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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 14 DE NOVEMBRO

R$  4,192
Dólar Comercial Venda R$  4,193

Cotações 
FinanCeiras

abastecimento

Segundo Caderno - PÁGINA 01

“Este novo endereço 
do Sebrae em Barretos, 
ao lado do Hospital de 
Amor, tem a enorme 
responsabilidade de dar 
suporte principalmente 
àqueles que chegaram em 
Barretos em busca de um 
tratamento e aqui querem 
empreender”, apontou o 
prefeito Guilherme Ávila, 
durante a inauguração. 
Inicialmente, o posto Se-
brae Aqui (na Rua Jerô-
nimo Alves Pereira, 270, 
no Campo Redondo), funcionará em horário comercial, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

O clima de Natal to-
mará conta do Parque do 
Peão a partir do dia 30 de 
novembro. O complexo 
receberá decoração espe-
cial em diversos pontos 
como Roseta, Monumento 
ao Peão e toda área de en-
trada. Uma das novidades 
deste ano é o crescimento 
de 30% na iluminação que 
chega a 13 mil metros de 
cabos com luzes de led. 
O painel de 40 metros de 
comprimento por 5 metros 
de altura com a imagem 
de um Presépio ganhará 
novos elementos para sur-
presa do público. (Foto: 
Leandro Joaquim)

Segundo Caderno - PÁGINA 01

O presidente do Sindicato 
da Alimentação de Barretos, 
Enilson Roberto da Silva, 
confirmou nesta sexta-feira 
(15), que foram realizadas 
duas assembleias com os tra-
balhadores dos Frigoríficos 
Minerva e JBS, para definição 
das propostas salariais que se-
rão apresentadas para as duas 
empresas na próxima semana.

As reivindicações salariais 
da categoria abrangem os 
trabalhadores empregados na 
empresa JBS S/A, no bairro 
Frigorífico, e todos os tra-
balhadores empregados do 
grupo Minerva S/A (Minerva 
Dawn Farms, Minerva Cou-
ros, Casa de Carnes e demais 
empresas do grupo).

Durante as assembleias, 

os trabalhadores decidiram, 
também, a concessão de po-
deres ao sindicato para manter 
negociações coletivas, cele-
brar acordos e convenções 
coletivas de trabalho e sendo 
preciso, instaurar dissídio 
coletivo; além de deliberar e 
aprovar contribuição, confor-
me o Artigo 18, inciso IX, do 
estatuto social do sindicato.

A superintendente do 
SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto), Elaine 
Gomes, confirmou que a par-
tir de 5 de dezembro, será 
instalada uma nova bomba de 
eixo prolongado no Poção das 
Comitivas, o que aumentará a 
capacidade de abastecimento 
em diversos bairros da cidade. 

“Acredito que em até 7 dias 
iremos substituir a bomba. Com 
o Poção das Comitivas funcio-
nando, teremos uma captação 
de 200 metros, mais 300 do 
Poção da Assis Chateaubriand 
e outros 190 metros cúbicos 
do Poção do Barretos 2. Com 
isso, teremos uma captação boa 
para a parte de cima da cidade”, 
afirmou Elaine Gomes.

Rio das PedRas
Segundo Elaine Gomes, a 

partir de dezembro tem início 
as obras da ETA (Estação de 
Tratamento de Água) do Rio 
das Pedras, com recursos de R$ 
5 milhões na Caixa para dar iní-
cio nas obras. Para 2020 outros 
investimentos serão realizados.

A Assembleia Legislativa 
de São Paulo aprovou na últi-
ma quarta-feira (13), o Projeto 
de Lei do deputado estadual, 
Alexandre Pereira (Solida-
riedade), que dispõe sobre o 

esporte eletrônico no Estado.
O projeto regulamenta os 

jogos eletrônicos como prática 
esportiva e permite a competição 
entre dois ou mais participantes, 
enquadrando-se nessa definição 

os videogames, jogos de compu-
tadores, jogos para telefones ce-
lulares, games online via internet, 
fliperamas e arcades, jogos envol-
vendo robôs e outros semelhantes.

Depois de sancionado pelo 

Governo do Estado, os pratican-
tes do esporte eletrônico passa-
rão a ser denominados atletas 
e, além disso, ficará instituído 
o ‘Dia do Esporte Eletrônico’, 
anualmente, em 27 de junho.

O prefeito de Barretos, 
Guilherme Ávila, acompa-
nhado do secretário municipal 
de Ordem Pública, Cláudio 
Muroni, participou de reunião 
com Coronel Sales, coman-
dante geral da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, 
para tratar de detalhes sobre 

a instalação da Cavalaria da 
Polícia Militar em Barretos.

Também participaram 
da reunião, o Subsecretário 
de Relacionamento com os 
Municípios, Ricardo San-
tana, e o Tenente Coronel 
Cangerana, Comandante 
do Regimento da Polícia 

Montada 9 de Julho.
“A Cavalaria em Barretos 

é um pedido feito por mim 
diretamente ao governador 
João Doria, que vem se em-
penhando para que a implan-
tação aconteça o mais rápido 
possível”, disse o prefeito 
Guilherme Ávila.

Aprovado projeto sobre jogos esportivos 
eletrônicos do deputado Alexandre Pereira

Poção Comitivas 
vai receber 
nova bomba 
em dezembro

Cavalaria da PM trará mais 
segurança para a população

Trabalhadores definem reivindicações  
salariais aos frigoríficos Minerva e JBS

A Praça Francisco Barreto, o calçadão, o museu e o Mercadão 
Municipal receberão decoração especial de Natal, através de parceria 
entre a ACIB (Associação Comercial e Industrial) e a prefeitura de Bar-
retos. A inauguração está marcada para a próxima quinta-feira, dia 21 
de novembro, às 19 horas. A decoração conta com iluminação de todas 
as árvores da Praça Francisco Barreto e também das ruas e avenidas 
do calçadão. Será instalada, também, uma árvore de 9 metros de altura 
toda decorada e a popular Casinha do Papai Noel (foto), construída em 
parceria com a Pacaembu Construtora. A partir do dia 6 de dezembro, 
o comércio ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 22 horas e, 
aos sábados, das 9 às 18 horas. A premiação para o consumidor que 
comprar no comércio local será 1 moto zero km e 12 vales compras de 
1.000,00 cada. O consumidor concorre retirando o cupom nas lojas, 
preenchendo seus dados e depositando nas urnas do próprio comércio.

Natal Encantado no comércio central

Parceria entre a prefeitura, Hospital 
de Amor e Sebrae SP permite a 
instalação de posto Sebrae Aqui

Parque do Peão terá decoração de Natal



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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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

A Caixa começou a vender as 
apostas para a Mega da Virada 
2019 nas lotéricas e nos canais 
eletrônicos. O prêmio estimado 
inicialmente para o concurso, 
que será realizado no dia 31 de 
dezembro, é de R$ 300 milhões. 

Porém, esse valor deve ser 
maior, já que no ano passado 
a edição especial pagou R$ 
302,5 milhões a 52 apostas 
que acertaram as seis dezenas.

O início da comercialização 
do jogo coincide com o reajuste 
nos valores das apostas das lo-
terias da Caixa. Na Mega-Sena, 
a aposta mínima (seis números) 

A boca desempenha impor-
tantes funções que repercutem 
na saúde de todo o organismo. 
Além de exercer papel funda-
mental na fala, mastigação e 
respiração, a boca é a maior 
cavidade do corpo a ter contato 
direto com o meio ambiente, 
sendo a porta de entrada para 
bactérias e outros microrganis-
mos prejudiciais à saúde.

Uma boa higiene bucal dimi-
nui o risco de desenvolvimento 
de problemas bucais e dentá-
rios. É importante ressaltar que 
doenças da boca têm relação 
direta com o fumo, o consumo 
de álcool e a má alimentação. 
Estudos científicos também 
comprovam que a saúde bucal 
tem íntima relação com a saúde 
geral, pois a boca interage com 
todas as estruturas do corpo. As 
más condições de higiene bucal 
podem causar doenças bucais, 
que, por sua vez, podem levar a 
enfermidades (ou agravá-las), 
principalmente doenças cardio-

Deveria se chamar PFB (Par-
tido da Família Bolsonaro) esse 
novo ajuntamento que estão pa-
rindo em laboratório no Palácio 
do Planalto para botar a mão na 
grana do Fundo Partidário.

Como tantas outras das 32 
siglas existentes, esta “Aliança 
pelo Brasil”, o nome de fanta-
sia criado pela famílícia, não 
quer dizer absolutamente nada.

O nome lembra a Aliança 
Renovadora Nacional, alcu-
nhada de Arena, o partido 
criado pelos militares para 
defender a ditadura de 1964 
no Congresso Nacional.

Tudo é fake nesta ope-
ração tabajara do capitão, 
capitaneada pelos filhos no 
zap-zap, para “libertar a 
população da destruição de 
valores cristãos e morais”.

O fundamentalismo reli-
gioso do bando miliciano-mi-
litar que assumiu a República 
é tão tosco e falso como uma 
nota de sete reais: “Fé, hones-
tidade e família”.

Sim, e daí?
E daí é que o Brasil terá 

pela primeira vez na vida 
um partido da ultradireita 
legalizado, que já tem até um 
bloco de jornalistas saídos das 
tumbas para defender os seus 
“princípios”.

Seria cômico, se não fosse 
tão trágico, o que está aconte-
cendo no Brasil.

o que o presidente Jair Bolsonaro terá 
de fazer para criar um novo partido

Mega da Virada abre apostas e 
prêmio deve passar de r$ 300 milhões

agora custa R$ 4,50 (eram R$ 
3,50). Quem quiser apostar 
uma dezena a mais passa a pa-
gar R$ 31,50 pelo jogo (antes 
custava R$ 24,50). O cenário 
mais caro, com 15 números 
no volante, agora bate nos R$ 
22.522,50 (anteriormente saía 
por R$ 17.517,50).

Na Mega da Virada 2019, as-
sim como nas edições anteriores, 
o prêmio não acumula. Isso sig-
nifica que, mesmo que nenhum 
apostador acerte as seis dezenas, 
a bolada será dividida na faixa 
imediatamente inferior (quina). 

Caso aconteça uma impro-

vável ocasião em que ninguém 
consiga fazer cinco números 
também, o prêmio vai para a 
faixa da quadra. Se, ainda assim, 
nenhum bilhete acertar sequer 
quatro dezenas, aí o prêmio 
acumula para a edição seguinte 
da Mega-Sena, mas a hipótese 
é absolutamente remota.

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou na última terça-feira 
(12) que deixará o PSL e criará 
um novo partido, o Aliança Pelo 
Brasil. O processo para criar um 
partido, porém, não é simples 
e, geralmente, leva tempo. É 
preciso atender a uma série 
de exigências, entre as quais 
obter um número mínimo de 
assinaturas de apoio em todos 
os estados. No caso da Aliança, 
há ainda outras complicações, 
como a manutenção do manda-
to dos deputados federais que 
decidirem deixar o PSL.

Os parlamentares não po-
dem simplesmente sair do 
PSL. Isso porque a legenda 
poderia argumentar infideli-
dade partidária, e os deputados 
ficariam sem o mandato. A mi-
gração para uma nova legenda, 
contudo, evitaria essa punição. 
O objetivo de Bolsonaro e dos 
aliados é ter o partido apto a 
disputar as eleições munici-
pais, em outubro de 2020, mas, 
para isso, a legenda precisa ser 
criada até abril do ano que vem 
(seis meses antes das eleições).

Por essa razão, os apoiado-
res de Bolsonaro querem con-
seguir autorização na Justiça 
Eleitoral para coletar as assi-
naturas necessárias por meio 
eletrônico. Hoje, a legislação 
não prevê essa possibilidade.

Como está a arti-
Culação para o 
novo partido?

- Desde o anúncio da nova 
legenda, aliados do presi-
dente Jair Bolsonaro estão 
empenhados nas redes sociais 
para mobilizar apoiadores. O 
advogado e ex-ministro do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
Admar Gonzaga é quem está 
à frente do processo, segundo 
parlamentares ouvidos pelo 
G1. Ele conta com o auxílio 
da advogada Karina Kufa. De 
acordo com o deputado federal 
Bibo Nunes (PSL-RS), deverá 
ser designado um responsável 
pela mobilização e coleta de 
assinaturas em cada estado.

Quais são os pró-
ximos passos para 
Criar a aliança?
- A primeira etapa é pedir 

no cartório o registro do futuro 
partido para que a sigla ganhe um 
número de Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) e possa 
funcionar regularmente como 
pessoa jurídica. O requerimento 

deve ser assinado por pelo menos 
101 fundadores com direitos 
políticos em dia, com domicílio 
eleitoral em pelo menos nove 
estados da federação. Segundo 
a deputada federal Bia Kicis 
(PSL-DF), haverá uma reunião 
na próxima quarta-feira (20) para 
tratar disso. Após o registro no 
cartório, o partido em formação 
tem até cem dias para informar 
ao TSE a criação. Depois, haverá 
prazo de dois anos para apresen-
tar as assinaturas.

Quantas assinatu-
ras são exigidas?

- O número de assinaturas 
exigido é o equivalente a no 
mínimo 0,5% dos votos dados 
na última eleição para a Câmara 
dos Deputados, não computados 
os votos em branco e os nulos. 
Segundo o TSE, com base no 
total de votos nas eleições de 
2018 para a Câmara, os partidos 
em formação neste ano devem 
coletar pelo menos 491.967 as-
sinaturas em, no mínimo, nove 
unidades da federação. Além 
disso, o apoio deve estar distri-
buído por um terço ou mais dos 
estados e equivaler a, no mínimo, 
0,1% do eleitorado que votou em 
cada um desses estados.

É possível 
fazer Coleta de 

assinatura online?
- Hoje, a legislação eleitoral 

não tem regras sobre assinatura 
digital. Diz que as assinaturas 
devem ser colhidas em listas 
ou fichas individuais, de acordo 
com os modelos disponibiliza-
dos pela Justiça Eleitoral. As 
assinaturas precisam ainda ser 
checadas e validadas por cartó-
rios eleitorais. Como garantia, os 
partidos costumam recolher um 
número maior para compensar 
as que forem invalidadas. A ideia 
do novo partido de Bolsonaro é 
viabilizar a coleta de assinaturas 
por meio digital. Já há uma con-
sulta neste sentido sob análise do 
TSE. Ainda não há decisão, mas 
a assessoria do tribunal admitiu 
a possibilidade, desde que as 
assinaturas fossem validadas por 
meio de certificação digital. Com 
validade jurídica reconhecida, a 
certificação digital pode ser obti-
da por qualquer pessoa física que 
assinar o serviço e é usada para 
garantir maior segurança, por 
exemplo, no envio da declaração 
de imposto de renda. A consulta 
ao TSE foi feita pelo Movimento 
Brasil Livre (MBL). O objetivo 

do MBL é facilitar a coleta de 
assinaturas. 

novo partido tem 
direito ao fundo 

partidário?
- Para ter direito aos recur-

sos do fundo, o partido precisa 
atender a algumas condições, 
que levam em conta o número de 
votos ou deputados federais elei-
tos no último pleito. No caso de 
um partido novo, como não terá 
participado da eleição anterior, 
não terá, em princípio, direito à 
verba do fundo. Mesmo assim, 
dissidentes do PSL vão tentar 
encontrar uma maneira de levar 
para a Aliança a parcela do fundo 
partidário relativa aos votos que 
receberam na eleição de 2018.
e Quanto ao fundo 

eleitoral?
- Em relação ao fundo 

eleitoral, distribuído em ano 
de eleição, o novo partido teria 
direito a entrar no rateio de 
2% do total dos recursos dis-
tribuídos a todas as legendas 
registradas no TSE.

o psl vai se 
fundir ao dem?
- Com a saída de Bolso-

naro e a possível debandada 
de seus aliados do PSL, uma 
possibilidade seria a fusão da 
legenda presidida por Luciano 
Bivar (PSL-PE) com outra 
sigla. Antes mesmo da crise já 
circulava a informação de que 
esse partido poderia ser o DEM. 
de acordo com a colunista do 
g1 andréia sadi, a cúpula do 
psl aguarda a formalização 
da saída de Jair Bolsonaro, 
o que ainda não aconteceu, 
para avançar nas conversas 
sobre fusão com o dem. Uma 
possível fusão das duas siglas 
faria da nova legenda uma das 
maiores bancadas da Câmara, 
com direito a mais recursos do 
fundo partidário. Ex-líder do 
PSL na Câmara, o deputado 
Delegado Waldir (GO) afirma 
que há conversas "informais" 
sobre o tema. De acordo com 
Waldir, divergências nos esta-
dos são entraves para a fusão 
entre PSL e DEM. Em São 
Paulo, por exemplo, a fusão en-
contraria dificuldades, segundo 
avaliação do deputado Coronel 
Tadeu (PSL-SP). Isso porque 
o DEM é aliado ao PSDB no 
estado, e representantes do PSL 
são contrários ao governo João 
Doria. (Com informações do 
g1 e Bolg de andrea sadi/g1)

Partido da família Bolsonaro quer ser 
a nova arena, o partido da ditadura

ricardo Kotscho
do Jornalistas pela 

Democracia

“A legenda que o presiden-
te quer criar surge ancorada 
em valores reacionários, no 
populismo e no personalismo 
puro”, resume Bruno Boghos-
sian, em sua coluna na Folha.

É tudo tão maluco, que 
um desconhecido político do 
Amapá, chamado Davi Alco-
lumbre, catapultado à presi-
dência do Senado pela “nova 
política” bolsonarista, sai por 
aí, sem mais nem menos, pre-
gando uma nova Constituinte.

Daqui a pouco algum outro 
alucinado vai propor a volta à 
Monarquia já que a República 
não deu certo. Por que não?

Na reunião com os depu-
tados em que “apresentou” 
seu novo partido à clientela, 
Bolsonaro cobriu de mesuras 
o “príncipe” Luiz Philippe de 
Orleans e Bragança (PSL-SP), 
como relata Monica Bergamo:

“Príncipe, estou te devendo 
eternamente. Você deveria ter 
sido meu vice, e não esse Mou-
rão aí. Eu casei, casei errado. 
E agora não tem mais como 
voltar atrás”.

Como a fidelidade conjugal 
e partidária não é o forte do 
presidente, no mesmo dia ele 
plantou também na imprensa o 
nome de Sergio Moro para ser 
seu vice em 2022.

Ainda não se sabe o que 
o atual vice, general Mourão, 
está achando destas confidên-

cias presidenciais.
Se ainda estivessem num 

quartel e não no Palácio do 
Planalto, o general certamente 
daria uma tranca no capitão…

Vou relatando estes fatos 
como se fossem as coisas mais na-
turais do mundo, mas é assustador 
o grau de degradação do cenário 
político nas últimas horas.

Enquanto isso, longe desse 
barulho e do pega pra capar 
em Brasília, e sem entrar em 
divididas, Lula embarca para 
Salvador, para a primeira 
reunião do PT depois de sair 
da prisão.

E faz bem em ficar pelo 
nordeste até domingo, quan-
do uma grande festa popular 
o aguarda em Pernambuco, 
sua terra natal, de onde saiu 
com 7 anos, num pau-de-arara 
para São Paulo, em viagem 
que durou 13 dias e ainda não 
terminou…

Vida que segue.

Cuidado com os dentes é fundamental
vasculares e diabetes.

Para ter um sorriso bonito e 
saudável, é preciso escovar os 
dentes todos os dias, após cada 
refeição e também uma última 
vez antes de dormir, utilizando 
uma escova de dente de tama-
nho adequado, com cerdas ma-
cias e creme dental com flúor. A 
complementação da escovação 
pode ser feita passando o fio 
dental entre todos os dentes.

Quem usa aparelho ortodô-
ntico, deve se preocupar mais 
com a limpeza dos dentes, 
gengiva e o uso do flúor, pois 
o aparelho retém muito restos 
de alimentos. Saiba um pouco 
mais sobre os problemas mais 
comuns na boca:

- Cárie: desintegração do 
dente provocada pela higiene 
inadequada, ingestão de doces 
e carboidratos ou, ainda, por 
complicações de outras doenças 
que diminuem a quantidade de 
saliva na boca. (Ex.: pessoas 
em tratamento quimioterápico 

ou radioterápico para o câncer).
- mau hálito: tem várias 

causas, dentre elas: higiene 
bucal inadequada (falta de es-
covação adequada e falta do 
uso do fio dental); gengivite; 
ingestão de certos alimentos 
como, alho ou cebola; tabaco e 
produtos alcoólicos; boca seca 
(causada por certos medicamen-
tos, por distúrbios e por menor 
produção de saliva durante o 
sono); doenças sistêmicas como 
câncer, diabetes, problemas com 
o fígado e rins.

- gengivite: inflamação da 
gengiva provocada pela placa 
bacteriana.

- placa bacteriana: é o con-
junto de bactérias que coloniza 
a cavidade bucal. A placa bac-
teriana fixa-se principalmente 
nas regiões de difícil limpeza, 
como a região entre a gengiva 
e os dentes ou a superfície dos 
dentes de trás, provocando cá-
ries e formação de tártaro.

- tártaro: é o endureci-
mento da placa bacteriana na 
superfície dos dentes.
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Bastidores
da Política

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente do SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (S.O.S.) convoca a diretoria, conselho fiscal e sócios em 
geral, para reunião de Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 21/11/2019, em sua sede à Av. 5 
n. 239, Barretos- SP, às 19:30 horas em primeira convocação e às 20:00 horas com qualquer número de sócios 
presentes, para o fim específico de alteração do Estatuto Social.

Barretos-SP, 16 de Novembro de 2019

GILSON PEDRO GUIMARÃES
Presidente

Os donos de telefones pré
-pagos de vários estados bra-
sileiros, incluindo São Paulo, 
terão até a próxima segunda-
feira, 18 de novembro, para 
recadastrar suas linhas e atua-
lizarem os seus dados. 

Caso contrário, o serviço 
será bloqueado pela Anatel 
(Agência Nacional de Teleco-
municações).

A medida faz parte do pro-
jeto da Anatel para a criação 
do cadastro nacional de usu-
ários do serviço de telefonia 
celular pré-paga. Esta é a 

última fase do processo.
Os usuários de pacotes pré

-pagos serão acionados pelas 
operadoras por canais como 
mensagem de texto, ligações 
ou pop ups em sites.

O procedimento é aplica-
do apenas aos usuários com 
pendências cadastrais. As 
operadoras também disponibi-
lizaram canais de atendimento 
para fornecer mais informa-
ções sobre o recadastramento, 
como páginas específicas nos 
sites e números, conforme 
dados da Anatel: Claro (1052), 

Tim (*144), Vivo (*8486), Oi 
(*144), Algar (1055) e Ser-
comtel (1051).

Após a conclusão do reca-
dastramento, as informações 
serão reunidas em um site, a 
ser disponibilizado em janeiro 
do ano que vem pela Anatel. 

Os cidadãos poderão con-
sultar as linhas ativas a partir 
do seu registro no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) para 
identificar se aquelas listadas 
estão corretas. Segundo a 
agência, assim será possível 
identificar eventuais fraudes. 

O serviço Castramóvel da 
prefeitura de Barretos comple-
tou a inscrições para o mês de 
novembro, com atendimentos 
no Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Barre-
tos, conforme havia sido esta-
belecido entre a instituição e a 
Secretaria Municipal de Saúde.

A partir de 2 de dezembro, as 
inscrições passarão a ser feitas na 
sede da secretaria, na Avenida 
Ibirapuera, no antigo prédio da 
Escola Vocacional. O serviço de 
castração dos animais será feito 
no Centro Veterinário local.

Para a realização das cas-

Acontece no dia 26, uma 
terça-feira, no Plenário da Câ-
mara Municipal, a Audiência 
Pública para discutir a situação 
das áreas públicas ocupadas 
irregularmente por empresas 
na Avenida Engenheiro Ne-
cker Carvalho de Camargos 
(avenida 7).

A reunião com a população 
foi proposta pelo vereador 
Aparecido Cipriano (PP), após 
Ação Civil Pública ajuizada 
pelo Ministério Público.

Entre os convidados para 
discutir o tema estão a 3ª Pro-
motora de Justiça de Barretos, 
Adriana Nogueira Franco (foto); 
o secretário municipal de Obras 
e Serviços Urbanos, Raphael 
Ducati; a Juíza de Direito e di-
retora do Fórum da Comarca de 
Barretos, dra. Fernanda Martins 
Vasquez; o delegado Seccional, 
José Luiz Ramos Cavalcanti; 
e os defensores públicos dr. 
Gustavo Samuel e dr. Fábio 
Henrique Exposto.

Os proprietários ou res-
ponsáveis pelos estabeleci-
mentos comerciais instalados 

audiência discute situação de áreas 
públicas da necker Carvalho de Camargos

na Avenida 7 também foram 
convidados. Todos os cidadãos 

interessados também podem 
participar das discussões.

não seJa bloqueado
Celular pré-pago deve ser recadastrado 

até a próxima segunda-feira

Castramóvel completa 
inscrições para o mês de novembro
Em dezembro, atendimento passa a ser realizado na sede da secretaria de Saúde

trações de cães e gatos, o 
proprietário do animal deverá 
se dirigir ao local, das 8h30 
às 12 horas, de segunda a 
sexta-feira, munido de RG 
e comprovante de endereço. 

No local será preenchida uma 
ficha de inscrição do animal 
e, logo após, o proprietário do 
animal será informado sobre a 
data em que deve levá-lo para 
efetuar o procedimento.
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Em 11 de novembro de 
2017, passava a vigorar no país 
a Lei 13.467/17, conhecida 
como “Reforma Trabalhista”, 
sancionada quatro meses antes 
pelo, então, presidente da Repú-
blica, Michel Temer, após longo 
debate no Congresso Nacional.

As discussões sobre as pro-
postas de alterações na Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT) se estenderam por sete 
meses, até que deputados e sena-
dores aprovassem a reforma em 
meio à pressão de organizações, 
entidades sindicais e outros 
atores da sociedade favoráveis 
e contrários à proposta.

Contudo, dois anos após a 
aprovação e conforme especia-
listas em Direito do Trabalho, 
o debate segue em meio à 
insegurança jurídica, críticas 
e questionamentos sobre a 
constitucionalidade de pontos 
da reforma e a novas mudanças 
que são propostas ainda para a 
legislação trabalhista no país.

A reforma trouxe entre as 
suas principais mudanças a 
diminuição do acesso à Justiça 
gratuita; o pagamento das cus-
tas nos processos trabalhistas 
pela parte perdedora; a preva-
lência dos acordos trabalhistas 
sobre o que é determinado em 
lei; definição do valor do pe-
dido de danos morais no início 
do processo pela parte autora e 
não mais pelo juiz; criação do 
contrato intermitente de traba-
lho; fracionamento das férias 
do trabalhador; fim do imposto 
sindical e a regulamentação do 
chamado home office.

Conforme dados do relató-
rio Justiça em Números, divul-
gado pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), o número de 
ações trabalhistas no país caiu 
27,3% entre 2017 e 2018, com 
o total passando de 3,4 milhões 
para 2,5 milhões.

“Há uma clara redução no 
número de processos infun-
dados e de alegações abusi-
vas. Também há um quadro 
crescente de acordos extra-
judiciais, evitando os litígios 
propriamente ditos, de forma a 
privilegiar a autocomposição 
entre as partes. Por outro lado, 
permanece ainda um cenário de 
insegurança jurídica em alguns 
aspectos vitais da reforma”, 
analisa Danilo Pieri Pereira, 
especialista em Direito do 
Trabalho e sócio do escritório 
BaraldiMélega Advogados.

Segundo o especialista, a 
reforma trouxe mudanças que 
necessitam ainda de evolução 
da jurisprudência e do pensa-
mento da Justiça do Trabalho. 

“Ainda é preciso resolver 
a questão da prevalência das 
negociações coletivas sobre a 
legislação. Novas formas de 
contratação, como o trabalho 
intermitente, estão pouco a 
pouco ganhando espaço. Ain-
da se discute muito a extensão 
dos benefícios da Justiça gra-
tuita aos mais necessitados 
e as questões envolvendo o 
pagamento de honorários pela 
parte vencida à vencedora”, 
destaca Pieri Pereira.

O advogado Guilherme 
Conde, especialista em Direito 
do Trabalho do escritório Stu-
chi Advogados, explica que as 
demandas trabalhistas diminu-
íram drasticamente, em razão 
do receio dos trabalhadores de 
entrar com ações e ficar sujeitos 
a pagar custas e honorários.

Para o especialista, o tra-
balho intermitente é uma das 
mudanças que ainda gera mais 
dúvidas e discussão no Judici-
ário. Nesta modalidade de con-
tratação, os trabalhadores ficam 

Enquanto a renda do bra-
sileiro ficou praticamente 
estagnada, as mensalidades 
escolares mais que dobraram 
nos últimos sete anos e vão 
subir ainda mais em 2020.

Um boleto do ensino fun-
damental que, ao final de 2011, 
era de R$ 1.000, atualmente é 
de R$ 2.080, se ajustado pela 
inflação acumulada para essa 
etapa da escolaridade, calcula-
da pelo IBGE.

Se o aumento tivesse segui-
do o índice inflacionário geral, 
medido pelo IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo), o valor seria conside-
ravelmente menor: R$ 1.538.

Não que os colégios priva-
dos não tenham sentido a crise 
econômica. Os índices de au-
mento vêm caindo desde 2016 
em quase todas as etapas, com 
exceção da creche. Mas seguem 
acima da inflação registrada no 
país. O único ano em que isso 
não ocorreu foi 2015.

Segundo o presidente do 
Sieeesp (sindicato das escolas 
particulares de São Paulo), 
Benjamin Ribeiro da Silva, a 
maioria dos reajustes do setor 
no estado deve ficar entre 3% 
e 6%. O percentual varia de 
acordo com aspectos como o 
aluguel e o investimento em 
tecnologia.

A remuneração dos pro-
fessores é, de fato, o que mais 
pesa no aumento das mensali-
dades. Isso porque, ao menos 
desde 2013, os educadores têm 
obtido aumentos reais de salá-
rio na maior parte dos anos.

Neste ano o Sinpro, sindi-
cato dos professores da rede 
particular na capital paulista, e 
o Sieeesp não chegaram a um 
acordo, e o índice de reajuste 
ainda será definido pela Justiça.

Para 2020, a expectativa é 
de que ele (o índice) fique em 
5,9%, por isso, esse fator já 
foi embutido no cálculo das 
mensalidades do ano que vem. 

Advogado do Idec (Insti-
tuto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), Igor Marchetti, 
explica que as escolas têm 
obrigação de informar os 
parâmetros de reajuste, com 
planilha colocada em local 
visível para que sejam identi-
ficados os fatores que pesaram 
no cálculo.

Quando não há acordo, o 
melhor a fazer é se articular 
com outros pais, afirma ele. “A 
gente sempre recomenda que a 
reclamação seja feita de forma 
coletiva, para ter mais força 
e, eventualmente, as famílias 
podem entrar com uma ação 
coletiva”. (Com informações 
da Folha de S.Paulo)

Mensalidade escolar 
mais que dobrou 

em sete anos e deve 
ter novo aumento

reforma Trabalhista faz dois anos com 
insegurança jurídica e novas mudanças

à disposição das empresas; tra-
balham mediante convocação e 
recebem apenas o proporcional 
ao trabalho, garantidos os direi-
tos previstos na CLT. 

“A norma que necessita de 
aperfeiçoamento é a do con-
trato intermitente, onde fica-
ram vagas, principalmente, as 
questões do pagamento ao tra-
balhador e dos recolhimentos 
sobre as questões trabalhistas, 
entre outras”, pontua Conde.

CrítiCas e inCons-
tituCionalidade
Nas análises de especialis-

tas sobre o impacto nas mu-
danças nas relações trabalhis-
tas, ainda não há consenso em 
relação aos aspectos positivos 
e negativos da reforma.

Conforme dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged, do 
Ministério da Economia, desde 
a aprovação da reforma até 
julho desde ano, foram criadas 
101,6 mil vagas na modalidade 
de trabalho intermitente. O 
número representa 15,4% do 
total de empregos gerados no 
país nesse período.

Essa modalidade de contra-
tação é tratada como uma for-
ma de modernizar a legislação 
e gerar empregos, mas também 
é apontada como algo mais 
benéfico para as empresas do 
que para os trabalhadores. 

“O trabalho intermitente 
permite aos empregadores 
contratar pessoas por hora tra-
balhada, em horário flexível, 
de acordo com a necessidade 
de mão de obra. Com isso, gera 
a perda de renda, de direitos 
e de garantias para a grande 
maioria dos trabalhadores, 
beneficiando apenas os em-
pregadores”, aponta Bianca 
Canzi, advogada e especialista 
em Direito do Trabalho do es-
critório Aith, Badari e Luchin 
Advogados.

Para Daniel Moreno, ad-
vogado trabalhista e sócio do 
escritório Magalhães & More-
no Advogados, a reforma não 
gerou, nem de longe, o número 
de vagas de emprego prometi-
das por seus idealizadores. 

“Além do mais, é difícil 
acreditar que a retirada de 
direitos possa reaquecer a eco-
nomia, isso porque, como se 
sabe, são justamente os assa-
lariados que fazem a economia 
girar. Estamos próximos agora 
do 13º salário, por exemplo, 
que aquece a economia no final 
do ano”, afirma Moreno.

Em relação à discussão na 
Justiça, Moreno lembra que 
no mesmo ano da aprovação 
da reforma o próprio governo 
Michel Temer promulgou a 
Medida Provisória 808/17, 
com a regulamentação de 
mudanças como o trabalho 
intermitente. 

“Existem inúmeros pontos 
polêmicos como, por exemplo, 

a condenação do trabalhador 
sem condições financeiras ao 
pagamento de custas e honorá-
rios da outra parte. O tema se 
encontra pendente de decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF)”, observa Moreno.

Milena Pinheiro, advoga-
da de processos especiais do 
escritório Mauro Menezes & 
Advogados e que tem acompa-
nhado a repercussão da refor-
ma no Judiciário, afirma que 
há diversas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADIs) 
no Supremo Tribunal Federal, 
que contestam dispositivos 
inseridos na legislação. 

Até o momento, foi julgada 
apenas a ADI 5938, que apon-
tava a inconstitucionalidade do 
artigo 394-A da CLT, que auto-
rizava o trabalho insalubre de 
gestantes e lactantes, mediante 
a apresentação de atestado 
médico. A ação foi julgada 
procedente pelos ministros 
com o fundamento de que são 
irrenunciáveis a proteção à 
maternidade e à infância. 

“Um tema de destaque que 
chegou a entrar na pauta do 
STF no segundo semestre de 
2019, mas não teve julgamen-
to iniciado, foi o da tarifação 
do dano extrapatrimonial. 
A reforma estabeleceu tetos 
de indenização por danos 
morais vinculados ao salário 
do ofendido. Essa disposição 
tem consequências graves, 
vincula-se a moral do traba-
lhador à sua remuneração. 
Além disso, numa situação de 
dano ambiental grave, como 
a de Brumadinho, é possível 
que um cidadão comum, não 
vinculado às empresas cau-
sadoras de dano, receba uma 
indenização muito maior que 
um trabalhador”, alerta Milena 
Pinheiro sobre o ponto que é 
contestado por meio das ADIs 
5870, 6050, 6069 e 6082.

novas mudanças
Enquanto questões penden-

tes sobre a Reforma Trabalhis-
ta não são resolvidas no Judi-
ciário, os poderes Executivo e 
Legislativo seguem buscando 
reformar a legislação traba-
lhista do país.

Em setembro desse ano, o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, promulgou a Lei 
13.874/19, conhecida como 
“Lei da Liberdade Econômi-
ca”, voltada para pequenas 
empresas e tratada como uma 
minirreforma trabalhista.

Entre as mudanças, está o 
fim da exigência de alvará para 
atividades de baixo risco; o 
incentivo a carteira de trabalho 
digital; o fim da obrigatorie-
dade de registro de ponto para 
empresas com menos de 20 
funcionários; a substituição 
do Sistema de Escrituração 
Digital de Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(e-Social) por uma futura 

nova plataforma; e a criação 
da figura do “abuso regulató-
rio”, infração cometida pela 
Administração Pública quando 
interfere na livre concorrência. 

De acordo com Natália 
Bacaro Coelho, advogada tra-
balhista do escritório Cerveira, 
Bloch, Goettems, Hansen & 
Longo Advogados, o governo 
tenta afastar a informalidade 
dos empreendedores. 

“A Lei de Liberdade Eco-
nômica visa rever o papel do 
Estado na economia e cria as 
condições necessárias para o 
crescimento do país. Não se 
pode mais criar barreiras à 
entrada de competidores, tanto 
nacionais quanto estrangeiros, 
no mercado em questão”, opi-
na Natália Coelho.

Já o advogado Guilherme 
Conde postula que nem todas 
as mudanças com a nova lei 
são positivas para empregados. 

“A lei prejudica o trabalha-
dor no tocante ao registro de 
ponto, afetando diretamente 
aqueles que trabalham em pe-
quenos estabelecimentos, uma 
vez que se laborar em hora ex-
traordinária, terá de provar pe-
rante a Justiça”, prevê Conde.
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anuncie

Os Quitutes da dulce

O governo de São Paulo apre-
sentou na última quarta-feira (13), 
as diretrizes do plano de reestrutu-
ração de carreira dos professores 
que atuam na rede estadual de 
educação de São Paulo. 

A principal mudança é que, 
a partir de 2020, o salário inicial 
do professor no regime de 40 
horas semanais será de R$ 3,5 
mil, o que representa um aumen-
to de 35,4% sobre o valor pago 
hoje, de R$ 2.585,00. Em 2022, 
um professor com a mesma car-
ga horária terá salário inicial de 
R$ 4 mil, um aumento de 54,7% 
em relação à remuneração atual. 

No topo da carreira, o pro-
fessor poderá chegar a um sa-
lário de R$ 11 mil. Com a rees-
truturação de carreira proposta, 
professores com mestrado e 
doutorado serão valorizados e 
terão acréscimo salarial de 5% 
e 10%, respectivamente.

O Projeto de Lei será en-
viado nos próximos dias à As-
sembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo. O programa quer 
atrair talentos para a carreira 
docente, além de valorizar e 
formar os professores.

O projeto vai proporcionar 
mais oportunidades de desenvol-
vimento profissional e formação, 
além de aperfeiçoamento dos 
mecanismos de reconhecimento 
e estímulo profissional ao longo 
da carreira, alicerçada em 15 eta-
pas, e não mais em 64 referências 
salariais, como é hoje. 

Liberdade de esco-
Lha será preservada

A adesão à modernização da 
carreira docente será totalmente 
voluntária. Cada professor fará a 
opção com base em sua própria 
realidade. Ninguém será obrigado 
a aderir ao novo modelo. Quem 
preferir permanecer no modelo 
atual terá os direitos garantidos. 

Todos os professores ativos 
e inativos poderão optar pela es-
trutura proposta. O educador terá 
até 12 meses (a contar da data de 
publicação da lei) para optar pela 
carreira modernizada. O prazo de 
adesão poderá ser renovado por 
Decreto do Governador.

diagnóstico
O modelo proposto por meio 

de Projeto de Lei baseia-se em 
estudos e escuta da rede por 
meio pesquisas de percepção, 
grupos focais, seminários, en-
contros, videoconferências e de-
bates com educadores, diretores 

IngredIentes
½ kg de mandioca amarela sem casca cortada em cubos e pré-
cozida com sal
2 cenouras grandes cortadas em rodelas e pré-cozidas com sal
150 gramas de champignon
200 gramas de cebolinhas curtidas
150 gramas de azeitonas pretas
2 gomos de linguiça portuguesa defumada
1 peito de frango cortado em cubos ou 600 gramas de 
contrafilé cortado em cubos, temperado com sal, alho, 
limão e pimenta a gosto
1 cebola média cortada em pétalas
1 maracujá fruta peneirado
1 limão (use ½ para misturar no suco)
2 colheres (sopa) de açúcar para 
misturar no suco de maracujá
1 colher (sopa) de margarina
PreParo
Em uma frigideira grande, 
coloque um pouco de azeite e 
doure o frango ou o contrafilé. 
Faça o mesmo com a mandio-
ca, cenoura e reserve. Grelhe 
a linguiça e misture todos os 
ingredientes na mesma pane-
la, junte o suco de maracujá 
com limão e açúcar. Deixe 
secar o caldo, sem mexer os 
legumes para não quebrá-los.
Bom aPetIte!

Aperitivo “La Dulce”
reestruturação de carreira de professor 

tem salário inicial de r$ 4 mil
de escola e dirigentes. 

casos práticos
Na prática, uma professora 

efetiva que atua na rede nos anos 
finais do ensino fundamental e 
no ensino médio, com jornada de 
40 horas semanais, está na faixa 
1 e nível I da carreira. Recebe o 
equivalente a uma remuneração 
bruta de R$ 2.585. Na proposta 
de reestruturação, ela receberá 
um aumento de R$ 915 e passará 
a receber R$ 3,5 mil já em 2020 
e, em 2022, R$ 4 mil.

Os professores temporários 
que trabalham 40 horas sema-
nais também serão contem-
plados pela proposta e terão 
aumento. Hoje, os temporários 
recebem R$ 2.585 e passarão 
a receber R$ 3,5 mil em 2020 
e R$ 4 mil em 2022, valor que 
significa 54,7% a mais.

Os professores que lecionam 
para os alunos tanto dos anos 
iniciais do ensino fundamental 
(chamados de PEB I) quanto dos 
anos finais e ensino médio (PEB 
II) serão igualmente valoriza-
dos. Hoje, há cargos e salários 

distintos para cumprimento de 
funções semelhantes.

ajustes
O Projeto de Lei também 

contemplará ajustes em grati-
ficações de função recebidas 
pelos integrantes do Quadro do 
Magistério. Hoje, diretores de 
escola titulares de cargo e pro-
fessores que estão designados 
na função recebem gratificação 
no valor de R$ 1.064. A grati-
ficação será absorvida propor-
cionalmente pelos diretores 
titulares de cargo e substituída 
por um novo bônus. 

O valor da nova bonificação 
irá variar em até seis níveis, de 
acordo com critérios como com-
plexidade da escola, número de 
alunos e etapas de ensino ofereci-
das (anos iniciais, finais ou ensino 
médio), entre outros indicadores.

Para as escolas que cumpri-
rem os critérios, a gratificação 
para o diretor ficará entre R$ 
1,2 mil e R$ 3,5 mil. Para as 
demais funções da escola, tam-
bém serão criadas gratificações 
variadas proporcionais.
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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. (Augusto Branco) 

A Black Friday é certamente 
um dos dias mais importantes 
para a economia e para o mercado 
de varejo em todo o mundo, neste 
ano acontece no dia 29 de novem-
bro. O comércio está mais espe-
rançoso com as vendas já que os 
trabalhadores do país começaram 
a receber além da primeira parcela 
do décimo terceiro o saque do 
FGTS de R$ 500. 

A data conta com novi-
dades, incontáveis formas de 

pagamento e, claro, a estratégia 
responsável por sua populari-
dade: descontos nos mais varia-
dos tipos de produto e serviço, 
em lojas físicas ou virtuais. 

Segundo pesquisa enco-
mendada pelo Google para a 
Provokers, em relação ao ano 
passado, a ideia de compra au-
mentou 58% em relação ao ano 
passado. Além disso, o estudo 
mostrou que o produto que 
está com uma maior intenção 

de compra é a de smartphones, 
com 48%, e na sequência, os 
computadores, com 38%, o que 
significa um aumento de 53% 
em relação ao ano anterior. 

Além do impacto signifi-
cativo na economia, mercado 
sazonal e empregos informais, 
o consumo em alta escala gera 
perigos, dos mais diversos, 
que vão de fraudes virtuais a 
acidentes vindos de superlota-
ção de lojas físicas. 

Os atiradores do Tiro de 
Guerra 02-005 de Barretos/Se-
gundo Turno de 1979, voltam 
a encontrar-se neste sábado, 16 
de novembro. É o "Encontro 
Pós 40 anos", que será realiza-
do no Centro Comunitário da 
Capela de Nossa Senhora de 
Fátima, na rua 4, entre as ave-
nidas 11 e 13, centro. Vinte ex
-atiradores estão confirmados. 
Incluindo familiares, amigos e 
convidados especiais, serão 86 
pessoas presentes.

O encontro, que terá a par-
ticipação do atual chefe instru-
tor do TG, subtenente Lino, do 
sargento Cardoso (instrutor) e 
do delegado militar, tenente 
Caracciolo, começa às 19 ho-
ras, com happy hour. 

Por volta de 21 horas será 
feita a formatura com a ce-
rimônia de incorporação da 
Bandeira do Brasil, que será 
conduzida pelo atirador Siu-
mar (número de guerra 289). 
O ex atirador Novais (número 
de guerra 271) será o orador. 
Haverá também Oração Ecu-
mênica e homenagem póstuma 
a colegas falecidos. Em se-
guida será servido jantar, que 
terá animação do cantor José 
Fausto e canja dos atiradores 
veteranos artistas.

Anteriormente, o grupo já 
se reuniu no Jubileu de Prata, 
em 2004, e no pós 26 anos, em 
2005. Há dois anos foi reali-
zado um pré-encontro, para o 
lançamento do encontro deste 
sábado, que irá celebrar os 40 
anos após a formatura, que 
aconteceu em 1979. Naquela 
oportunidade o subtenente Fi-
gueiredo era o chefe instrutor e 
o sargento Miranda, o instrutor. 

Há cerca de 12 anos, a turma 
foi homenageada pelo Tiro de 
Guerra, em cerimônia na Praça 
Francisco Barreto, junto com a 
Turma do Primeiro Turno (pri-
meiro semestre). No dia 22 de 
agosto de 2016, participou do 
desfile de aniversário de Barre-

Uma grande festa está sen-
do preparada para a virada 
do ano no Parque do Peão. A 
Associação Os Independentes 
anunciou a realização do Re-
veillon no Espaço Berrantão, 
dia 31 de dezembro, a partir 
das 23 horas, com duração até 
às 5 horas da manhã do dia 1º 
de janeiro de 2020.

Os ingressos custam R$ 
120,00 no 1º lote. Crianças 
entre 9 e 13 anos pagam 
meia entrada e menores de 8 
anos não pagam. As vendas 
começaram na última terça-
feira, dia 12, na Loja Oficial 
de Os Independentes, locali-
zada na esquina da avenida 
43 com a rua 38. 

O buffet terá assinatura 
de Danilo Borges com Ilha 
Gourmet, Jantar, Sobremesa e 
Mesa de Café. Serão servidos 
água, refrigerante, suco, cerve-

Jerônimo Muzetti confirmou a realização do Reveillon 
no Espaço Berrantão (Foto: Diego Rodrigues)

A obra cinematográfica de “As 
Panteras” é a nova adaptação 
cinematográfica da série policial 
Charlie's Angels. As espiãs Sabina 
Wilson (Kristen Stewart), Jane Kano 
(Ella Balinska) e Elena Houghlin 
(Naomi Scott) embarcam numa 
perigosa missão global, a fim de 
impedir que um novo programa 
de energia se torne uma ameaça 
para humanidade. A pré-venda de 
ingressos do filme “Star Wars – A 
Ascensão SkyWalker” continua nas 
plataformas digitais: veloxtickets.

com e ingresso.com. A programação da semana é para ir com os amigos ou ‘aquela pessoa especial’ no 
Centerplex do North Shopping Barretos. Os filmes em cartaz até 20 de novembro são: 
Sala 01 – “Malévola – Dona do Mal” - Dublado
Aventura - 10 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta: 20h45
Sala 01 – “Dora e a Cidade Perdida” – Dublado
Aventura - 10 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta: 14h - 16h15 - 18h30
Sala 02 – “As Panteras” - Dublado
Ação - 14 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta: 14h - 16h30 - 19h
Sala 02 – “As Panteras” - Dublado
Ação - 14 Anos - Sábado, Domingo: 14h - 16h30 - 19h
Sala 02 – “As Panteras” - Legendado
Ação - 14 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta:  21h30
Sala 03 – “Malévola – Dona do Mal” em 3D - Dublado
Aventura - 10 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta: 16h20
Sala 03 – “A Família Addams 3D” - Dublado
Animação - Livre - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta:  14h15
Sala 03 – “Invasão ao Serviço Secreto” - Dublado
Ação - 14 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta: 18h45
Sala 03 – “Invasão ao Serviço Secreto” - Legendado
AÇÃO - 14 Anos - Sábado, Domingo, Segunda, Terça  e Quarta:  21h15

O Espaço Perma-
nente de Artes Visuais 
da Biblioteca do Unifeb 
recebe até a próxima 
sexta-feira (22), a ex-
posição “Zé de Ávila 
- Trovas em Cores e 
Formas”, com obras de 
artistas da Academia 
Barretense de Cultura. 
São 32 obras inspiradas 
nos versos do grande 
poeta, trovador, artesão 
e acadêmico Zé de Ávila. 
Adolfo Alonso, Alciony 
Menegaz, Angela Ortiz, 
Bia Caiel, Carmen Lo-
renzi, Celia Petrov, Con-
ceição R. Borges, Ge-
raldo Rodrigues “Dado 
Stuart”, Daniel Volpi, 
Diamantino,  Dorinha 
Vitali, H. Delascart, Jussara Helena, Ledi Salvi, Leila Amisy, Leonor Girardi Misiara, Lilia Carvalho Parassú, 
Luciano Junqueira, Luzia Madalena, Manoel Nunes, Marita, Marley Machado e C. Figueiredo, Newton Tei-
xeira, Pat Wada,  Pedro Perozzi, Renato Amisy, Rosa D’Ávila,  Ruth, Silvia Fuzaro, Shirley, Valter Corcino 
e Willian Cassi são os artistas que aceitaram o convite da ABC. Zé de Ávila nasceu em Alfenas-MG em 
1904, mudou-se para Barretos em 1977 e em 1983 foi um dos fundadores da ABC. Morreu em Barretos 
em 1991. Escreveu versos em poesias e trovas que se perpetuam, também fazia artesanato em madeira 
e outros materiais naturais. A mostra fica aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 23 horas 
e, neste sábado (16), das 8 às 12 horas. Vale prestigiar!!!

O livro “Diversidade Se-
xual e de Gênero: a tutela 
jurídica nas relações de tra-
balho”, da professora doutora, 
Adriana Galvão, foi lançado 
oficialmente na XII Jornada 
Científica de Estudos Jurídi-
cos do Unifeb, que aconteceu 
na última semana. O livro faz 
uma análise do reconheci-
mento jurídico da diversida-
de sexual e de gênero nas 
relações de trabalho, como 
forma de garantir os direitos 
da personalidade, privacidade 
e intimidade do ser humano. 
Antenado com a atualidade, o 
livro aborda também as práti-
cas discriminatórias no âmbito das relações de trabalho, que ainda acontecem e devem ser combatidas. A 
obra da docente pode ser adquirida diretamente com a autora ou pelo site da editora www.lumenjuris.com.br.

Exposição em memória a 
Zé de Ávila acontece até dia 22 no Unifeb

Livro sobre “Diversidade Sexual e de Gênero” 
foi lançado na Jornada Científica do Direito

O Clássico “As Panteras” 
estreia no Centerplex North Shopping

Black Friday movimenta 
mais uma vez a economia do país

Parque do Peão terá 
festa especial de reveillon

Ex-atiradores TG de 1979/Segundo Turno realizam 
"Encontro de 40 anos Pós Formatura" neste sábado

tos, marcando as comemorações 
de 100 anos do TG. 

 “Formávamos um grupo 
de quase 150 cidadãos. Eram 
estudantes ou estudantes-tra-
balhadores. Prestar o serviço 
militar, foi algo muito positivo 
em nossas vidas. Ali constru-
ímos muitas amizades que 
permanecem até hoje”, afirma 
Sérgio Andruccioli, o número 
285 da Turma, um dos organi-
zadores do encontro, que con-
duzirá a Oração Ecumênica. 

Na época, foram cinco 
meses de atividades, iniciadas 
em 23 de julho, com término 
em 22 de dezembro. Dois fatos 
marcaram a Turma. O primeiro 
em 6 de novembro, quando foi 
receber o então governador 
de São Paulo, Paulo Salim 
Maluf, que passou em revista 
a tropa. “Maluf veio a Barretos 
para inaugurar o CSU(Centro 

Social Urbano), Avenida Wa-
shington Luiz (hoje Avenida 
Engenheiro Necker Camargos) 
e o Aeroporto”, historia Patrí-
cio Augusto (272). 

O segundo fato ocorreu na 
primeira quinzena de dezem-
bro, quando cinco colegas re-
presentaram a turma e fizeram 
bonito, obtendo o primeiro lu-
gar por equipes num Concurso 
de Tiro ao Alvo, realizado em 
Votuporanga. 

Wilson Rossi Júnior (295 
pontos), Maurício Aparecido 
Duarte Alves (250), Luciano 
Batista Vernillo (234), João 
Batista Miranda (207) e Décio 
Borges de Queirós (182), ven-
ceram os atiradores de Rio Pre-
to, Votuporanga e Fernandópo-
lis. “São muitas lembranças e 
vamos recordá-las com muita 
alegria”, afirma o ex-atirador 
Ramilo Dutra (289).

ja, batidas com vodka e vinho 
frisante. Está autorizado ao 
convidado que preferir levar 
seu whisky ou vinho, e o buffet 
providenciará taças e gelo. 

A música será comandada 
pelo DJ Sá e o local terá de-
coração e iluminação especial 
para a chegada de 2020. 

“Nossa meta é fazer do 
Parque do Peão um espaço 
com eventos o ano todo e o 
Reveillon veio para ficar. Te-
mos certeza que será uma linda 
festa com a presença da família 
barretense”, afirmou Jerônimo 
Luiz Muzetti, presidente de Os 
Independentes.
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O Centro Social Urbano 
(CSU) recebeu melhorias em 
seu prédio com o trabalho de 
limpeza e revitalização reali-
zadas pela equipe da Secre-
taria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente.

No local foi feita toda a 
capina e roçada, retirada de 
entulhos, limpeza e nivela-
mento do terreno para rece-
ber o novo paisagismo com 
gramas e plantas ornamen-
tais. A secretaria também 
realizou com sua equipe téc-
nica um estudo para a poda 
das árvores na área externa e 

interna do prédio.
O prédio encontra-se fe-

chado para obras de reforma, 
que consiste em melhorias es-
truturais, o que dará mais con-
forto e segurança para a popu-
lação que utiliza do espaço.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Marco Antônio de Carvalho 
Ferreira, ressaltou que após a 
conclusão das obras, a equipe 
fará novamente os serviços 
de capina e roçada, além da 
limpeza pelo local, retirando 
os materiais, para que tenham 
o descarte correto.

Cerca de 230 profissio-
nais do Sistema Municipal de 
Educação, pajens, educadores 
e professores de educação in-
fantil, participaram no último 
dia 12, de uma capacitação, vi-
sando orientar como agir diante 
de acidentes no âmbito escolar, 
além de como detectar alguns 
sintomas e procedimentos até o 
serviço de saúde ser acionado. 

A capacitação aconteceu 
através de uma parceria entre 
as secretarias de Educação e 
de Saúde. A palestra foi mi-
nistrada pelo médico pediatra, 
Vitor Emanuel Carvalho, que 
abordou diversos temas, como 
primeiros socorros, febre, des-
maios, quedas, câncer bucal.

Também foram explicados os 
detalhes sobre o fluxo de atendi-
mento das Unidades de Saúde, 
SAMU, UPA, orientando os pro-
fissionais sobre em quais situações 
estes órgãos devem ser acionados.

De acordo com a super-
visora geral da Educação In-
fantil, Angélica Perassoli, as 
capacitações são realizadas 
de acordo com a realidade vi-
venciada pelos profissionais. 

“Com frequência, as crianças 
sofrem acidentes e apresentam 

Nomeados pela portaria 28.134, de 31 de outubro, os novos membros da CIPA (Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes) – 
gestão 2019 – 2021, da prefeitu-
ra de Barretos, foram empossa-
dos na última quinta-feira (14), 
na sede da prefeitura. A posse 
foi dada pelo secretário muni-
cipal de Administração, Sílvio 
Brito, que desejou sucesso na 
tarefa, ressaltando a importân-
cia da comissão para os servido-
res municipais.

Foram empossados os 
membros titulares, Erilda da 
Silva Milota, Izabel Cristina 
Teodoro, Liliana Paglione 
Carasek, Rogério Antônio da 
Silva Caroni (representantes 
da administração direta), José 
Carlos de Lima, Márcio Clei-
be Martins, Flávio Vezono e 
Aguinaldo Roberto da Silva 
(eleitos em escrutínio secreto)

Como suplentes ficam Ca-
mila Ferreira de Avila, David 
Barbosa de Oliveira e Rafael 
de Oliveira Cavanha (represen-
tantes da administração direta) 
e Lucas de Almeida Barros 
Botacini e Saulo dos Santos 
Alvim, Karina Bruno Fraga 
(eleitos em escrutínio secreto)

Em seguida, os membros 
titulares elegeram a direto-
ria, que terá como presidente 
Liliana Paglione Carasek. A 
vice é Erilda da Silva Milota, 
o primeiro secretário é Márcio 
Cleibe Martins e o segundo se-
cretário é José Carlos da Silva.

TREINAMENTO
Antes da posse, todos os 

membros da CIPA passaram 
por um treinamento no auditó-
rio da prefeitura, por Rodrigo 
Macedo Martinelli, chefe do 
SESMT da prefeitura de Barre-
tos e Priciane Barbara Ewerling 
Penna, médica do Trabalho. 

Profissionais da educação receberam 
orientações sobre primeiros socorros

após posse, membros da CIPa da 
Prefeitura de Barretos elegem diretoria

quadros que necessitam cuida-
dos como convulsões, febre e 
dores. Os primeiros socorros e 
um olhar mais atento fazem toda 
a diferença nesta hora” salientou.

A supervisora ressaltou, ainda, 
a importância e a necessidade dos 
profissionais terem essas noções 
de primeiros socorros. “São infor-
mações como estas que nos ensi-
nam e fortalecem na prevenção e 
no cuidado das nossas crianças”, 
disse Angélica Perassoli.

Meio ambiente 
revitaliza área do CSU
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O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, 
liberou no último dia 9, R$ 
5 milhões para recapeamento 
de vias em Barretos. 

A assinatura do convênio 
aconteceu em Barretos, com 
a presença do secretário da 
pasta, Marco Vinholi, e do 
prefeito Guilherme Ávila.

Os recursos serão aplicados 
em recapeamento de vias da 
cidade, que é um MIT (Muni-
cípio de Interesse Turístico), e 
também busca reconhecimento 
como Estância Turística por seus 
monumentos, lagos e praças. 

Barretos se destaca no pano-
rama paulista pela força do setor 
agrícola, ainda que a pecuária 
tenha sido sua principal atividade 
econômica por mais de um sécu-
lo. A cidade conta também com a 
Festa do Peão, tradicional evento 
do gênero e recebe um milhão de 

visitantes anualmente.
“Os investimentos do gover-

no do Estado nos municípios 
paulistas chegarão a quem mais 
precisa, o cidadão. As vias rece-
berão melhorias e quem ganha 
são os moradores, que trafegam 
ali diariamente e mesmo para 
receber e se apresentar melhor 
aos milhares de visitantes e 
turistas da cidade”, afirmou o 
secretário Marco Vinholi.

Os recursos liberados pelo 
governo promoverão um gran-
de esforço de recapeamento 
nas principais vias dos bairros 
Celina, Aeroporto, América e 
Nova América, que terão suas 
ruas e avenidas beneficiadas 
com concreto betuminoso 
usinado (CBUQ).

A secretaria de Desenvol-
vimento Regional já havia 
articulado o repasse de R$ 600 
mil ao município, para recons-
trução de galerias pluviais e 

nova pavimentação asfáltica 
da avenida 25, intermediado 
através de emenda parlamentar 
do deputado Sebastião Santos.

O prefeito de Barretos, 
Guilherme Ávila, agradeceu a 
destinação dos recursos para o 
município e exaltou o trabalho 
da administração estadual.

“Hoje é um dia muito im-
portante para Barretos. O 
secretário Marco Vinholi, 
representando o governador 
João Doria, traz um grande 
benefício, atendendo a um pe-
dido feito em agosto, na Festa 
do Peão. Em tempo recorde 
estamos assinando o convênio, 
são R$ 5 milhões do Estado, 
R$ 800 mil de contrapartida 
da prefeitura, quase 150 mil 
m2, 18 km lineares, mais de 
200 quarteirões e mais de 10 
mil pessoas impactadas com 
asfalto na porta de casa. Um 
dia para ser lembrado”.

VEÍCULO ABANDONADO
Mais um. Desta feita, a Defesa Civil 

vistoriou um veículo Volkswagen Brasília, 
incendiado, cuja carcaça restante estava 
abandonada no “meio fio” de uma via pú-
blica no bairro Minerva. Os responsáveis 
pelo abandono também foram notificados 
para tomarem as providências cabíveis. A 
Defesa Civil tem o comando do secretário 
municipal, Manoel Messias.

Barretos recebe R$ 5 milhões do governo do Estado 
para recapeamento de ruas e avenidas do município

POSSÍVEL DESABAMENTO
A Defesa Civil municipal compareceu no bairro 

São Francisco analisando um muro que estaria 
em situação de desabamento colocando em risco 
pedestres. Os responsáveis pelo terreno foram 
notificados para tomarem as devidas providências.

O convênio firmado é de infraestrutura urbana e foi assinado no último sábado

Bairro Celina
1) Avenida 51 (trecho entre a rua 14 e a rua 10);
2) Avenida 49 (trecho entre a rua 14 e rua 12, trecho entre a rua 12 e rua 10, trecho entre a rua 10 e Rua Santa 
Inês, trecho entre a rua Santa Inês e rua Santa Maria e trecho entre a rua Santa Maria e a rua Santa Rita);
3) Avenida 43 (trecho entre a rua 12 e rua 10);
4) Rua 12 (trecho entre avenida 51 e a avenida 47 e rua 12, trecho entre a avenida 45 e a avenida 41);
5) Rua 10 (trecho entre a avenida 47 e avenida 45 e rua 10, trecho entre a avenida 45 e avenida 43);
6) Rua Santa Inez (trecho entre a avenida Antônio F. Ozanam e avenida 47);
7) Rua Santa Maria (trecho entre a avenida Antônio F. Ozanam e a avenida 47);
8) Rua Santa Maria (trecho entre a avenida 45 e a avenida 43);
9) Rua Santa Rita (trecho entre a avenida 49 e avenida 45);

Bairro aeroporto
1) Avenida Aerostato (trecho entre a rua 24 e rua 30);
2) Avenida Santos Dumont (trecho entre a rua 24 e rua 32);
3) Avenida Brigadeiro Guedes Muniz (trecho entre a rua 20 e rua avenida Professor  Roberto F. Monte);
4) Avenida Padre Bartolomeu Gusmão (trecho entre a rua 30 e Avenida Professor  Roberto F. Monte)
5) Avenida Força Aérea Brasileira (trecho entre a rua 20 e rua 24);
6) Rua 22 (trecho entre a Avenida Brigadeiro G. Muniz e Avenida Aeroclube);
7) Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (trecho entre a rua 18 e rua 26);
8) Avenida Aeroclube (trecho entre a rua 22 e rua 28);
9) Avenida Professor Roberto Frade Monte (trecho entre a rua 26 e rotatória Reinaldo Toshio Cavaguti);

Bairros amériCa e nova amériCa
1) Rua Chile (trecho entre a avenida 5 e Avenida Sacadura Cabral);
2) Rua Uruguai (trecho entre a Avenida Eng. Necker Carvalho de Camargos e Avenida João Batista da Rocha);
3) Rua Paraguai (trecho entre a avenida Eng. Necker Carvalho de Camargos e Avenida. João Batista da Rocha);
4) Rua Brasil (trecho entre a Avenida Eng. Necker Carvalho de Camargos e avenida 5, trecho entre a avenida 
1 e Avenida Pe. Bartolomeu de Gusmão, trecho entre a Avenida Brig. Eduardo Gomes e Avenida João Batista 
da Rocha);
5) Rua Venezuela - trecho entre a avenida Eng. Necker Carvalho de Camargos e avenida Aerostato (3.357,85m²), 
trecho entre a avenida Brig. Guedes Muniz e avenida João Batista da Rocha, (2.204,38m²);
6) Rua Peru (trecho entre a avenida 5 e Avenida Almirante Gago Coutinho, trecho entre a Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes e Avenida João Batista da Rocha);
7) Rua Colômbia (trecho entre a avenida 5 e Avenida Gago Coutinho, trecho entre a avenida Santos Dumont 
e Avenida João Batista da Rocha);
8) Rua Argentina (trecho entre a avenida 3 e Avenida Sacadura Cabral, trecho entre a Avenida Alm. Gago 
Coutinho e Avenida João Batista da Rocha);
9) Rua Bolívia (trecho entre a avenida 3 e avenida 1, trecho entre a Avenida Sacadura Cabral e Avenida Alm. 
Gago Coutinho, trecho entre a Avenida Brig. Eduardo Gomes e Avenida Fausto Lex);
10) Rua Equador (trecho entre a Avenida Prof. Roberto Frade Monte e Avenida Sacadura Cabral, trecho entre 
a Avenida Brig. Guedes Muniz e Avenida Fausto Lex);
11) Rua 42 (trecho entre a Avenida Alm. Gago Coutinho e Avenida Brigadeiro Guedes Muniz, trecho entre a 
Avenida Fausto Lex e Avenida Campo Redondo);
12) Rua 40 (trecho entre a Avenida Prof. Roberto Frade Monte e Avenida Santos Dumont, trecho entre a Ave-
nida Padre Bartolomeu Gusmão e Avenida Brig. Eduardo Gomes, trecho entre a Avenida Fausto Lex e Avenida 
Campo Redondo);
13) Avenida 5 (trecho entre a Rua Chile e Avenida Prof. Roberto Frade Monte);
14) Avenida 3 (trecho entre a Rua Chile e Rua Bolívia);
15) Avenida 1(trecho entre a Rua Chile e Rua Equador);
16) Avenida Sacadura Cabral (trecho entre a Rua Chile e Rua Paraguai, trecho entre a Rua Peru e Rua Equador);
17) Avenida Alm. Gago Coutinho (trecho entre a Rua Chile e rua 38);
18) Avenida Aerostato (trecho entre a Rua Chile e Rua Brasil); trecho entre a Rua Colômbia e Rua Argentina, 
trecho entre a rua 42 e Avenida Prof. Roberto Frade Monte);
19) Avenida Santos Dumont (trecho entre a Rua Chile e Rua Brasil), trecho entre a Rua Colômbia e Rua Argentina);
20) Avenida Brig. Guedes Muniz (trecho entre a Rua Chile e Rua Uruguai, trecho entre a Rua Brasil e Rua Peru; 
trecho entre a Rua Colômbia e Rua Argentina, trecho entre a rua 42 e Avenida João Baroni;
21) Avenida Pe. Bartolomeu de Gusmão (trecho entre a Rua Chile e Avenida João Baroni);
22) Avenida Brig. Eduardo Gomes (trecho entre a Rua Uruguai e Rua Equador, trecho entre a rua 40 e rua 38);
23) Avenida Fausto Lex (trecho entre a Rua Peru e Rua Equador);
24) Avenida Dr. João Ferreira Lopes (trecho entre a Rua Venezuela e Rua Argentina)
25) Avenida Christiano Carvalho (trecho entre a Rua Venezuela e Rua Peru).

as vias BenefiCiadas Com os reCursos repassados 
pelo governo estadual são as seguintes:
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O clima de Natal tomará 
conta do Parque do Peão a 
partir do dia 30 de novembro. 
O complexo receberá deco-
ração especial em diversos 
pontos como Roseta, Monu-
mento ao Peão e toda área de 
entrada. Uma das novidades 
deste ano é o crescimento de 
30% na iluminação que chega 
a 13 mil metros de cabos com 
luzes de led.

Os infláveis de papais noéis 
gigantes voltam para encantar 
barretenses e turistas. O painel 
de 40 metros de comprimento 
por 5 metros de altura, com 
a imagem de um Presépio, 
ganhará novos elementos para 
surpresa do público.

A inauguração da deco-
ração acontecerá no dia 30 
de novembro, às 20 horas, 
e a partir desta data, todos 
os dias, o Papai Noel estará 
recepcionando as crianças na 
entrada do Parque.

Segundo o presidente da 
Associação Os Independen-
tes, Jerônimo Luiz Muzetti, 
os colaboradores já estão tra-
balhando na decoração. 

"Serão mais de 30 dias de 
trabalho para deixar o comple-
xo pronto para os visitantes. 
E, a partir do dia 30, o parque 
será, mais uma vez, uma atra-
ção para a família barretense 
curtir esse período tão especial 
do ano", declarou Muzetti.

Parque do Peão já se tornou ponto de encontro 
das famílias barretenses e turistas durante o período 

que antecede o Natal (Foto: Leandro Joaquim)

Mais de 2,1 mil pessoas 
foram atendidas durante o 
mutirão do Programa Em-
preenda Rápido, realizado na 
última quinta-feira, dia 14, no 
Calçadão da rua 20, em Barre-
tos. Das 9 às 17 horas, foram 
oferecidos diversos serviços 
para quem tem interesse de 
abrir uma empresa ou melho-
rar a produtividade do negócio 
próprio.

O evento contou com a par-
ticipação do diretor administra-
tivo financeiro do Sebrae-SP, 
Guilherme Campos, e da subse-
cretária de Empreendedorismo 
e da Micro, Pequena e Média 
Empresa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico do 
Estado, Jandaraci Araújo. 

“O programa visa oferecer 
serviços para o empreendedor 
ampliar ou abrir um novo ne-
gócio, e contempla, não só a 
qualificação empreendedora, 
mas a qualificação técnica e 
acesso a crédito” destacou a 
subsecretária.

“Os números superaram as 
expectativas e conseguimos 
atingir não só empreendedo-
res de Barretos, mas de toda 
a região”, destacou o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 

Matos do Carmo. Segundo o 
gerente, o desafio agora é dis-
seminar o programa para todas 
as cidades da região e definir 
um cronograma de trabalho 
para as próximas ações.

O mutirão do programa já 
foi realizado em outras cida-
des do Estado de São Paulo, 
como Campinas, Marília e 
Presidente Prudente, e segue 
com um calendário de ações 
até o fim do ano. Barretos foi a 
20ª cidade a receber o mutirão.

ServiçoS
Durante o mutirão, foram 

oferecidos os serviços de 
abertura de empresas, opções 
de crédito com as melhores 
taxas do mercado, inscrições 
para cursos e palestras de hora 
em hora sobre os temas de 
crédito, abertura de empresas e 
marketing. Um dos destaques 
foi a palestra sobre marketing 
digital e redes sociais do es-
pecialista Fernando Kimura.

Quem quiser participar 
do programa pode acessar o 
site www.empreendarapido.
sp.gov.br para mais informa-
ções e inscrições. Durante o 
evento, o governo anunciou 
120 vagas para cursos técni-
cos para a Barretos.

Parque do Peão ganhará 
nova decoração para o natal
A partir do dia 30 de novembro, além de decoração especial, 
Papai Noel estará no complexo recepcionando as crianças

Mutirão do Empreenda rápido 
atendeu mais de 2 mil pessoas em Barretos

Inaugurada nova unidade Sebrae em Barretos
Parceria entre a prefeitura, Hospital de Amor e 

Sebrae SP permitiu a instalação de um posto Sebrae Aqui

Barretos agora conta com 
um novo canal de atendimento 
aos empreendedores, o Sebrae 
Aqui. A unidade é a segunda 
no município e é focada, prin-
cipalmente, no respaldo aos 
microempreendedores indivi-
duais - MEIs. 

A inauguração ocorreu na 
última quinta-feira (14) e foi 
prestigiada pelo diretor finan-
ceiro do Sebrae-SP, Guilherme 

Campos, com a presença do 
prefeito Guilherme Ávila, 
do deputado estadual Itamar 
Borges, da diretora do Hospital 
de Amor, Beatriz Prata, dos 
vereadores Carlão do Basque-
te, Raphael Dutra e Fabrício 
Nascimento, além do prefeito 
de Bebedouro e presidente do 
Codevar, Fernando Galvão, 
entre outras autoridades mu-
nicipais e regionais. 

O gerente do Escritório 
Regional do Sebrae Barretos, 
Rafael do Carmo, explicou que 
a nova unidade nasce da união 
de forças entre o Sebrae-SP, 
a prefeitura de Barretos e o 
Hospital de Amor, cada um 
colaborando com uma parte 
do custo operacional do posto 
Sebrae Aqui, instalado na Rua 
Jerônimo Alves Pereira, 270, 
no Campo Redondo, sala 8.

O prefeito de Barretos, 
Guilherme Ávila, disse que 
“este novo endereço do Sebrae 
em Barretos, ao lado do Hos-
pital de Amor, tem a enorme 
responsabilidade de dar su-
porte principalmente àqueles 
que chegaram em Barretos em 
busca de um tratamento e aqui 
querem empreender, muitas 
vezes por terem já perdido o 
vínculo com sua terra natal, 
outras  vezes por decidirem 
ficar na cidade que tão bem os 
acolheu, e nós queremos ver 
esses novos barretenses pros-
perando e fazendo a cidade se 
desenvolver ainda mais”.

"O hospital atende milhares 
de pacientes, que chegam na ci-
dade com seus acompanhantes. 
Queremos destacar o empreen-
dedorismo como oportunidade 
para essas pessoas e a qualifica-
ção é extremamente importan-
te, pois a capacitação é o que 
pode fazer a diferença para o 
negócio dar certo", destacou o 
gerente regional do Sebrae-SP, 
Rafael Matos do Carmo.

Inicialmente, o posto Se-
brae Aqui funcionará em ho-
rário comercial, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
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Close no casal Bianca Paiva e Carlos Paiva com os filhos, em momento família!!

O casal Priscila e Fábio celebra a espera dos gêmeos. Parabéns!!

Danilo Auda brindou mais um ano de vida 
nesta sexta, dia 15. O carinho especial ficou por conta 
do amado Arnaldo e do filho Pedro Nicolas. Parabéns!!

O empresário Natal Kfouri comemorou idade nova no último 
dia 14, recebendo o carinho de amigos e familiares; em 

especial, da esposa e das filhas. Parabéns!!

Fernanda Menezes brinda hoje mais uma primavera, 
ao lado do esposo Max e dos filhos. Ela que, agora, está 

esperando uma princesa. Família completa!!

O casal Bia Leite e Walter curtiu deliciosos momentos em Gramado, 
ao lado dos filhos Maria e Lucas. Delícia de viagem!!

Close em mãe e filha, 
Marlen Barbi e Ana Júlia. 

Delícia é viver a vida!!
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3043-6606

Que tal indicar 3 amigos para ganhar três sessões 
GRÁTIS de depilação a laser na Espaço Laser Barretos? 

Contato (17) 3323-1554/(17) 98184-7070

A MAIOR REDE DE DEPILAÇÃO A LASER DO MUNDO Sempre linda e com esse jeitino meigo.... A bela Beatriz Hart 
comemorou na última terça-feira (12), mais um ano na folhi-

nha, ao lado dos amigos e de toda a família. Parabéns!

DESTAQUE!! Para o irreverente Felipe Dayshi 
Kobayashi, que festeja mais uma primavera cheio de 

estilo e muita diversão!! Parabéns Fê!!

Dia de festa para a graciosa 
Érica Menezes, que festeja 

mais um aniversário ao lado do 
marido, Abdalinha Rezek, e do 

filho Francisco. Parabéns!!!



Barretos, 16 de novembro de 2019 Jornal O POVO 4 

Esportes

A atleta Fabrícia Pereira, de Barretos, conquistou a meda-
lha de prata na disputa de capoeira – categoria médio feminino 
dos Jogos Abertos do Interior, que estão sendo disputados em 
Marília. Ao subir ao pódio, a competidora, que teve mais 13 
concorrentes, demostrou sua satisfação e alegria, agradecendo 
a todos que apoiaram. O secretário municipal de Esportes e La-
zer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, que está em Marília, 
onde acompanha a disputa dos JAIs, afirmou que o resultado 
de Fabrícia é uma grande alegria para o esporte barretense.

A equipe de basquete femi-
nino Sub 13 APAB/Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
de Barretos, sagrou-se campeã 
paulista da Série Prata, ao vencer 
a Associação Realizar, de Santos, 
por 36 a 35. A partida foi realizada 
no último sábado (9), no Ginásio 
Samambaia, em Praia Grande. 
O técnico da equipe barretense, 
Décio Assis, contou com as jo-
gadoras, Lanna, Eduarda, Sarah, 
Maryele, Maria Júlia, Emilly, 
Ana Júlia, Ana Luiza, Gabriela 
Souza, Ana Clara, Larissa e 
Gabriela Calisto. O secretário 
municipal de Esportes e Lazer, 
Dorivaldo de Almeida Júnior, 
destacou a importância do título, 
ressaltando que “essa conquista 
valoriza cada vez o trabalho de 
base no esporte barretense”.

No primeiro confronto da 
final pela série A do Campeo-
nato Varzeano 2019, no último 
domingo (10), o Vila Nogueira 

Atleta de Barretos leva 
prata na Capoeira em 

disputa nos Jogos Abertos

Vila Nogueira e ADPM decidem Varzeano 2019 neste domingo
venceu pelo placar de 2 a 1, 
com gols de Carlinhos, co-
brando falta aos 30 minutos do 
1º tempo, e Rafael Leite aos 6 

minutos do segundo tempo. A  
ADPM fez seu único gol com 
Luquinha aos 36 minutos do 
segundo tempo.

As duas equipes voltam a 
campo neste domingo, dia 17, 
às 9h15, no Estádio Fortaleza, 
para o segundo e último jogo 
da decisão. 

Em virtude da vitória por 2 
a 1, o Vila Nogueira tem a van-
tagem de jogar pelo empate e, 
em caso de derrota pelo placar 
de 1 a 0 a partida será decidida 
nos pênaltis.

ArbitrAgem bArreten-
se nA região - O trio de 
árbitros barretenses, formado pelo 
árbitro Rodrigo Andrade, e os assis-
tentes Carlos Bento e Benedito Fa-
ria, foi responsável pela condução 
da partida final estadual regional 
de futebol de campo. A partida foi 
realizada na última segunda-feira 
(11), no Estádio Socrates Stamato, 
em Bebedouro. Na oportunidade, 
a equipe de Barretos venceu Pitan-
gueiras pelo placar de 1 a 0. 

APAB Barretos é campeã Estadual Sub 13/Série Prata


