 
dos brasileiros (42%) ocasio-
nalmente questiona o que lê 
na web. Os usuários perua-
nos mais uma vez lideram o 
ranking regional com 58%, eles 
são seguidos pelos colombia-
nos (47%), chilenos, argentinos 
e mexicanos. O Brasil nova-
mente é o último na lista.

Em relação aos que con-
fiam nos conteúdos online, as 
mulheres (49%) da região su-
peram os homens (42%) neste 
quesito. Na comparação regio-
nal, as peruanas aparecem na 
liderança novamente (63%), 

seguidas pelas colombianas e 
mexicanas (47%), argentinas e 
brasileiras (45%). As mulheres 
mais desconfiadas são as chi-
lenas (42%).

O estudo mostrou também 
que, em média, um terço dos 
latino-americanos usa apenas 
as redes sociais para se in-
formar diariamente e apenas 
17% se informam em sites 
da mídia tradicional. Destes, 
os que utilizam as redes mais 
vezes com esse propósito são 
os mexicanos (35%), seguidos 
pelos brasileiros (33%) e chi-
lenos (32%). Mais atrás estão 
os peruanos (31%), argentinos 
(28%) e colombianos (26%).

Em relação à idade dos 
entrevistados, a pesquisa mos-
trou que são os jovens entre 
18 e 24 anos (38%) que usam 
as redes para saber o que está 
acontecendo em seu país ou 
região. Os que menos se in-
formam por meio dessas pla-
taformas são internautas entre 
35 e 50 anos. O mais alarmante 
é que quem mais compartilha 
fake news em seus perfis e co-
mentam as notícias alarmantes 
sem verificar sua veracidade 
são os usuários entre 25 e 34 
anos - interessante ver que 
os que menos praticam essas 
ações perigosas são os jovens 
(18 e 24 anos).

Fernando Queiroz, presidente da Minerva Foods, 
participa de almoço com Paulo Guedes na Fiesp

"Vamos reindustrializar o Brasil", afirma Guedes em almoço com empresários

governo vem tomando neste 
sentido, como o choque de 
energia barata, que terá seus 
efeitos mais visíveis a médio 
prazo. Mereceu destaque o gás 
natural, cujo custo deve cair 
até 40% em relação ao início 
do governo Bolsonaro. 

Guedes também mencio-
nou o choque de logística 
com concessões de rodovias, 
ferrovias e o aumento de com-
petição na navegação de cabo-

tagem. Além disso, destacou 
os efeitos positivos dos juros 
baixos para os investimentos, 
com a Selic a 4,25%, patamar 
mais baixo da história, e a 
inflação sob controle. 

A reforma tributária foi o 
tema que ocupou a maior parte 
do almoço. "O Brasil precisa 
buscar avanços na definição 
da proposta de mudança no 
sistema de impostos, simplifi-
cando, reduzindo a burocracia, 
combatendo a sonegação", dis-
se Paulo Skaf. Guedes afirmou 
que em até duas semanas o 
governo deve enviar à Câmara 
a primeira etapa da reforma 
tributária com a criação do 
IVA, unificando PIS e Confins 
no plano federal. 

Posteriormente, segundo 
ele, serão encaminhadas as 
propostas sobre Imposto de 
Renda e Imposto Seletivo. 
"O peso excessivo hoje é na 
indústria. Temos de encontrar 
o equilíbrio, que seja bom 
para o conjunto da economia. 
Temos de calibrar muito bem 
a alíquota do IVA. Ela tem de 
dar conta da arrecadação, mas 
não pode inibir investimen-
tos", diz Guedes. "A ideia geral 
é simplificar. Não pode haver 
aumento de carga tributária. O 
que nós queremos é o oposto, é 

baixar os impostos. Este é um 
objetivo colocado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro." 

O encontro durou duas 
horas e transcorreu em clima 
de muita cordialidade. Os 
empresários elogiaram a con-
dução da política econômica 
do governo do presidente Jair 
Bolsonaro e a atuação de Gue-
des à frente do Ministério. 

Questões pontuais relativas 
a cada um dos setores represen-
tados foram colocadas para o 
ministro, que demonstrou boa 
vontade em analisá-las. "É mui-

to importante ouvir diretamente 
dos empresários os pontos que 
consideram relevantes para o 
debate", disse Guedes. 

Entre os presentes no al-
moço, estavam Carlos Al-
berto de Oliveira Andrade, 
presidente do Grupo CAOA; 
Carlos Zarlenga, presidente 
da GM América do Sul; David 
Feffer, presidente do Conselho 
de Administração da Suzano; 
Flávio Rocha, presidente do 
Conselho de Administração 
da Riachuelo; João Ometto, 
vice-presidente do Grupo São 

Martinho; Josué Gomes da 
Silva, presidente da Coteminas; 
Marcelo Melchior, presidente 
da Nestlé; Marcos De Marchi, 
diretor presidente da Elekeiroz; 
Marcos Lutz, diretor-presidente 
da Cosan; Marcos Molina, 
presidente do Conselho de 
Administração da MARFRIG; 
Pedro Moll, diretor Rede D'Or; 
Rogélio Golfarb, vice-presi-
dente para a América do Sul da 
Ford; Salo Seibel, presidente do 
Conselho de Administração da 
Duratex; e Victório de Marchi, 
co-presidente da Ambev.
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Os Quitutes da dulce

Nesta semana, de segunda-
feira (10) até nesta sexta-feira 
(14), usuários das rodovias 
administradas pela TEBE soli-
citaram mudas de árvores fru-
tíferas e nativas, contribuindo 
assim para a continuidade da 
campanha. A ação conta com 
o apoio da ARTESP (Agência 
Reguladora de Transportes do 
Estado de São Paulo).

Os usuários das rodovias, Jaime e Rafael, souberam da 
campanha e buscaram mudas de árvores frutíferas e nativas

Jorge Luiz Fernandes ao lado do Técnico de Segurança da TEBE, 
Cleyton Silva, e da Gerente de Gestão Ambiental, Marilei Alves

IngredIentes
1,2 kg de cação em postas
Sal e molho de pimenta vermelha a gosto
Suco de 1 limão
2 cebolas fatiadas
1 pimentão amarelo em fatias
1 pimentão verde em fatias
4 tomates maduros em fatias
1 cubo de caldo de peixe
½ xícara (chá) de água fervente
3 colheres (sopa) de azeite para regar
3 colheres (sopa) de salsa picada para polvilhar
Arroz branco e farinha de mandioca para acompanhar
PreParo
Tempere o peixe com sal e o limão. Inter-
cale em uma panela de barro camadas de 
peixe, de cebola, de pimentões e de tomate 
até finalizar. Tempere com o caldo de peixe 
dissolvido na água e com pimenta e regue 
o peixe com o azeite. Leve ao fogo médio e 
cozinhe por 20 minutos tampado. Polvilhe 
com a salsa e sirva acompanhado de arroz 
branco e farinha de mandioca.
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 30 minutos
Bom apetite!

CAÇÃO DE PANELA
TEBE continua com a 

campanha “adote uma Árvore”
É fácil participar, basta tele-

fonar ou ir na sede administrati-
va da TEBE e solicitar quantas 
mudas de árvores frutíferas e 
nativas que você precisa, pois 
assim estará ajudando na pre-
servação ambiental.

A sede administrativa da 
TEBE está localizada na Rodo-
via Brigadeiro Faria Lima, 326, 
km 382+982m, sentido norte, 

no município de Bebedouro. A 
solicitação pode ser feita pelo 
telefone (17) 3344-0011

O usuário Jorge Luiz Fer-
nandes buscou mudas frutíferas, 
para plantar em sua residência. 
A escolha foi para mudas que 
trazem lembrança da sua infân-
cia, vivida na casa de sua avó.

As atividades de educação 
e preservação ambiental fazem 
parte das diretrizes da empresa 
que zela pelos princípios da 
cidadania, da responsabilidade 
social, do respeito à sociedade 
e ao meio ambiente, e das ações 
adotadas pela concessionária e 
reconhecidas pela certificação 
do sistema de gestão ambiental.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

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

ESPERANDO O CARNAVAL
IMPERDÍVEL! NESTE DOMINGO 16 DE FEVEREIRO

Curtição para todos os gostos e idades

Duas exposições simultâneas estão no Espaço Permanente de Artes Visuais da Biblioteca “Professor 
Roberto Rossi Zuccolo” do Unifeb até o dia 28 de fevereiro: “Sintonia e Energia” e  “Arte da Colagem”. 
“Sintonia e Energia”, dos artistas plásticos Tiago Alexandre Tassinari e Mariangela Zerati, traz obras 
pintadas com os dedos e, segundo explicou Tassinari, “todas possuem um contexto energético, intuitivo, 
e nenhuma delas possuem um padrão de cópia ou uma ideia de desenho. A pintura flui no momento da 
criação”. Além das pinturas há também uma exposição de ‘Kokedamas’ e Terrários, um trabalho artesanal 
com plantas em suportes diversos. A exposição “Arte da Colagem” é de autoria da professora e integrante 

do Núcleo de Apoio Pedagógico 
do Unifeb, Caren Studer. Cada 
colagem tem um contexto, que 
indica a  predominância de um 
tema, que conduz o olhar para 
uma centralidade visível ou de 
algum elemento em movimento. 
A Biblioteca do Unifeb fica aberta 
para visitação do público de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 23 
horas, e aos sábados, das 8 às 12 
horas. Vale prestigiar!!!

O recém-formado Pedro Hen-
rique Cossu Vallejodo, do curso 
de Odontologia do Unifeb, em-
barcou para estudar durante seis 
meses na Universidade do Porto, 
em Portugal, onde fará Faculdade 
de Medicina Dentária, num inter-
câmbio proporcionado pelo centro 
universitário. Ele faz parte do pro-
grama de bolsas da Instituição, 
uma parceria com o financiamen-
to de bolsas Ibero-Americanas do 
Banco Santander. O programa 
tem como objetivo propiciar a es-
tudantes de graduação o acesso 
às culturas estrangeiras. Além 
disso, ele concede bolsas de 
estudos em universidades de 10 
países da região Ibero-América: 
Argentina, Brasil, Colômbia, Chi-
le, Espanha, Peru, Porto Rico, 
Portugal, México e Uruguai. O 
coordenador do curso de Odon-
tologia, professor Fábio Ferreira 
Scannavino, pontuou que "o aluno 
Pedro destacou-se ao longo dos 
quatro anos do curso, aproveitan-
do as oportunidades que curso 
oferece aos seus alunos. Nos 
mais de 35 anos de existência, 
a odonto de Barretos se renova, 
acompanhando as tendências do 
mercado e exportando talentos 
para o mundo", disse Scannavino.

A partir de março uma 
sala no centro administrativo 
do St. Peter Medical Center, 
do North Shopping Barretos, 
passa a ser o endereço físico 
da Agência Connect, coman-
dada pelos jornalistas Arnal-
do Tadeu Campos e Danilo 
Auada. A novidade acontece 
graças a uma parceria firma-
da com o centro de compras 
e garante a ampliação dos 
serviços já prestados pela 
Connect, que é responsá-
vel pelo conteúdo e gestão 
das colunas Arnaldo Tadeu 
Campos e Danilo Auada, 
da Revista Fatto e de suas 
respectivas redes sociais. A 
Connect também realiza os eventos Feijoada dos Famosos, Barretos 
Fashion Show e Ícones da Moda. Com as novas instalações, a agência 
pretende ampliar a prestação de serviço em publicidade e marketing, 
realizando a gestão de rede sociais para empresas e eventos, criando 
campanhas publicitárias, coordenando ações de marketing e inovando 
no setor. Segundo seus diretores, Arnaldo Tadeu Campos e Danilo 
Auada, o objetivo é “crescer junto com a cidade que está em boa fase 
de desenvolvimento econômico, com novas empresas sendo criadas 
e grandes empresas vindo se instalar em Barretos. Para 2021 já temos 
uma novidade, que é a produção do evento Baile da Fatto, resgatando o 
clima dos grandes eventos sociais da região, mas a Connect tem muito 
mais a colaborar com a cidade”, concluem. Sucesso!!!

A Acadêmia Barretense de 
Cultura (ABC), através de seu 
Núcleo de Literatura, promove 
na próxima terça-feira, dia 18, 
o lançamento e noite de autó-
grafos do livro "Dano moral, 
no âmbito familiar e as novas 
configurações da família no 
Brasil". A obra é de autoria do 
advogado Sérgio Balsanulfo 
da Silva (foto).

O lançamento está marcado 
para ter início às 20 horas, na 
sede da ABC, na rua 20, nº 
1.425, entre as avenidas 5 e 7, 
em Barretos. O livro será ven-
dido o valor de R$ 25,00, com 
direito ao autógrafo do autor.

O autor é formado em Di-
reito pela Faculdade Barretos 
e, após o bacharelado, con-
cluiu cursos de especialização 
em Direito do Consumidor, 
Tribunal do Júri, Conciliação e 
Mediação e Direito de Família. 
É advogado atuante nas áreas 
cível, criminal, tribunal do júri 
e trabalhista. 

Os preparativos para a 18ª 
edição do Barretos Motorcycles 
seguem a todo vapor. O evento, 
que acontece de 30 de abril a 02 
de maio, no Parque do Peão, em 
Barretos, já tem confirmada a 
presença de duas grandes con-
cessionárias de motocicletas: a 
Tag Motos Yamaha e a Royal 
Enfield, do grupo PULSE moto.

As duas marcas prometem 
apresentar as novidades do ano 
no evento, com relacionamen-
to direto com o público que 
aprecia motos. 

“São grandes marcas que 
mostram a relevância do Barre-
tos Motorcycles no setor e que 
estão acreditando na retomada 
do mercado”, afirma Jerônimo 
Luiz Muzetti, presidente de 
Os Independentes, associação 
realizadora do encontro. 

As concessionárias terão seus 
espaços instalados na Feira Co-
mercial do Barretos Motorcycles. 

Para Ricardo Zanini, sócio
-proprietário da Tag Motos, re-
presentante Yamaha em Barre-
tos, estar no evento é uma boa 
oportunidade de aproximação 
com o público e visibilidade. 
De acordo com ele, o estande 

Com game no filtro do Instagram, o Festival João Rock 
revelou de maneira inusitada a data da 19ª edição: dia 
06 de junho. O evento acontece em Ribeirão Preto. No 
filtro interativo, o usuário tem que “matar moscas” para 
aparecer a data, uma alusão ao slogan de vendas do João 
Rock que é “não mosca”, um conselho para o público 
não deixar para a última hora a compra do ingresso, que 
tem esgotado nos últimos seis anos antecipadamente. A 
ferramenta também contemplará o fã que matar as mos-
quinhas mais rápido, com um par de convites. Mais de 60 
mil pessoas são esperadas no festival que, anualmente, 
promove uma maratona musical non stop, com mais de 

20 atrações em um único dia. João Rock - O João Rock se consagrou como um festival genuinamente 
brasileiro, que sempre recebeu grandes nomes do rock nacional e seus subgêneros em um único dia, em 
uma maratona musical non stop. Desde 2014, o evento esgota seus convites cerca de 30 dias antes de 
sua realização. Em 2019, aproximadamente 65 mil pessoas assistiram a mais de 20 bandas se apresen-
tando, simultaneamente, em quatro espaços e palcos distintos.  Além de música, o festival também é um 
espaço para diferentes manifesta-
ções artísticas, esportes radicais 
e ações interativas com o público. 
Mais informações: www.joaorock.
com.br. (Foto: Rafael Cautella)

Recém-formado 
de Odonto parte 
para Intercâmbio 

em Portugal

Pinturas com contexto Energético, Kokedamas 
e Colagens no espaço permanente no Unifeb

Agência Connect ganha casa 
nova dentro do North Shopping

aBC realiza 
noite de 

autógrafos 
do livro 

“Dano Moral”

Concessionárias confirmam 
participação no Barretos Motorcycles
Considerado um dos principais encontros de motociclistas do país, 
o encontro acontece de 30 de abril a 2 de maio no Parque do Peão

trará as principais novidades 
que os motociclistas procuram. 

“Teremos o prazer de trazer 
a potência da MT 09 2020 e a 
elegância da Tracer GT. Isso nos 
ajudará a apresentar motos de 
qualidade e credibilidade que a 
Yamaha tem”, antecipa Zanini.

 Ele ainda ressalta a impor-
tância de mostrar a sua marca 
em um dos principais eventos 
de moto do país. “Prestigiar 
um evento deste porte em 
Barretos é importantíssimo”, 
frisou o empresário. 

A marca indiana Royal En-
field participará pela primeira 
vez do evento, através da conces-
sionária Royal Enfield Ribeirão 
Preto, do Grupo PULSE moto. 

Segundo Carlos Chagas, 
diretor comercial da conces-
sionária, a participação nesta 

edição é uma forma de con-
solidar a marca Royal Enfield 
na região. O executivo adianta, 
ainda, que a loja no evento 
contará com os principais su-
cessos da montadora. 

“Além das tradicionais 
Bullet, Classic e Himalayan, 
a Royal Enfield Ribeirão Preto 
levará para o Barretos Mo-
torcycles as novas Twins650 
Interceptor e Continental GT. 
Estes dois novos modelos são 
um novo passo da Royal En-
field para continuar avançando 
fortemente no mercado de 
motocicletas de média cilin-
drada”, exemplifica Chagas. 

A programação completa do 
evento, incluindo shows musi-
cais e apresentações de acro-
bacias, deve ser anunciada em 
breve. (Foto: André Monteiro)

João rock anuncia data da edição 2020
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O Grupo Escorregando 
faz no próximo domingo, 16, 
às 10 horas, apresentação em 
mais uma edição do projeto 

A Biblioteca Municipal, localizada na Avenida 15 entre as ruas 18 e 20, no centro, realiza até o 
dia 28 de fevereiro, a primeira Feria de Troca de Livros deste ano. O objetivo é incentivar a recicla-
gem dos títulos e dar a oportunidade ao leitor de renovar o seu acervo pessoal. O local funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Separados por área de conhecimento, estarão disponíveis, 
entre outros, livros didáticos, paradidáticos, apostilas para concursos, enciclopédias, e muitos outros. 
A regra básica para a troca será: o leitor doa um exemplar e leva outros de seu interesse.

O pagamento a vista ou da 
primeira parcela do IPTU (Im-
posto Predial e Territorial Ur-
bano) está prorrogado até o dia 
28 de fevereiro, em Barretos, 
após a aprovação pela Câmara 
Municipal de projeto enviado 
pelo Executivo ao Legislativo.

Para usufruir da prorrogação 
o contribuinte deve comparecer 
ao Serviço do Poupatempo Mu-
nicipal, localizado no North Sho-
pping Barretos, e pedir a emissão 
do boleto com novo vencimento, 
seja para o pagamento à vista ou 
da primeira parcela.

A emissão do novo boleto 
pode ser feita também pelo 
site www.barretos.sp.gov.br – 
Serviços OnLine – Consulta 
de Débitos – IPTU. O Depar-

Biblioteca Municipal realiza primeira 
Feira de Troca de livros deste ano

Pagamento da primeira ou 
parcela única do IPTU de 2020 foi 
prorrogado para 28 de fevereiro

tamento de Receita informou 
que os descontos vigentes para 
o vencimento anterior perma-
necem para a prorrogação.

Sobre o congestionamento 
das agências lotéricas na últi-
ma segunda-feira, a prefeitu-
ra esclarece que a oscilação 

ocorreu no sistema da Caixa 
Econômica Federal e refor-
çou que o contribuinte pode 
fazer o pagamento em qual-
quer agencia bancária, inclu-
sive na “boca do caixa”, pois 
para este ano foi adotado o 
sistema de boleto registrado.

Chorinho no Museu tem edição 
antecipada para este domingo

Chorinho no Museu, uma re-
alização da prefeitura de Bar-
retos, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura. A entra-

da é gratuita. A edição de feve-
reiro foi antecipada em relação 
à programação normal, devido 
aos festejos de carnaval.

Compõem o Escorregando, 
Euvaldo Lacerda (violão), Le-
andro Carvalho (violão sete cor-
das), Paulo Floriano (trombone e 
tuba), Breno Cezar Ferreira (cla-
rinete e flauta transversal), Feli-
pe Moraes (bandolim), Glauber 
Juliani (pandeiro) e Cesar Juliani 
(produção e pandeiro).

“Com a proposta promo-
ver uma opção de lazer, cul-
tura e informação por meio 
das canções e comentários 
explicativos e pertinentes, o 
Chorinho no Museu é uma 
oportunidade única de conhe-
cimento e diversão”, afirma o 
secretário municipal de Cul-
tura, João Batista Chicalé. 
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Diante da expansão e do 
aumento do número de mortes 
em função do novo coronaví-
rus, novo coronavírus, o Con-
selho Regional de Farmácia 
do Estado de São Paulo irá 
capacitar os farmacêuticos do 
Estado para auxiliar as pessoas 
que procurarem a farmácia 
com sintomas da doença. 

O lançamento da campa-
nha “Farmacêuticos contra o 
novo coronavírus” acontece 
na próxima terça-feira, dia 
18, na sede do CRF-SP e será 
transmitido ao vivo pelo portal 
da entidade. 

Entre os principais temas 
que serão abordados estão 
as formas de transmissão e 
prevenção, a identificação 
de sinais, casos suspeitos e 
notificação, além de diag-
nóstico laboratorial e trata-
mento. A campanha contará 
ainda com um folder voltado 
à população, além de uma 

capacitação online.
Pelo fato da farmácia ser, 

em grande parte das vezes, o 
primeiro local de procura por 
atendimento de um profissio-
nal de saúde, é fundamental 
que os farmacêuticos estejam 
preparados para identificar os 
sinais e sintomas da doença, 
assim como encaminhar para 
atendimento médico, os ca-
sos suspeitos. 

Outro aspecto importante 
é orientar sobre o perigo da 
automedicação que, muitas 
vezes, pode mascarar o sin-
toma e adiar o diagnóstico de 
algo mais grave.

Hoje são mais de 18 mil 
farmácias no Estado de São 
Paulo que atendem pacientes 
com as mais diferentes deman-
das. Por isso, o foco do CR-
F-SP é munir o farmacêutico 
com informações, materiais 
técnicos, fichas de atendimen-
to e manejo que devem ser 

utilizados quando o paciente 
estiver com suspeita do novo 
Coronavírus.

Os riscOs das 
fake news

Como profissionais de saú-
de, os farmacêuticos devem 
estar cercados de informações 
sobre o assunto para desmentir 
qualquer alarde que possa se 
espalhar por meio de notícias 
falsas. Uma das fake news que 
circulam pelas redes sociais 
relacionada ao novo coronaví-
rus aponta o uso de vitamina C 
+ zinco como tratamento para 
combater a doença. 

Essa notícia foi desmentida 
pelo Ministério da Saúde em 
seu portal e pode trazer um 
risco real à saúde do cidadão. 
O excesso de vitamina C pode 
causar cálculo renal, além de 
interagir com outros medica-
mentos como anticoncepcio-
nais, causando a variação dos 
níveis de hormônios da pílula.

Mesmo não tendo casos 
suspeitos do coronavírus em 
Barretos e região, a prefeitura, 
através das Coordenações de 
Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde e Atenção 
Básica, realizou na última se-
gunda-feira (10), capacitação 
para todos os médicos e enfer-
meiros que trabalham nas Uni-
dades Básicas de Saúde, sobre 
o fluxograma de atendimento 
aos casos suspeitos da doença. 
A iniciativa faz parte do plano 

preventivo do município.
“O coronavírus é uma doen-

ça global e não temos a certeza 
se ela vai chegar ou não ao mu-
nicípio, por isso, a importância 
de se antecipar. Barretos recebe 
muitos turistas e o caminho 
é a prevenção, por meio do 
conhecimento. Desta forma, 
conseguiremos, em caso de ne-
cessidade, ter um diagnóstico  
rápido e diferenciado”, disse 
a coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica, Vanessa Jodas 

Nunes. “A ideia é preparar os  
nossos profissionais para lidar 
com assuntos relacionados ao 
vírus”, completou.

O treinamento foi ministra-
do pelo médico infectologista, 
Guilherme Freire, e incluiu 
informações como situação 
epidemiológica, manejo clínico, 
biossegurança, dúvidas sobre o 
coronavírus e recomendações 
técnicas preconizadas pelo Mi-
nistério da Saúde e pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS).

Propagandas enganosas de produtos que supostamente protegem contra o novo coronavírus covid-19, como multivitamínicos orais 
e injetáveis, azul de metileno e ozonioterapia, têm circulado nas redes sociais e preocupado entidades médicas. Uma delas virou até 
caso de polícia. No último dia 5, a dona de uma farmácia na região metropolitana de Curitiba (PR) foi autuada por policiais civis sob 
suspeita de promover a venda de polivitamínicos sob a promessa de prevenir contra o coronavírus. No anúncio, a caixa com 90 cápsulas 
do suplemento era oferecida numa promoção, de R$ 90 por R$ 79,99. O estabelecimento dizia que o produto era um tratamento com-
pleto, de três meses, contra o coronavírus. Em grupos de WhatsApp também circula um vídeo de um suposto médico recomendando 
“imunomodulação com altas doses injetáveis de vitaminas D e C e aminoácidos” como forma de proteção. “É só você ligar aqui na 
clínica e agendar o seu imunoshot”, diz ele. Na mensagem, o homem afirma que a SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) preconiza 
o reforço de imunidade como a única estratégia preventiva à infecção de coronavírus. A entidade divulgou nota de repúdio negando a 
recomendação. No comunicado, a SBI também diz que não há evidência científica de que o tal “imunoshot” previna contra a infecção. 
“Ainda não temos nenhum tratamento ou vacina que comprovadamente previna contra o coronavírus. Estão aproveitando dessa situação, 
da boa-fé das pessoas, para lucrarem em cima”, diz o infectologista Leonardo Weissmann, consultor da SBI. Segundo ele, a sociedade 
também recebeu diversos questionamentos sobre a eficácia da ozonioterapia contra o coronavírus, após publicação de propaganda 
por uma clínica de estética. De novo, não há nenhuma evidência sobre a eficácia e segurança do tratamento para prevenir a infecção. 
Para o infectologista Esper Kallás, professor da USP, o mais grave é que muito desse charlatanismo tem sido praticado por médicos, 
o que, para os desavisados, pode parecer mais crível do que as outras fake news sobre coronavírus que circulam nas redes sociais. 

“É gente que tem CRM [registro no conselho médico]. O paciente chega no consultório, vê diplomas pendurados na parede da sala de espera e cai no canto da sereia. Não tem como discernir que está sendo 
enganado.” Segundo ele, as pessoas precisam desconfiar sempre dessas recomendações médicas sedutoras, que prometem coisas sem embasamento científico. Essas enganações se juntam a outras ainda 
mais bizarras que circulam nas redes sociais do mundo todo. Até o uso de urina de vaca e de cocaína já foi sugerido como prevenção ao coronavírus. (com informações da Folha de SPaulo)

Farmacêuticos serão treinados para 
orientar população sobre doença 
causada pelo novo Coronavírus

Profissionais de saúde de Barretos 
recebem treinamento sobre coronavírus

Anúncios de falsos produtos anticoronavírus se espalham e viram caso de polícia

 Resumo do novo coRonavíRus
O QUE É?
• Trata-se de uma doença causada por um vírus 
que pertence à família dos coronavírus
TRANSMISSÃO
• Gotículas de saliva
• Espirro
• Tosse
• Catarro
• Contato próximo, como toque ou aperto de mão
• Contato com objetos ou superfícies contamina-
das, seguido de contato com boca, nariz ou olhos
SINTOMAS
• Febre
• Tosse 
• Dificuldade para respirar
Em casos mais graves pode causar pneumonia 
e até morte
O vírus pode ficar incubado por duas semanas até 
o aparecimento dos sintomas.
TRATAMENTO
Não há tratamento específico para o novo corona-
vírus, mas indica-se:
• Repouso e ingestão de líquidos

• Uso de antitérmicos e analgésicos, se necessário
• Uso de umidificador no quarto ou banho quente 
para auxiliar no alívio da dor de garanta e tosse
PREVENÇÃO
• Lave as mãos  frequentemente com água e sabão 
ou higienize-as com álcool gel se não estiverem sujas
• Cubra a boca ao tossir ou espirrar
• Utilize lenço descartável para higiene nasal
• Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca
• Não compartilhe objetos de uso pessoal
• Evite contato próximo a pessoas que apresentem 
sintomas da doença
• Evite contato próximo com animais selvagens e 
animais doentes em fazendas ou criações
• Mantenha os ambientes limpos e ventilados
FIQUE ATENTO
Quem esteve em área com casos confirmados da 
doença e apresentar sintomas suspeitos, deve:
• Evitar o contato com outras pessoas
• Procurar um serviço médico
• Seguir os cuidados recomendados para pre-
venção
• Utilizar máscara para evitar a propagação do vírus
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A Defesa Civil Estadual 
realizou na última quarta-
feira, dia 12, uma video-
conferência na sede do 33º 
Batalhão da Polícia Militar 
em Barretos e, no encontro, 
foram discutidos a previsão 
do tempo e as ações de Defesa 
Civil no período dos alertas, 
já que estão previstas fortes 
chuvas para a segunda quin-
zena de fevereiro e início de 
março em todo norte paulista. 

A videoconferência foi 
aberta pelo Tenente Coronel 
Henguel. Em seguida, teve a 
previsão do tempo pela So-
mar Meteorologia e as ações 
de Defesa Civil foram orien-
tadas pela Capitã Betânia e 
Capitão Hannickel.

Membros da Defesa Ci-
vil de Barretos, Bebedouro, 
Guaíra, Colômbia e Monte 
Azul Paulista participaram da 
videoconferência, que alertou 

sobre a previsão de temporais 
de grande intensidade na 
região, no período da segun-
da quinzena de fevereiro e 
primeira quinzena de março.

SMS 40199 para Alerta 
de Risco da Defesa Civil 
Estadual

 Qualquer cidadão residen-
te no estado de São Paulo pode 
se cadastrar para receber aler-
tas de risco de desastres direto 
no celular, gratuitamente, por 
mensagens de texto ou SMS. 

Para se cadastrar, a pessoa 
só precisa enviar uma mensa-
gem de SMS do celular para o 
número 40199,  constando o 
número do CEP que tem inte-
resse em receber informações.  

É possível cadastrar mais 
de um CEP. Basta repetir o 
procedimento, sempre com 
um CEP por mensagem. Não 
há limite máximo de CEPs 
cadastrados. 

O que é importante des-
tacar sobre o serviço de 
SMS do 40199? 

- É uma importante medida 
adotada pela Defesa Civil do 
Estado para que o cidadão tenha 
acesso direto a informações que 
podem ajudar a salvar vidas. 

- O serviço é completa-
mente gratuito para o cidadão. 

- Qualquer celular, mesmo 
que seja muito simples, rece-
be mensagens de SMS. Não 
precisa de smartphone nem 
de pacote de dados. 

- Se receber um alerta, não 
é preciso entrar em pânico. A 
ideia é que as pessoas tenham 
informações para agir preven-
tivamente. Por exemplo, se 
houver alerta de raios, é prudente 
não ficar em locais abertos, como 
campos de futebol ou piscinas. 

- Para que o sistema fun-
cione, é muito importante que 
a população se cadastre.

Com três dias de programa-
ção (21, 22 e 23 de fevereiro), 
na pista coberta do Recinto 
Paulo de Lima Correia, o 
Carnaval da Comunidade, terá 
uma programação eclética, 
reunindo sete escolas de sam-
ba, sambistas e sertanejos, à 
partir das 19 horas. 

Haverá também uma ma-
tinê com carnaval de mar-
chinhas animado pela Banda 
Municipal. A entrada é gratuita 
e a população está convidada 
para esta nova opção de carna-
val público.

“Preparamos uma rica pro-
gramação que foi estudada 

O corso do Cordão Carna-
valesco Espalha Samba tem na 
alegria e positividade de Kátia 
Ferreira a inspiração para a 
folia que tomará conta das ruas 
no próximo dia 22, sábado de 
Carnaval, com a concentração 
marcada à partir das 14 horas, 
na esquina da rua 10 com a 
avenida 37 e roda de samba 
com o quinteto Espalha Samba 

Em videoconferência, Defesa Civil 
Estadual informou sobre as chuvas nos 

próximos dias e os alertas no SMS 40199

Kátia Ferreira é a Musa Espalha Samba 2020

Carnaval da Comunidade terá 
apresentação de escolas de 

samba, sambistas e sertanejos

e elaborada, com uma grade 
musical bem atraente para 
diversão do barretense. É uma 
iniciativa com todo aval do 
prefeito Guilherme Ávila, que 
com certeza vai proporcionar 
muita alegria nos três dias des-
te evento”, antevê o secretário 
municipal de Cultura", João 
Batista Chicalé.

PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 21 de fevereiro, às 19 horas - Abertura com Paulinho 

1001 e DJ Nenenzinha, Escola Imperadores do Samba, DJ Dada Mike, 
Escola de Samba Camarões, Escola de Samba Liberdade, Grupo de Pa-
gode Stilo A+ de Barretos, Sambista Vini Siqueira e Banda – São Paulo, Pa-
godeiro Claudinho do Grupo Fundo de Quintal e Kadu Velasco – Barretos

Sábado, 22 de fevereiro, às 19 horas - Abertura com Paulinho 
1001 e DJ Nenenzinha, Escola de Samba Aruanda Brasil, DJ Dada 
Mike, Escola de Samba Mocidade Independente, Escola de Samba 
Esperança, Grupo de Pagode Samba de Candeia – Barretos, Sam-
bista Vini Siqueira e Banda – São Paulo, Sambista Carica do Grupo 
Sensação de São Paulo e Show sertanejo Rob & Tiago

Domingo, 23 de fevereiro, às 16 horas
Abertura com Paulinho 1001 e DJ Nenenzinha, Matinê com 

Carnaval de Marchinhas (Banda Sinfônica Municipal)
Domingo, 23 de fevereiro, às 16 horas
Abertura com Paulinho 1001 e DJ Nenenzinha, Escola de 

Samba Unidos de Vila Marília, DJ Dada Mike, Pagodeiro Leuzinho 
Leite – Ribeirão Preto, Sambista Vini Siqueira e Banda – São Pau-
lo, Sambistas Flávia Souza & Klau Nogueira – São Paulo e Show 
sertanejo com Felipe & Tiago

a partir das 15 horas.
Secretária administrativa 

de Os Independentes, Kátia 
Ferreira tem trabalho volun-
tário junto a comunidade de 
Santa Bakhita e atua também 
com produção de eventos. 

Conhecida por sua alegria e 
descontração, aceitou o convite 
da diretoria do Cordão Espalha 
Samba para ser a Musa 2020 do 

corso carnavalesco, atuando ao 
lado da porta estandarte Selmi-
nha Daniel e do embaixador Es-
palha Samba, Clecino Silvestre 
Angelino, o Destão.

Ainda na concentração, às 
17h30, o trio participa, jun-
tamente com a diretoria, das 
homenagens a destaques da 
história do carnaval barretense. 
Ás 18 horas, em ponto, começa 
o corso (desfile) pelas ruas, 
com animação da Charanga 
Espalha Samba, comandada 
pelo maestro Biga Costa. O 
repertório terá as mais tradicio-
nais marchinhas de carnaval e o 
percurso passa por três bairros: 
Celina, Bela Vista e Primavera.

Na partida da rua 10, segue em 
direção a avenida 39, vira e segue 
até a Avenida Mato Grosso, vira 
e segue até a avenida 35, vira e 
segue até a rua 14, vira e segue 
até a avenida 33, vira e segue até 
a rua 16, vira e passa em frente a 
Pracinha da Primavera, segue até 
a avenida 37, vira e segue até a 
rua 10, retornando à concentração 
onde acontece a Apoteose.

Após o retorno haverá apre-
sentação da bateria Camarões & 
Cacique do Morro, comandada 
pelo mestre Ricardo Melquía-
des. Logo depois a Charanga 
volta a se apresentar com as 
tradicionais marchinhas de 
carnaval. Na concentração e no 
corso, serão distribuídos confe-
tes e serpentinas, gratuitamente.

MAIS
Na terça-feira de carnaval, 

o Cordão Espalha Samba 
volta a animar o folião com 
a concentração, à partir das 
14 horas, também na rua 10 
– imediações da avenida 37. 
O Quinteto Espalha Samba, 
dirigido pelo cavaquinhista Zé 
Luiz, é quem comada a folia.
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No próximo dia 16, a princesa Manuela comemora seus quatro 
aninhos ao lado dos pais, Josimar e Lia. Parabéns !!

Chuva de amor! Close no casal Ludmila e Jorge Rezeck, em 
um belíssimo ensaio à espera do baby Lorenzo. Felicidades!!!

Dona de um sorriso encantador, Aline Leite comemorou 
mais uma primavera, nesta sexta, 

dia 14, e recebeu o carinho do esposo Juninho 
e do filho João Lucas. Felicidades!

Esta sexta-feira, dia 14, foi dia de festa para a barretense 
Tatiane, que brindou mais um ano de vida ao lado 

do esposo William e da filha. Parabéns!!

Close na empresária Denise Bitelli, que será 
homenageada no troféu Mulheres North Shopping. Na foto, 

ela recebe o carinho dos pais Ney e Alice. Parabéns !!!

A empresária barretense Vera Abes comemorou no último dia 11 mais 
um ano de vida, ao lado dos filhos e do esposo Édson. Parabéns!!
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CARNAVAL RIO DAS PEDRAS 2020

SALÃO NOBRE  - 23 e 25/02
MATINÊ
NANDA BORGES & BANDA (14 às 18 horas), Brinquedos e Personagens.  Na terça feira haverá 
sorteio de 05 (cinco) bicicletas para a criançada.
PRAÇA DE EVENTOS
"GRUPO NOSSA IMAGEM" (15 às 19 horas) – 23/02
"GRUPO FACE SAMBA" (15 às 19 horas) – 25/02

Os associados em dia com as mensalidades têm entrada gratuita e visitantes podem adquirir 
o passaporte na sede central ou na sede de campo do clube.

Quem ainda não entrou 
no St. Peter Medical Center 
pode se surpreender. Não 
apenas pela grandiosidade da 
estrutura de consultórios médi-
cos e odontológicos, salas de 
exames, ambientes decorados, 
salas de espera, brinquedoteca, 
copa e outros detalhes das 
instalações, mas também, e 
principalmente, por tudo isso 
estar dentro da Alameda de 
Serviços do North Shopping 
Barretos, bem em frente a 
Unidade Poupatempo.

É uma grata e útil surpresa, 
uma vez que o local, que fun-
ciona das 8 às 23 horas, tem 

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) 
promoverá no Parque do Peão 
três cursos profissionalizantes 
gratuitos no primeiro semestre 
de 2020.  As aulas acontecerão 
no Rancho do Peãozinho e 
serão ministradas por profis-
sional da entidade.

São 16 vagas em cada curso, 
sendo que o primeiro abordará 
“Casqueamento e Ferragea-
mento” de 16 a 20 de março. 
De 06 a 09 de abril acontece o 
curso de “Preparação de ani-
mais para comercialização”. Já 
o de “Preparo de animais para 
lida com boi” será ministrado 
de 25 a 29 de maio.

Os interessados já podem 

Centro Médico do north Shopping Barretos se 
consolida a cada dia e se torna referência em saúde

mais de 25 serviços médicos 
e odontológicos em diferentes 
especialidades, sem contar a 
variedade de exames a disposi-
ção no centro de diagnósticos. 
Com acessibilidade, conforto, 
comodidade e o suporte de toda 
infraestrutura de um shopping. 

Uma iniciativa do próprio 
North Shopping, o St. Peter 
Medical Center foi inaugu-
rado em setembro de 2019 
e chegou para suprir uma 
demanda da região de Bar-
retos por um centro médico 
que oferecesse qualidade por 
preços justos e acessíveis.

Um dos destaques dos ser-

viços ali instalados é a unidade 
da OdontoCompany, com 11 
cirurgiões dentistas e equipe 
de auxiliares atuando para re-
solver, desde problemas mais 
sérios como implantes, até a 
realização de consultas pre-
ventivas em adultos e crianças.

Outra forte presença é da 
NS Diagnósticos, com a mé-
dica dra. Adriana Oliveira de 
Souza Amaral, que dispõe 
de modernos equipamentos 
de ultrassonografia, capazes 
de realizar os mais diversos 
exames em ultrassom, saúde 
da mulher, pediatria, sistema 
músculo-esquelético, vascu-

lar e doppler, com a precisão 
da mais avançada tecnologia 
disponível para diagnósticos. 
Tudo isso com agendamento 
via telefone ou online pelo site.

Atualmente estão atuando 
no St. Peter Medical Center 
alguns dos conceituados mé-
dicos da cidade de Barretos, 
referência em saúde no interior 
do estado de São Paulo. Entre 
eles estão as dermatologistas 
Mariana de Salvi e Victoria An-
drade; os ortopedistas Gabriel 
Chubassi de Aveiro e Fernan-
do Roberto Alves Pereira; o 
oftalmologista Luis Augusto 
Marcassi Chiarelli, as pediatras 
Luana Liso e Milena Caixeta, 
e a pneumologista Ana Lucia 
Oliveira de Carlos Girardi.

O sucesso nestes primeiros 
meses de atuação foi tão gran-
de que o St. Peter se prepara 
para receber a segunda uni-
dade do Instituto Respire, co-
ordenado pelo pneumologista 
José Luiz Iunes Filho, e que 
conta com equipe especializa-
da em prevenção e tratamento 
de doenças respiratórias, uti-
lizando avançadas técnicas 
terapêuticas, como infusões e 
vacinas desenvolvidas de ma-
neira individualizada, além de 
outros procedimentos.

Segundo seus diretores, o 

Centro Médico ainda está em 
fase de ampliação de seu qua-
dro de médicos especialista, 
podendo dobrá-lo até o meio 
do ano de 2020. 

O objetivo é abranger cada 

vez mais uma gama maior 
de especialidades, tanto para 
diagnóstico e tratamento de 
enfermidades, quanto para 
check-ups de prevenção e 
qualidade de vida.

Parque do Peão sediará cursos 
profissionalizantes do SEnar

Aulas acontecerão no Rancho do Peãozinho. Inscrições já estão abertas

se inscrever diretamente no 
Rancho do Peãozinho, com 
Fernando Ribeiro de Rezende, 

ou pelo telefone (18) 99750-
9033. As inscrições também 
são gratuitas.
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Esportes

Depois de um tempo com relações corta-
das, o Barretos EC retomou o diálogo com a 
Federação Paulista de Futebol. O atual vice
-presidente, Raphael Dutra, e o tesoureiro, 
Osmar Aparecido de Souza Júnior, compa-
receram à reunião na última quarta-feira (12) 
em São Paulo. Quem fez o convite formal 
foi o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro 
Bastos. Pelo lado do BEC, o objetivo de 

voltar a conversar é para fazer o levantamento das dívidas trabalhistas e previdenciárias, e tam-
bém dos repasses da federação ao time. Bastos convidou Dutra e Osmar para um almoço após a 
reunião formal. Com conversas mais próximas, a reaproximação foi definitivamente confirmada.

A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer confirmou 
para o dia 8 de março, na 
Região dos Lagos, corridas 
de cinco e 10 quilômetros, 
que fazem parte do Circuito 
Atalanta, cuja largada será na 
Avenida Centenário da Aboli-
ção, altura do número 1.500. 
O evento é gratuito e haverá 
também uma caminhada de 
cinco quilômetros. 

A gratuidade nas inscrições 
se dá por meio da LPIE (Lei 
Paulista de Incentivo ao Espor-
te), instrumento que permite a 
empresas destinarem parte dos 
impostos devidos em patrocí-
nios a eventos esportivos. 

A etapa Barretos do Circui-
to Atalanta é uma realização 
da CPFL Energia em parceira 
com a Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Barretos.

Os participantes poderão 
chegar ao local da prova a par-
tir das 7 horas. A programação 
oficial começa às 7h30 com 
uma sessão de alongamento e 
aquecimento. A largada será 
dada pontualmente às 8 horas 
para todas as distâncias e os 

O ciclista barretense, Flávio de Paula 
Caloche, conquistou a medalha de ouro na 
prova Sub 50 na etapa de abertura da Copa 
Regional de MontainBike, disputada no 
último domingo, dia 9, em Cássia (MG). 
Toxa, na categoria Sub 40 e Rogério Sopa, 
na Sub 45, levaram a medalha de bronze. 
Barretos teve ainda um quarto, sexto, 
oitavo, um nono e um 12º lugar. A equipe 
disputou a etapa com apoio da prefeitura, 
por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Neste domingo, dia 15, os ciclistas voltam 
as pistas, na etapa de São Joaquim da Barra. A equipe é formada por Antônio de Paula Caloche 
(sub 50), Toxa (sub 40), Rogério Sopa (sub 45), Cleber Prieto (sub 50), Higor Brizio (sub 30), 
Bruno Garcia (sub 40), Hélio Martins e Eduardo Queiroz (duplas) e Rodrigo Toneloto (sub 40).

Barretos terá corridas e caminhadas 
pelo Circuito Atalanta no dia 8 de março
Evento acontece na Região dos Lagos para dois mil atletas

competidores terão até as 9h30 
para cruzar a linha de chegada.

Os três primeiros colocados 
entre os homens e as mulheres 
nas provas de corrida de 5 e 10 
quilômetros receberão troféus 
de premiação. Os demais par-
ticipantes que completarem 
os percursos dentro do tempo 
limite ganharão uma medalha 
de participação. Não haverá 
premiação em dinheiro.

 INSCRIÇÕES
 As inscrições serão abertas 

a partir das 10 horas da próxima 
terça-feira, dia 18, no site http://
www.tkx.com.br/ e seguirão até 
o dia 1º de março ou assim que 
as duas mil vagas colocadas à 
disposição sejam preenchidas. 

Todos os corredores rece-
berão um kit de participação 
composto por uma sacolinha 

camiseta, número de peito, chip 
descartável de cronometragem 
(somente para a modalidade 
corrida) e uma barra de cereal. 

O material será entregue 
exclusivamente no sábado, 7 de 
março, no Claretiano - Centro 
Universitário, na Rua 25 de 
Agosto, 1.100, Distrito Indus-
trial. No ato da retirada é obriga-
tório levar documento com foto 
e o comprovante de inscrição.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, Lilico, destacou 
que o Circuito Atalanta é um 
importante evento e um prêmio 
para Barretos. “Esta parceria da 
prefeitura com a CPFL para este 
evento é uma grande oportuni-
dade para a prática esportiva, 
num ambiente muito agradá-
vel”, afirmou o secretário Lilico.

Barretenses conquistam ouro e bronze 
em Copa Regional de MontainBike

Reaproximação entre Barretos 
EC e Federação Paulista de Futebol


