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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 1.039,00 
R$  20,14

VALORES EM 31 DE JANEIRO

R$  4,285
Dólar Comercial Venda R$  4,285

Cotações 
FinanCeiras

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na última quarta-feira (29), no Palácio do Planalto, pro-
motores de eventos culturais, artistas e cantores sertanejos, que foram manifestar apoio ao atual 
governo. Bolsonaro colocou-se à disposição do grupo para receber propostas e analisar a edição de 
decretos que beneficiem o setor cultural e de eventos. Os artistas também entregaram uma carta de 
apoio ao governo. Em discurso, o representante da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos 
(Abrape), Doreni Caramori, defendeu o fim da meia-entrada em eventos culturais. A política de 
meia-entrada é definida pela Lei Federal nº12.933/2013 que garante o benefício para estudantes, 
pessoas com deficiência e jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos em espetáculos ar-
tístico-culturais e esportivos. De acordo com a legislação, 40% dos ingressos de um evento devem 
ser destinados à meia-entrada. A partir disso, os promotores podem cobrar o valor total.

O locutor de rodeios Cuiabano Lima se diverte com o presidente Jair Bolsonaro
durante o evento em Brasília (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

As aulas nos 29 Cemeis e 
21 escolas municipais serão 
retomadas na próxima se-
gunda-feira, 3 de fevereiro, 
para os mais de 13.700 alunos 
matriculados.

ESTADO
Também a partir de segun-

da-feira (3), os 17.410 alunos 
das 31 escolas da rede estadual 
da região de Barretos começam 
as atividades escolares. A data 
marca o início do ano letivo, 
cujo encerramento está previsto 
para o dia 23 de dezembro. 

volta às aulas

O anúncio da filiação da 
educadora Graça Lemos no 
MDB, ou a volta dela ao 
partido do ex-prefeito Uebe 
Rezeck, pode colocar em 
xeque o lançamento do nome 
de sua filha, a vereadora Pau-
la Lemos, como candidata 
a prefeita de Barretos nas 
eleições de outubro.

Essa é a avaliação de gru-
pos políticos que preparam 
nomes para lançarem na dis-
puta eleitoral deste ano. Para 
a maioria, se Graça Lemos 
disputar uma vaga na Câma-
ra de Vereadores, fica difícil 
a busca de apoio suficiente 
para eleger sua filha Paula, 
que pode disputar o cargo do 
Executivo pelo DEM. 

O Democratas de Barretos 
é apoiado por um grupo polí-
tico declaradamente contrário 
em apoiar o MDB em qualquer 

circunstância. Nos bastidores, 
há quem prevê uma mudança 
de rota até agosto, prazo final 
de registro das candidaturas.

A “independência” de 
apoio entre mãe e filha na 
hora de pedir apoio e/ou voto 
do eleitor, além da apresenta-
ção de propostas de governo, 
tanto para a Câmara como para 
prefeitura, é vista como prati-
camente “impossível” durante 
a campanha oficial.

Na avaliação de alguns 
analistas, o “imbróglio po-
lítico/familiar” pode fazer 
voltar em 2021, uma velha 
“rixa política” vivida pelos 
barretenses, na época em que 
o médico Uebe Rezeck, tido 
como um dos melhores prefei-
tos do município, travou com 
um grupo político avesso às 
suas ações como administra-
dor público municipal.

Graça Lemos assina ficha de filiação ao MDB, na companhia do ex-prefeito Uebe Rezeck, do deputado 
federal Baleia Rossi e do presidente municipal do MDB, Chade Rezek (Foto: Facebook MDB Nacional) 

O Governo do Estado de São Paulo lançou nesta sexta-feira (31) um hotsite com orientações 
sobre o coronavírus: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/. A iniciativa visa facilitar e agilizar 
o acesso a conteúdos oficiais e atualizados sobre a circulação do vírus e, especialmente, as ações 
estaduais focadas na prevenção, assistência e diagnóstico de casos. A Secretaria de Estado da 
Saúde tem feito divulgações diárias das estatísticas atualizadas de casos suspeitos (7 em todo o 
estado), que seguia sem casos confirmados até o fechamento desta edição. PÁGINA 08

A Câmara Municipal de 
Barretos retoma seus tra-
balhos na próxima segun-
da-feira, dia 3, com duas 
polêmicas: a análise para 
derrubar ou manter dois vetos 
a projetos aprovados pelos 
vereadores no final do ano 
passado, mas vetados pelo 
prefeito Guilherme Ávila.

O primeiro projeto vetado 
diz respeito à devolução para 
a prefeitura, da administração 
da coleta de lixo e limpeza 
pública, atualmente sob do- PÁGINA 03

Filiação de Graça Lemos no MDB 
coloca em xeque candidatura de sua 

filha Paula Lemos a prefeita de Barretos

“O Partido Verde tem iden-
tidade própria e o comando 
e suas decisões são tomadas 
pelos integrantes do diretório 
em comum acordo com a exe-
cutiva estadual. O PV não tem 
dono aqui em Barretos e em 
nenhum outro lugar, como ten-
tam colocar nas redes sociais”.

O desabafo foi feito pelo 
presidente do diretório muni-
cipal do PV (Partido Verde) 
de Barretos, Fábio Gomes da 
Silva, após analisar diversos 
comentários nas redes sociais. 
Os comentários foram taxados 
por ele como fakenews e as-
sociam a direção do diretório 
municipal a integrantes do 
partido Solidariedade, como 
o ex-presidente da Câmara, 
Luiz Anastácio Paçoca.

“Isso não é verdade. O 
PV é comandando por mim. 
Nossas decisões são debatidas 
e decididas em comum acordo 
com a executiva estadual. Não 
tem essa de esse ou aquele dar 
palpite, impor ou interferir em 
nossas decisões”, declarou 
Fábio da Silva.

O presidente do diretório 
reforçou os debates internos 
do partido para formalizar, “no 
momento certo”, o lançamento 
do advogado Luiz Tegami 
como candidato a prefeito de 
Barretos. O nome de Tegami 
é colocado pelo partido como 
pré-candidato ao cargo nas 
eleições de outubro próximo.

“Partido Verde 
não tem dono” 
diz presidente 

do partido 
em Barretos

FIM DA MEIA-ENTRADA
Promotores de eventos pedem fim da 

meia-entrada para presidente Bolsonaro

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Organizações da sociedade civil assinaram na última quinta-
feira (30), no Lar da Criança Legionários de Ismael, o Termo de 
Fomento e Colaboração para recebimentos de repasses públicos 
de recursos provenientes do Fundo Municipal de Assistência 
Social e Fundo Municipal do Idoso. “Através desses repasses, a 
Assistência Social poderá dar continuidade nos serviços prestados, 
que são de grande importância e que atendem desde a criança até 
o idoso, em especial, aqueles que mais necessitam", afirmou na 
oportunidade, a secretária municipal de Assistência Social e Desen-
volvimento Humano, Kelly Brito. Segundo Caderno - PÁGINA 01

Instituições assinam Termo 
de Fomento e Colaboração 

para repasses públicos

Câmara retoma 
trabalhos com 

duas polêmicas 
na próxima 

segunda-feira
mínio do SAAE.

O segundo diz respeito à 
manutenção do veto imposto 
pelo prefeito Guilherme Ávi-
la, com relação à alteração na 
lei do Proindeb. 

A manutenção do veto foi 
solicitada em nota pública 
emitida pela diretoria da ACIB. 
A derrubada do veto “poderia 
trazer um aspecto político nas 
decisões, quando devem ser 
técnicas e obedecendo ao que 
prevê a lei especifica”, diz a 
entidade.

Aulas começam 
na próxima 

segunda-feira

Governo cria site para orientar 
população sobre o coronavírus
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Já está valendo em todo 
o país, o Cadastro Positivo, 
um programa do SPC Brasil 
que reúne as informações de 
pagamentos dos brasileiros. 
Os dados levam em conta toda 
a vida financeira dos inscritos.

O sistema constrói um his-
tórico para ser avaliado pelo 
mercado, fazendo com que 
o consumidor possa receber 
mais créditos, a partir de um 
bom histórico de pagamento.

Para o professor de Econo-
mia do Centro Universitário 
Internacional Uninter, Rodolfo 
dos Santos Silva, a plataforma 
é um incentivo a mais para os 
bons pagadores. 

“O Cadastro Positivo foi 
construído para que os consu-
midores tenham um interesse 

maior pela obtenção de um 
maior volume de crédito e, con-
sequentemente, a ampliação do 
consumo”, diz o professor.

Além do Brasil, o sistema 
também é utilizado em mais 69 
países. Para Silva, o cadastra-
mento pode ser uma alternati-
va positiva para a segurança 
não só dos consumidores. 

“Existe a necessidade de 
adaptação a esse novo modelo 
da atual conjuntura econômica 
brasileira. Espera-se que com 
ele, as lojas, bancos e o comér-
cio possam ter maior segurança 
para conceder empréstimos a um 
número maior de pessoas, tanto 
físicas como jurídicas e, como 
consequência disso, o fomento 
ao consumo e ao aquecimento da 
economia”, afirma Silva.

Além da vantagem para a 
economia, o consumidor pode ter 
juros menores em empréstimos, 
se seu score (pontuação do histó-
rico de pagamento) estiver com 
um número considerado bom. 

“A principal vantagem 
para a pessoa física está no 
fato de que ela, como boa pa-
gadora, poderá obter crédito 
com juros mais baixos do que 
aqueles aplicados no mercado. 
Também, para a pessoa física 
que não consegue comprovar 
renda, seu histórico de com-
pras e pagamentos poderá 
abrir portas para obtenção de 
créditos”, aponta o professor.

Para Silva, a única desvan-
tagem é para o consumidor 
que costuma não pagar em dia 
suas contas.

No episódio de criação do 
Partido Aliança, nova sigla 
do presidente da República, é 
necessário que se tenha como 
premissa de que não há nada de 
anormal no desejo de se fundar 
uma nova legenda eleitoral. 
Afinal, a liberdade associativa 
é garantida no inciso XVII do 
Artigo 5º da Constituição, que 
determina que somos livres 
para criar ou participar de as-
sociações desde que seus fins 
sejam lícitos e que não tenham 
caráter paramilitar.

Com as ressalvas legais e 
formais, portanto, a iniciativa 
não deve ser rechaçada por si 
só. No entanto, uma questão 
vem gerando desconforto e 
questionamentos: o fato de os 
criadores do partido estarem 
se utilizando de uma articula-
ção junto à cúpula do sistema 
cartorário, por meio de sua 
associação, para coletar assi-
naturas de apoio pela via de 
reconhecimento de firmas.

Em princípio, também não 
há nada de irregular em usar 
um expediente burocrático 
e combatido por engessar a 
desburocratização – portanto 
totalmente legal. O que se 
questiona é que a associação 
faça campanha para coleta de 
assinaturas: ainda que seus 
vídeos e apoio sejam para que 
utilizem o serviço de reconhe-
cimento de firmas, poderia aí 
se estar utilizando um meio 
oficial e público para chamar 
simpatizantes para coleta de as-
sinaturas de apoio a um partido.

A iniciativa junto à cúpula 
dos cartórios se insere em um 
processo mais geral que opera 
em áreas cinzentas da ordem 
legal. Foi amplamente divul-
gado, por exemplo, o possível 
engajamento de lideranças 

Criação do Partido aliança:
aparelhamento patrimonialista

religiosas, especificamente 
evangélicas, na campanha de 
coleta de assinaturas. A Justiça 
Eleitoral tem se dedicado no 
último período a tentativas 
de coibir a influência abusiva 
do poder religioso no jogo 
político durante campanhas 
eleitorais. A depender de como 
essa adesão ocorra, é necessá-
rio ponderar também até que 
ponto laicidade do sistema 
político não estaria ameaçada, 
o que poderia ensejar uma 
posição regulatória da justiça 
especializada.

É reconhecido o caráter 
peculiar, do ponto de vista de 
seu regime jurídico, do sistema 
cartorial no Brasil. Evitando 
debates bizantinos, é evidente 
também que estamos tratando 
de serviço de interesse notada-
mente público – não à toa, sob 
a alçada fiscalizatória do CNJ. 
Não há como olvidar o fato de 
que os patamares mínimos de 
impessoalidade estão em xe-
que, mesmo se tendo em mente 
a complexidade institucional 
dos atores envolvidos.

Este procedimento foi alvo 
de uma representação de diver-
sos partidos junto ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e que, 
em resposta, o Ministro Corre-
gedor considerou que não existe 
irregularidade em princípio – a 
questão deve ainda ser confir-
mada na decisão do mérito.

Muito melhor teria sido 
o Congresso ter aprovado o 
Projeto de Lei 7574/2017, que 
trata da instituição de novo 
marco legal para o exercício 
da soberania popular direta, o 
que inclui a coleta de assina-
turas digitais para projetos de 
iniciativa popular. Este é sem-
pre um entrave na conferência 
das assinaturas. Os projetos 

já aprovados sempre foram 
apresentados com subscrição 
de parlamentares para se evitar 
a possibilidade de não acolhi-
mento pela impossibilidade de 
conferência de assinaturas. A 
aprovação deste projeto com 
certeza levaria à aplicação do 
princípio para outros temas, 
como a criação de partidos.

Está se perdendo uma 
grande oportunidade de fa-
zermos este debate de forma 
aprofundada e trabalharmos 
para sua aprovação, desfa-
zendo assim trava que existe 
para o exercício da cidadania, 
uma vez as tentativas de parti-
cipação direta, como também 
prevê a Constituição, sofrem 
também com esta barreira, 
como se depreende do artigo 
1º, parágrafo único, do artigo 
14 e do artigo 61, parágrafo 
1º da Constituição.

Vale a pena destacar tam-
bém que a coleta de assinaturas 
com o reconhecimento de fir-
mas não elimina a necessidade 
de conferência pela Justiça 
Eleitoral, que deverá validar 
estas assinaturas, atentando 
para os critérios de o eleitor as-
sinante estar no gozo do direito 
de votar e ser votado, e também 
sua não filiação a outra legenda.

Está passando da hora de se 
modernizar a forma de exercí-
cio da vontade de participação, 
seja para criar partidos ou para 
apresentar projetos de iniciati-
va popular. Em um mundo que 
já vive da tecnologia, estamos 
no século passado. Quando 
vamos tratar destes temas?

Não existe uma regra, mas 
os dentistas orientam o seguin-
te: caso você tenha o costume 
de escovar os dentes assim que 
acorda, volte a fazer a higieni-

Luciano caparroz 
pereira dos santos

Integrante da Plataforma dos 
Movimentos Sociais pela 

Reforma do Sistema Político 
e advogado especialista em 

Direito Eleitoral

Escovar os dentes antes ou depois do café?

Cadastro Positivo pode ser alternativa 
de crédito para bons pagadores

Professor de Economia da Uninter fala sobre vantagens 
e desvantagens de se cadastrar no sistema do Serasa

zação após o café da manhã. 
Ou seja, não faz mal nenhum 
qualquer uma das opções.

Existe uma parcela da po-
pulação que escova os dentes 

logo ao acordar para não engo-
lir as bactérias acumuladas na 
boca durante a noite, porém os 
especialistas tranquilizam os 
pacientes. Durante o dia inge-
rimos saliva com bactérias, por 
isso não há problema se isso 
ocorrer pela manhã também.

O mais importante de tudo 
é esperar pelo menos 30 minu-
tos após o café da manhã para 
escovar os dentes, assim o pH 
da sua boca já está mais estável 
e o efeito será mais positivo.
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A Câmara Municipal de 
Barretos retoma seus trabalhos 
na próxima segunda-feira, dia 
3, com uma polêmica: a aná-
lise para derrubar ou manter 
um veto a um projeto aprovado 
pelos vereadores no final de 
ano passado, mas vetado pelo 
prefeito Guilherme Ávila.

O projeto vetado diz respeito 
à devolução para a prefeitura, da 
administração da coleta de lixo 
e limpeza pública, atualmente 
sob domínio do SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto).

O prefeito, além de vetar a 
aprovação da devolução, já anun-
ciou que se os vereadores derru-
barem seu veto, a prefeitura deve 
entrar na justiça contra a decisão. 

O motivo, extraoficial-
mente, seria uma suposta 
obediência à Lei Federal dos 
Resíduos Sólidos, que corro-
bora a administração da coleta 
de lixo e limpeza pública ao 

A diretoria da Associação 
Comercial e Industrial de 
Barretos – ACIB reafirma a 
solicitação ao Prefeito Mu-
nicipal de veto ao Projeto de 
Lei Complementar nº 34/2019 
que altera o dispositivo na Lei 
84/2007 a lei do Proindeb.

A eventual mudança na lei 
tornaria ainda mais burocrático 
o processo e retardaria ainda 
mais a concessão de benefícios 
de incentivo a geração de em-
prego e renda – PROINDEB 
criando a obrigatoriedade de 
autorização legislativa para 
concessão de benefícios.

Entendemos que o progra-
ma é muito importante e deve 
ser simplificado para que mais 
empresas possam ser bene-
ficiadas e por consequência 
gerar mais empregos.

Todas as concessões já 
são analisadas pelo CON-
DEGER, onde a ACIB é re-
presentada por um membro, 
assim como outras entidades 
e órgãos, que traz legitimi-
dade e correção ao processo.

A inclusão de autorização le-

Na região de Barretos, sete 
prefeituras foram beneficiadas 
com mais de R$ 6 milhões em 
repasses provenientes do ISS-
QN arrecadado durante o ano 
de 2019. O balanço realizado 
pela Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo (AR-
TESP) também mostra que, 
nesse mesmo ano, 284 prefei-
turas paulistas receberam R$ 
545,6 milhões. 

Em decorrência de novos 
contratos de concessões fir-
mados no Estado (Entrevias 
e ViaPaulista), doze novas 
prefeituras passaram a receber 
o imposto em 2019. 

A alíquota do imposto é 
definida por legislação muni-
cipal, portanto, varia para cada 
prefeitura. O repasse é feito 
proporcionalmente à extensão 
das rodovias sob concessão 
que atravessam o município. 

Como não se trata de uma 
"receita carimbada", as pre-

Um decreto assinado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, publicado 
no Diário Oficial da União na 
edição do dia 23 de janeiro, adiou 
para 2022 o prazo final para que 
estados e municípios elaborem 
seus planos de saneamento bá-
sico, conforme determina a Lei 
11.445/2007, que estabelece di-
retrizes do setor. Com isso, esta é 
a quarta vez que o prazo é adiado. 

De acordo com a dra. Isa-

bela Giglio, consultora da área 
de Direito Público da Conam 
(Consultoria em Administra-
ção Municipal), os municípios 
encontram dificuldades seja na 
falta de orientação, na falta de 
recursos financeiros ou, ainda, 
na falta de pessoal qualificado 
para a elaboração do plano. 

"Os municípios estão sobre-
carregados de tarefas impostas 
pela legislação, independente-

mente do repasse dos respecti-
vos recursos para seu cumpri-
mento", diz a consultora. 

Quem não providenciar o 
plano até 31 de dezembro de 
2022 não terá acesso a recursos 
orçamentários da União. Até 
lá, contudo, mesmo sem plano, 
poderão continuar tendo acesso 
a essas verbas para investi-
mento em obras ou projetos no 
setor. (Foto: Ilustrativa)

aCIB pede para vereadores manter veto 
do prefeito a alteração na lei do Proindeb

O presidente da ACIB (As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Barretos), Paulo Sérgio 
Soprano, emitiu nota pública, 
solicitando dos vereadores 
barretenses a manutenção do 
veto imposto pelo prefeito 
Guilherme Ávila, com relação 
à alteração na lei do Proindeb. 

A alteração criaria a obri-
gatoriedade de autorização 
legislativa para concessão 
de benefícios do programa o 
que, para a ACIB, “poderia 
trazer um aspecto político nas 
decisões, quando devem ser 
técnicas e obedecendo ao que 
prevê a lei especifica”.

gislativa poderia trazer um aspec-
to político nas decisões, quando 
devem ser técnicas e obedecendo 
ao que prevê a lei especifica. 

Sendo assim, parabeniza-
mos o Prefeito pelo veto e soli-
citamos aos nobres vereadores 
que mantenham, mantendo 

assim o processo mais célere 
e menos burocrático.

Barretos, 29 
de janeiro de 2020

Paulo Sergio Soprano
Presidente

NOTA À IMPRENSA

Câmara deve avaliar projeto vetado 
pelo prefeito na próxima segunda-feira

órgão responsável pela capta-
ção, tratamento e distribuição 
de água nos municípios, res-
ponsável também pela coleta 
e tratamento de esgoto.

É o popular plano de sanea-
mento decretado em 2007 pelo 
governo federal e que vem ten-
do sua implantação adiada. O 
prazo foi adiado para 2022 [leia 

matéria nesta página], fazendo 
valer parte dos argumentos do 
prefeito Guilherme Ávila para 
vetar a devolução.

Para o prefeito, toda a dis-
cussão e decisão devem ficar 
para o próximo prefeito deba-
ter junto com a nova Câmara, 
que deve ser formada a partir 
de janeiro do ano que vem.

Para 2022
Despreparo de municípios faz plano de 
saneamento ser adiado pela quarta vez

Barretos e região receberam mais de r$ 6 milhões 
em repasses do ISS sobre pedágio em 2019

Repasse foi 15,3% superior em relação ao ano anterior; ao todo, 
284 prefeituras arrecadaram mais de R$ 545 milhões em 2019

feituras podem empenhar os 
recursos recebidos em qual-
quer segmento que julgarem 
prioritário, como saúde, se-
gurança, educação ou infraes-
trutura urbana - melhorando 
suas estradas vicinais, ruas e 
avenidas, por exemplo. 

A verba proveniente do 
ISS-QN sobre os pedágios é 
significativa na composição 
orçamentária das administra-
ções municipais, principal-
mente em pequenas cidades. 

Entre os municípios da 

região de Barretos, o que mais 
teve arrecadação com o ISS 
dos pedágios foi Bebedouro, 
que recebeu R$ 2,7 milhões, 
seguido de Colina (R$ 1,2 mi-
lhão) e Barretos (R$ 1 milhão). 

O ISS começou a incidir 
sobre as tarifas de pedágio em 
2000 e, desde então, já foram 
repassados para os municípios 
beneficiados R$ 5,6 bilhões. 
No mesmo período, a região 
de Barretos já recebeu quase 
R$ 57 milhões a título de ISS 
sobre os pedágios.
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CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

Vagas de Emprego 
no PAT Barretos

O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de 
Barretos informa que para segunda-feira (03/02) 

estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ACABAMENTISTA DE INOX
ALINHADOR DE DIREÇÃO
ALINHADOR DE VEÍCULOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTÁBIL

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (VAGA PARA ESTÁGIO)
AUXILIAR DE ESTOQUE

AUXILIAR DE EXPERIMENTAÇÃO
BORRACHEIRO

CONTADOR
CONTROLADOR DE PÁTIO

CONTROLADOR DE TRÁFEGO
CORRETOR DE IMÓVEIS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO

ELETRICISTA AUTOMOTIVO
FARMACÊUTICO

FERRAMENTEIRO
GERENTE COMERCIAL

LÍDER VISUAL MERCHANDISER
MECÂNICO DE AUTOS

MECÂNICO DE CAMINHÃO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES

MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
MOTORISTA CANAVIEIRO
MOTORISTA BOMBEIRO III
MOTORISTA DE COMBOIO
OPERADOR DE EXTRAÇÃO

OPERADOR DE MÁQUINAS III
OPERADOR DE MÁQUINAS II

PROFESSOR DE INGLÊS
SOLDADOR

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CELULARES

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA
VENDEDOR INTERNO

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

VENDEDOR INTERNO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclu-
sivamente 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.
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3323-4960

Jornal 
o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

A possibilidade de rápida 
inserção no mercado, com 
menor tempo de formação, tem 
atraído os olhares de muitas 
pessoas para os cursos técnicos. 

Nesta perspectiva, o Senac 
Barretos está com inscrições 
abertas para sete cursos em di-
ferentes áreas do conhecimen-
to. Ao todo, a unidade oferece 
230 vagas e 180 oportunidades 
de bolsas de estudo.

Para o gerente da unidade, 
Emerson Mello dos Santos 
(foto), as ofertas atendem 
diversos perfis e necessida-
des. “Estamos no primeiro 
trimestre do ano e é importante 
buscar novas qualificações 
para conquistar boas oportu-
nidades. Realizar um curso 
técnico é uma excelente opção, 
pois o mercado absorve rápido 
o profissional com este tipo 
de formação, que alia teoria à 
prática”, ressalta.

Na área de gastronomia e 
alimentação, a unidade tem 
o curso Técnico em Nutrição 
e Dietética. Esta qualificação 
permite auxiliar o nutricionista 
para o bem-estar do indivíduo, 
com a conscientização sobre 
um estilo de vida e alimen-
tação mais saudável, atuando 
em unidades de alimentação e 
nutrição, no comércio varejista 
de alimentos e em indústrias, 
além de hospitais, clínicas, ins-
tituições de longa permanência 
e em programas institucionais 
de saúde coletiva.

No segmento da tecnolo-
gia da informação, a opção 
é o Técnico em Informática. 
Com a expansão do mercado, 
o campo deste profissional é 
amplo, já que ele pode traba-
lhar desde a manutenção de 

INGREDIENTES
1/2 pacote de biscoito de maisena
100g de margarina
RECHEIO
1 lata de leite condensado
400g de cream cheese (ou requeijão)
400g de nata (ou uma caixinha de creme de leite)
4 ovos
COBERTURA
1 vidro pequeno de geleia de sua preferência
(Recomendo morango ou laranja)
100 ml de água
Morangos frescos ou laranjas em rodelas finas para enfeitar
(Ou a fruta que combine com a geleia para a cobertura)
COMO FAZER CHEESECAKE
Coloque os biscoitos no liquidificador e triture. Em seguida, misture 
à margarina e amasse bem com as mãos, para formar uma massa 
seca, com aspecto de farofa. Com essa massa, você 
vai forrar o fundo de uma forma para tortas (com aro 
removível). Deixe reservado para a próxima etapa
COMO FAZER O RECHEIO
Para fazer o recheio, bata no liquidificador, ou processa-
dor de alimento, todos os ingredientes do recheio. Em 
seguida, coloque por cima da massa de biscoito, que 
você deixou na forma e leve ao forno pré-aquecido, por 
aproximadamente 25 a 30 minutos. Depois desligue 
o forno, mas não retire o cheesecake de lá, para que 
termine o cozimento de maneira gradual. Depois deixe 
esfriar. Misture a geleia e a água, esquente e deixe 
esfriar. Espalhe a geleia sobre a torta já fria e enfeite com a fruta de sua preferência (lembrando de 
combinar com o sabor da geleia escolhida). Depois de tudo pronto, leve à geladeira e deixe de um dia 
para o outro ou pelo menos de 4 a 6 horas, para a torta ficar com uma boa consistência.
BOM APETITE!

Sobremesa especial
Senac Barretos está com inscrições 

abertas para diversos cursos técnicos
Unidade oferece 230 vagas e 180 oportunidades de bolsas de estudo

equipamentos até na projeção 
de redes e sistemas.

Os interessados na área de 
gestão e negócios podem bus-
car qualificação com os cursos 
Técnico em Administração, 
Técnico em Recursos Humanos 
e Técnico em Finanças. Na pri-
meira opção, o aluno desenvol-
ve habilidades relacionadas aos 
processos de gestão de pessoas, 
operações logísticas, gestão de 
materiais e patrimônio, marke-
ting, vendas e finanças. 

Já no curso Técnico em 
Recursos Humanos, o aluno 
aprende sobre a importância 
da gestão de pessoas nas em-
presas, já que este profissional 
participa das decisões sobre 
o fluxo dos processos da área 
e executa atividades que têm 
como objetivo promover boas 
condições de trabalho aos 
empregados.

No Técnico em Finanças, 
os docentes da instituição 
irão apresentar maneiras de 
como gerenciar o uso dos re-
cursos financeiros na atuação 
estratégica de um negócio, 
levando em consideração o 
bom desempenho econômico-
financeiro de organizações. 

Outra oferta do Senac Bar-
retos é o curso Técnico em 
Segurança do Trabalho, que 
forma profissionais responsá-
veis por realizarem projetos de 
educação para prevenção de 
risco à saúde e à segurança no 
ambiente de trabalho.  

Na área de comunicação e 
artes, a unidade oferece uma 
oportunidade inédita em seu 
portfólio, o Técnico em Tea-
tro. Durante o curso, o aluno 
aprende as técnicas de atuação 
por meio de improvisações 

individuais e coletivas. 
Para realizar a inscrição e 

conferir outras informações 
basta acessar o Portal Senac: 
www.sp.senac.br/barretos.

MINERVA
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - O poder está dentro de você, na sua mente, pois se 
acreditar que consegue não haverá obstáculo capaz de impedir o seu sucesso. 

IMPERDÍVEL NESTE DOMINGO 2 DE FEVEREIRO
Curtição para todos os gostos e idades. Começa 

que tem Pula/Pula de graça para a criançada. Para 
todas as idades, temos porções pastéis e espetos.

E TEM MAIS: Haverá almoço com uma belíssima galinhada.

O Unifeb abriu inscrições 
para o processo seletivo continu-
ado do “Cursinho Social”, dispu-
tando as vagas remanescentes do 
primeiro semestre de 2020. 

A prova acontece no dia 15 
de fevereiro, às 13h30, com 
duração prevista de 3 horas 
e meia, no bloco jurídico da 
instituição. Podem participar 
do Cursinho Social do Unifeb 
alunos que já concluíram o 
ensino médio ou estão con-
cluindo este ano.

Todos os participantes do 
cursinho concorrem a duas 
bolsas de estudos nos cursos 
superiores oferecidos pela 
instituição, com desconto de 
50% no valor de matrícula e 
mensalidades, com exceção 
para o curso de Odontologia. 

Todas as bolsas são conce-
didas por meio da avaliação de 
desempenho pedagógico e ava-
liação socioeconômica do aluno.

As aulas acontecem aos 
sábados e são ministradas 
por alunos de diversos cursos 
de graduação da instituição, 
preparados por uma equipe 
pedagógica de professores.

As adesões para o processo 
seletivo têm um valor simbó-
lico de R$ 10,00 e podem ser 
feitas até o dia 10 de fevereiro, 
pelo link: bit.ly/cursinhoFEB. 
Os participantes também estão 
sendo convidados a levar um 
litro de leite no dia da prova, para 
doação a uma entidade da cidade. 
O resultado do processo seletivo 
estará disponível a partir das 18 
horas do dia 19 de fevereiro.

Os aprovados poderão fa-
zer as matrículas no dia 22 
de fevereiro, das 13h30 às 16 
horas, no laboratório de in-
formática, Pavilhão Monteiro 
Filho, apresentando cópias de 
documentos pessoais como 
RG, CPF, além de originais 
de comprovante de residência, 
declaração de escolaridade e 

Experts em cirurgias 
minimamente invasivas 
do Brasil, Colômbia, Fran-
ça, Bélgica e Peru abrirão 
oficialmente, na próxima 
segunda-feira, dia 03, o 
calendário de cursos do 
Instituto de Treinamento 
em Cirurgias Minimamente 
Invasivas – IRCAD, filial do 
Hospital de Amor, com o cur-
so de Cirurgia Geral. Médi-
cos que também atuam nas 
unidades da França, Rio de 
Janeiro e Taiwan,  Bernard 
Dallemagne e Armando Me-
lani (fotos), são alguns do convidados do curso. Com alunos do Brasil, 
Paraguai, Peru, Chile, Colômbia e El Salvador, o curso ensinará aos 
cirurgiões desde os princípios básicos, através da descrição e técnica, 
até as sessões em laboratório experimental com prática em tecido vivo, 
além de discutir assuntos a respeito de instrumentos e microinstru-
mentos, eletrocirurgia, conceito de centro cirúrgico inteligente, cirurgia 
no aparelho digestivo alto e baixo e outras abordagens. O curso teve 
inscrições lotadas e contará com alunos do Brasil, Paraguai, Peru, 
Chile, Colômbia e El Salvador.  Até o final do ano o IRCAD realizará 
33 cursos em diversas especialidades da medicina.

As aulas na rede estadual 
de São Paulo começam na 
próxima segunda-feira (3) e 
neste ano letivo de 2020 os 
estudantes terão novidades.

Começa a vigorar o progra-
ma Inova Educação, anuncia-
do no ano passado, que é um 
modelo pedagógico pioneiro 
que vai conectar as escolas à 
realidade dos estudantes do 
século 21. 

O Inova será ofertado a to-
dos os estudantes matriculados 
nos anos finais do ensino fun-
damental e do ensino médio 
na rede estadual de São Paulo.

Estes estudantes ganharão 
uma aula a mais e um aumento 
na carga horária de 15 minu-
tos por dia. Serão sete aulas 
diárias de 45 minutos cada, ao 
invés de seis como era no ano 
passado. Todas as disciplinas 
regulares ficam mantidas.

Os estudantes do período 
matutino passam a sair da esco-
la às 12h35, não mais às 12h20. 
No período vespertino, a saída 
será às 18h35, enquanto no ano 
passado era às 18h20.

Novas aulas
Entrarão no currículo obri-

gatório duas aulas por semana 
de uma atividade chamada "Pro-

É só organizar com a turma e 
ir curtir com muita pipoca e ‘refri’ 
uma das películas cinematográ-
ficas em cartaz no Centerplex 
North Shopping Barretos. “Bad 
Boys Para Sempre” é a estreia 
da semana e conta sobre  os 
policiais Mike Lowery e Marcus 

A exposição fotográfica “Bele-
za e Fé na Serra do Espinhaço” 
abre a programação de 2020 no 
Museu Histórico, Folclórico e Ar-
tístico “Ruy Menezes”.  As fotos 
são do geógrafo Mário Alberto dos 
Santos, feitas nos distritos de Mi-
lho Verde e Tabuleiro, municípios 
mineiros de Serro e Conceição do 
Mato Dentro, respectivamente, e 
retratam as belezas naturais, ce-
nas do cotidiano e momentos de 
espiritualidade e fé da população 
local. Entre as fotografias, a Igreja 
de Milho Verde tombada pelo 
IEPHA, órgão estadual de tom-
bamento de Minas Gerais, é local 
de batizado da personagem his-
tórica Chica da Silva. “A proposta 
foi tentar um pouco da beleza e 
da fé dessa região, que é muito 
bonita e muito visitada, mas não 
somente a beleza natural, mas 
também a beleza das pessoas, a 
beleza da fé”, explica o fotógrafo 
Mário Santos. A exposição, aberta 
oficialmente no último domingo 
com a presença do autor, segue 
até o dia 1º de março. O horário 
de funcionamento do Museu Ruy 
Menezes, localizado na esquina 
da avenida 17 com a rua 16 (Pra-
ça Francisco Barreto), é de terça a 
sexta-feira, das 9 às 17; e sábado 
e domingo, das 9 às 12 horas.

Confira as principais mudanças nas 
escolas da rede estadual de São Paulo

jeto de Vida", mais duas aulas do 
componente “Eletivas” e uma 
de “Tecnologia e Inovação”.

As disciplinas eletivas serão 
oferecidas a partir do levanta-
mento dos sonhos e anseios dos 
estudantes e das possibilida-
des de oferta dos professores. 
Alguns exemplos de temas 
são: empreendedorismo, ética 
e cidadania, olimpíadas de 
conhecimento, teatro, comuni-
cação não violenta e mediação 
de conflitos, entre outros.

Além disso, serão disponi-
bilizadas duas aulas semanais 
de Projeto de Vida, onde os 
estudantes farão atividades 
para definirem seus objetivos, 
planejarem seus rumos futuros 
e se organizarem para chegar 
onde querem. 

As atividades abrangem 
ética e cidadania, sonhos, pro-
jetos na comunidade, mundo do 
trabalho, vida acadêmica, etc.

Por fim, a disciplina de 
Tecnologia e Inovação pretende 
trabalhar três eixos: pensamen-
to computacional; tecnologias 
digitais da informação; e co-
municação e letramento digital.

Novas PEIs
A partir deste ano também 247 

escolas passam a integrar o Pro-

grama de Ensino Integral (PEI).
O PEI permite que os es-

tudantes tenham uma ma-
triz curricular diferenciada 
que incluem projeto de vida, 
orientação de estudos, práti-
cas experimentais. Há ainda 
os clubes juvenis para que os 
alunos se organizem de acordo 
com temas de interesse como 
dança, xadrez, debates, etc.

A carga horária é de até 
nove horas e meia. Na rede 
regular, a jornada é de cin-
co horas e quinze minutos. 
Entretanto, do total das 247 
escolas contempladas, 38 vão 
funcionar em um formato com 
carga horária diferenciada de 
sete horas, atendendo a alunos 
que já trabalham.

Novos PEríodos
dE rEcEsso

Outra novidade para este 
ano é o calendário escolar. Ha-
verá a introdução de mais dois 
novos recessos, um ao final do 
primeiro bimestre e outro no 
terceiro bimestre. As férias do 
segundo e do quarto bimestre 
ficam mantidas. Dessa forma, 
veja como ficará o calendário:
• Início do ano letivo: 3 de 
fevereiro
• Período primeiro recesso (fim 
do primeiro bimestre): entre 20 
e 24 de abril
• Período das férias (fim do 
segundo bimestre): entre 10 e 
26 de julho
• Período segundo recesso (fim 
do terceiro bimestre): entre 13 
e 16 de outubro
• Encerramento do ano letivo: 
a partir de 23 de dezembro

O objetivo da mudança 
é organizar o calendário e o 
planejamento das atividades 
pedagógicas, além de garantir 
que docentes que atuam na 
rede estadual e municipal, 
consigam conciliar o período 
de recesso escolar e de férias.

Inscrições abertas para o processo 
seletivo do Cursinho Social do Unifeb

uma foto 3x4. Para mais in-
formações, basta ligar no (17) 
33216411 e falar com Letícia.

Exposição 
“Beleza e Fé 
na Serra do 
Espinhaço” 
segue até 
março no 

Museu Ruy 
Menezes

“Bad Boys Para Sempre” está em 
cartaz no Centerplex do North Shopping

Burnett, que se juntam para 
derrubar o líder de um cartel de 
drogas em Miami. A recém-criada 
equipe de elite do departamento 
de polícia de Miami, ao lado de 
Mike e Marcus, enfrentará o im-
placável Armando Armas. Confira 
a Programação: Sala 01 - Bad 

Boys Para Sempre – Dublado - 
Ação - 16 Anos - Quinta, Sexta, 
Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça e Quarta: 16h20 e 19h. Sala 
01 – Bad Boys Para Sempre – 
Legendado - Ação - Legendado 
- 16 Anos - Quinta, Sexta, Sába-
do, Domingo, Segunda, Terça e 
Quarta: 21h40. Sala 01 – Frozen 
2 - Dublado - Animação - Livre - 
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, 
Segunda, Terça e Quarta: 14h. 
Sala 02 – Frozen 2 - Dublado - 
Animação - Livre - Quinta, Sexta, 
Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça e Quarta: 16h10. Sala 02 
– Um Espião Animal - Dublado 
- Animação - 10 Anos - Quinta, 
Sexta, Sábado, Domingo, Se-
gunda, Terça e Quarta: 14h. Sala 
02 – Minha Mãe é uma Peça 3 
- Nacional - Comédia  - 12 Anos - 
Quinta, Sexta,  Sábado, Domingo, 
Segunda e Terça: 18h30 - 21h. 
Sala 02 – Aves de Rapina – 
Legendado - Ação - 16 Anos 
- Quarta: 21h. Sala 03 – Bad 
Boys para Sempre - Dublado - 
Ação - 16 Anos - Quinta, Sexta, 
Sábado, Domingo, Segunda e 
Terça: 14h. Sala 03 – Bad Boys 
para Sempre - Dublado - Ação 
- 16 Anos - Quarta: 14h45. Sala 
03 – Jumanji: Próxima Fase 3D 
- Dublado - Aventura  - 12 Anos - 
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, 
Segunda e Terça: 18h45 - 21h15. 
Sala 03 – Jumanji: Próxima 
Fase 3D - Dublado - Aventura - 
12 Anos - Quarta: 17h30. Sala 03 
– Um Espião Animal - Dublado 
- Animação - 10 Anos - Quinta, 
Sexta, Sábado, Domingo, Segun-
da e Terça: 16h30. Sala 03 – Aves 
de Rapina – Dublado - Ação - 16 
Anos - Quarta: 20h30.

Cirurgia Geral abre 
calendário de 2020 do IRCAD
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O Núcleo de Artes do Cen-
tro Municipal de Artes (CE-
MART), escola livre de artes 
da prefeitura de Barretos, sob 
a coordenação da secretaria 
municipal de Cultura, está com 
matrículas abertas para novos 
alunos. São 26 cursos para ida-
des entre sete e 60 anos.

As matrículas devem ser 
feitas de 10 de fevereiro a 5 de 
março e as aulas começam em 
fevereiro.  O CEMART está lo-
calizado na esquina da rua 30 
com a avenida 5, bairro Forta-
leza. O telefone é 3324 3911.

Os cursos oferecidos são: 
teatro, desenho, óleo sobre 

tela, flauta doce, canto, vio-
lão, ukulele, bateria, piano, 
violino, viola de arco (clássi-
ca), violoncelo, flauta trans-
versal, clarinete, saxofone 
alto, trombone, trompete, 
tuba, balé, jazz, sapateado, 
danças urbanas e dança me-
lhor idade.

Barretos ganhou no último 
sábado, 25 de janeiro, um novo 
bairro planejado com 696 ca-
sas, construídas pela Pacaem-
bu Construtora. O Vida Nova 
Barretos 5 e 6 teve as chaves 
das casas entregues às famí-
lias, durante evento que con-
tou com a presença do prefeito 
Guilherme Ávila e vários se-
cretários municipais, além da 
diretoria da construtora.

Cada moradia tem dois 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço 

A Coordenadoria Estadu-
al de Proteção e Defesa Civil 
informou que neste final de 
semana haverá condições fa-
voráveis para tempestades de 
forte intensidade no Estado. 
Essa precipitação virá segui-
da por descargas elétricas e 
rajadas de vento. 

No período entre este sá-
bado (1) e a próxima segunda-
feira, 3 de fevereiro, uma nova 
área de instabilidade manterá 
a condição para tempestades 
intensas pontuais em grande 
parte do território paulista. Es-
sas precipitações virão acom-
panhadas por intensa atividade 

aberta matricula para novos cursos do CEMarT

Defesa Civil alerta para 
temporais neste final de semana

elétrica e rajadas de vento forte. 
As regionais mais afetadas 

serão as de Barretos, Franca, 
Ribeirão Preto, Araraquara, 
Bauru, Campinas, Sorocaba, 
Vales do Ribeira e Paraíba, 
Baixada Santista, Litoral Nor-
te e a Região Metropolitana 
da Capital. Nas demais regio-
nais, também haverá chuva, 
porém com intensidade um 
pouco menor do que nas áreas 
citadas anteriormente. 

Entre o sábado (1) e o do-
mingo (2) também poderão 
ocorrer volumes de precipi-
tação significativos em áreas 
da faixa litorânea do Estado, 

desencadeando o aumento 
dos acumulados de chuva de 
72 horas, em todo o período 
(sexta-feira até terça-feira).  
Haverá condição para enchen-
tes, alagamentos, enxurradas, 
deslizamentos e ocorrências 
relacionadas com raios e ven-
to. (Foto: Dudu Silveira)

novo bairro planejado com 696 casas foi 
entregue no último sábado em Barretos

Concluído em 12 meses, Vida Nova Barretos 5 foi entregue antes do prazo às famílias

coberta. As casas foram er-
guidas em terrenos a partir 
de 200 metros quadrados, são 
térreas e não geminadas, ou 
seja, com espaço para refor-
mas e adequações para cada 
necessidade.

Com toda infraestrutura 
viária de asfalto e sinalização, 
energia, água, esgoto e aces-
sibilidade, o bairro tem seis 
quilômetros de ruas e avenidas 
asfaltadas e 11 quilômetros de 
calçadas, além de dois poços 
para abastecimento de água, 

com vazão estimada de quase 
um milhão de litros por dia, 
além de dois reservatórios.

O prefeito Guilherme Ávi-
la ressaltou que em suas duas 
gestões já são mais 2.700 re-
sidências entregues a famílias 
que realizam o sonho da casa 
própria até agora e outras 537 
previstas para entrega nos 
próximos meses.

“Se contarmos os 27 novos 
loteamentos, podemos garan-
tir que nestes últimos anos 
a cidade cresceu 65,3% em 
número de casas e terrenos. 
Nunca na história de Barretos 
esta enorme quantidade foi 
atingida em tão pouco tem-
po. Fico muito feliz em ser o 
prefeito que mais viabilizou 
moradias na cidade”, disse o 
prefeito.

Muitas famílias aproveita-
ram o final de semana enso-
larado para realizarem suas 
mudanças para a casa nova.
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• O que é Coronavírus?
Coronavírus (CoV) é uma 

grande família de vírus, conhe-
cidos desde meados da década 
de 1960, que podem causar um 
resfriado comum ou síndromes 
respiratórias graves como a 
síndrome respiratória aguda 
grave que ficou conhecida 
pela sigla SARS, e a síndrome 
respiratória do Oriente Médio, 
cuja sigla é MERS. Esses vírus 
receberam esse nome devido 
às espículas na sua superfície 
que lembram uma coroa.

Uma nova variante do vírus 
foi identificada recentemente, 
após a notificação de casos de 
pneumonia de causa desco-
nhecida entre dezembro/2019 
e janeiro/2020, diagnosticados 
inicialmente na cidade chinesa 
de Wuhan, capital da província 
de Hubei. Essa nova variante 
não havia sido identificada 
previamente em humanos e 
foi denominada 2019-nCoV. 
Centenas de casos já foram 
detectadas em outras cidades 
da China, além de Tailândia, 
Japão, Coreia do Sul e Estados 
Unidos da América.
• Qual a origem deste surto?

Acredita-se que a fonte 
primária do vírus seja em um 
mercado de frutos do mar e 
animais vivos em Wuhan.
• Há outros coronavírus com 
transmissão de animais para 
humanos?

Investigações detalhadas 
descobriram que o SARS-
CoV foi transmitido de gatos 
selvagens para humanos na 
China, em 2002, e o MER-
S-CoV de dromedários para 
humanos na Arábia Saudita, 
em 2012. Vários coronavírus 
conhecidos estão circulando 
em animais que ainda não 
infectaram humanos.
• A transmissão do coronaví-
rus acontece entre humanos?

Sim. Todos os coronavírus 
podem ser transmitidos de 
pessoa a pessoa. Na maior 
parte dos casos, a transmissão 
é limitada e se dá por contato 
próximo, ou seja, qualquer 
pessoa que cuidou do pacien-
te, incluindo profissionais de 
saúde ou membros da família 
que tenham tido contato físico 
com o paciente e/ou permane-
cidos no mesmo local que o 
paciente doente.
• Qual é o tempo de incuba-
ção desta nova variante do 
coronavírus?

Ainda não há uma infor-
mação exata. Presume-se que 
o tempo de exposição ao vírus 
e o início dos sintomas seja de 
cerca de duas semanas.
• Quais são os sintomas de 
uma pessoa infectada por um 
coronavírus?

Depende do vírus, mas os 
sinais comuns incluem sinto-
mas respiratórios, febre, tosse 
e falta de ar/desconforto respi-
ratório. Em casos mais graves, 

CORONAVÍRUS - PERGUNTAS E RESPOSTAS

a infecção pode causar pneu-
monia, síndrome respiratória 
aguda grave, insuficiência 
renal e morte. Idosos e pessoas 
com problemas de saúde po-
dem apresentar manifestações 
mais graves.
• Qual é a letalidade desta nova 
variante do coronavírus?

Não se sabe até o momen-
to. Porém, acredita-se que a 
letalidade do 2019-nCoV seja 
inferior a do SARS-CoV e do 
MERS-CoV.
• Existe um tratamento para 
o coronavírus?

Não há tratamento especí-
fico. No entanto, muitos dos 
sintomas podem ser tratados. 
Além disso, os cuidados de 
suporte às pessoas infectadas 
podem ser altamente eficazes.
• Existe uma vacina para o 
novo coronavírus?

Quando uma doença é 
nova, não há vacina até que 
uma seja desenvolvida.
• Tomei a vacina contra a gri-
pe. Estou protegido contra o 
coronavírus?

Não. Esta vacina protege 
somente contra o vírus in-
fluenza.

• Como reduzir o risco de 
infecção pelo coronavírus?

Evitar contato próximo 
com pessoas que sofrem de 
infecções respiratórias agudas; 
realizar lavagem frequente 
das mãos, especialmente após 
contato direto com pessoas 
doentes ou com o meio am-
biente; evitar contato próximo 
com animais selvagens e ani-
mais doentes em fazendas ou 
criações.
• Estão contraindicadas as 
viagens para a China e para os 
países com casos importados?

Não. Com base nas infor-
mações atualmente disponí-
veis, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) não recomenda 
nenhuma restrição de viagens 
ou comércio. A OMS corro-
bora para que as medidas de 
preparação para emergências 
de saúde devem ser fortalecidas 
pelos países em conformidade 
com o Regulamento Sanitário 
Internacional (2005).
• Temos casos da nova va-
riante do coronavírus no 
Brasil?

Até o presente momento 
não há casos suspeitos ou 

confirmados no país.
• Há risco de epidemia global?

Sim. Mas até o momento, 
a OMS não declarou o surto 
de 2019-nCOV como uma 
situação de Emergência em 

Saúde Pública de Interesse 
Internacional.

FONTES: Ministério da 
Saúde do Brasil/Organi-
zação Mundial da Saúde/
CDC/ Sociedade Brasileira 

de Infectologia. Documento 
elaborado pelos médicos in-
fectologistas: Dr. Leonardo 
Weissmann, Dra. Tânia do 
Socorro Souza Chaves e Dr. 
Clovis Arns da Cunha.
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Em evento na última quar-
ta-feira (29), em Brasília, o 
presidente Jair Bolsonaro re-
cebeu o apoio de uma série de 
cantores sertanejos e prometeu 
ajudá-los na demanda pelo fim 
da meia-entrada.

Bolsonaro disse que sempre 
foi “apaixonado por música ser-
taneja” e se comprometeu a aju-
dar ao ouvir um pedido pelo fim 
da cobrança de meia-entrada. 

“Eu sempre fui apaixonado 
pela música sertaneja, e com 
toda certeza pelas suas letras 
em especial”, disse o presidente. 

“Eu devo muito a vocês 
[músicos sertanejos] a minha 
formação. Quero dizer que 
sempre tive um carinho muito 
especial por vocês. Nós chega-
mos à presidência e em parte de-
vemos a vocês o apoio gratuito 
no momento em que a política 
estava bastante desacreditada no 
Brasil”, disse Bolsonaro.

Os artistas do setor sertanejo do Brasil expressam seu apoio ao 
governo do presidente Jair Messias Bolsonaro e reconhecem seus no-
táveis feitos no ano de 2019, nos diversos setores produtivos do país.

Diante da difícil situação econômica e social pela qual passava 
o povo brasileiro, o Brasil precisava de uma atuação forte, decidida, 
responsável e sem interesses escusos por parte de seus governantes. 

A retomada do crescimento econômico e da geração de empre-
gos, o combate à corrupção, o resgate de valores da sociedade, 
desejos de toda a população brasileira, exigia atuação corajosa e 
eficiente do Governo Federal.

O país carecia de um ambiente institucional e político estável, 
com políticas públicas voltadas para o bem-estar da população 
brasileira, num ambiente econômico saudável e sustentável.

Os artistas sertanejos, que percorrem todos os cantos desse 
grandioso Brasil e vivenciam todos os dilemas e dificuldades do povo 
brasileiro, encontraram no governo do presidente Bolsonaro essa pos-
tura de um governante que trabalha em prol de seu povo, de seu país.

Assim, expressamos espontaneamente nossos agradecimentos 
pelas ações e medidas do governo e manifestamos nosso apoio.

Queremos que o Brasil continue trilhando um caminho de pros-
peridade para seu povo!

ArtistAs presentes, segundo listA dA secom
Bia Ferraz, Breno Ferreira, Bruno e Marrone, César Menotti e 

Fabiano, Cleber e Cauan, Cuiabano Lima, Dedé Santana, Dipaulo 
e Paulino, Duduca e Dalvan, Durval e Davi, Edu Braga, Gian e 
Giovani, Gilberto e Gilmar, Henrique e Juliano, Héster e Helena, 
Hugo e Guilherme, Hungria, Israel Novaes, Jads e Jadson, Jefferson 
Moraes, João Neto e Frederico, João Reis, Kleo Dibah, Matheus e 
Kauan, Marcos Brasil, Marcos Paulo e Marcelo, Max e Luan, Pa-
raná, Paulo Pires, Racine e Rafael, Rejane Carminati, Samuel (Os 
Parazinhos), Sayonara Power Santana, Teodoro e Sampaio, Tiago 
(Os Parazinhos) e Zé Henrique e Gabriel. (Fonte: Folha de spaulo)

Músicos participaram de reunião no Planalto, pediram fim do benefício e 
presidente agradeceu apoio nas eleições (Foto: Antônio cruz/Agência Brasil)

A 1ª Vara Federal de Barre-
tos, com JEF Adjunto, publicou 
edital para a seleção de projetos 
de instituições públicas ou 
privadas, com finalidade social 
e sem fins lucrativos, interes-
sadas em receber recursos de 
prestações pecuniárias oriun-
das de processos criminais que 
tramitam na Vara.

Poderão ser inscritos proje-
tos de instituições que atuem 

nos municípios de Barretos, 
Colina, Colômbia, Guaíra, 
Jaborandi e Miguelópolis. 

A destinação dos recursos 
somente ocorrerá após a ce-
lebração do convênio entre a 
unidade gestora e a entidade 
previamente cadastrada, e 
que teve o seu projeto social 
selecionado.

As instituições interessadas 
devem ingressar com o pedi-

do no setor de Protocolo do 
Fórum Federal de Barretos, 
localizado na avenida 43, nº 
1.016, Jardim Alvorada. O 
prazo para cadastramento vai 
até o dia 30 de abril, de segun-
da a sexta-feira.

Os requisitos para o cadas-
tramento dos projetos e a lista 
dos documentos necessários 
estão descritos no edital nº 
1/2020-BARR-01V.

Organizações da sociedade 
civil assinaram na última quin-
ta-feira (30), no Lar da Criança 
Legionários de Ismael, o Ter-
mo de Fomento e Colaboração 
para recebimentos de repasses 
públicos de recursos prove-
nientes do Fundo Municipal 
de Assistência Social e Fundo 
Municipal do Idoso. O ato foi 
coordenado pela Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial e Desenvolvimento Hu-
mano, que entregou o Manual 
de Prestação de Contas sobre 
os repasses. 

Pelo Fundo Municipal do 
Idoso será repassado o valor 
total de R$ 3.714.991,00 desti-
nados para Instituto Rosentino 
Bispo, ABAVIN, Vila dos Po-
bres, Associação Promocional 
da Família, APAE,  Fundação 
Lugar de Viver Feliz, Instituto 
Esperança e Vida, Casa Tran-
sitória André Luiz, Casa de 
Convivência Mariano Dias, 
Associação Beneficente Nossa 
Senhora do Rosário, Casa As-
sistencial Espírita Nosso Lar, 
Instituto Cesalpina e Serviço 
de Obras Sociais

Instituições assinam Termo 
de Fomento e Colaboração

Já pelo Fundo Municipal 
de Assistência Social o va-
lor a ser repassado em 2020 
será de 2.655.954, oriundos 
do Governo Federal, Esta-
dual e Municipal, destinados 
para Fundação Padre Gabriel 
Correr, Casa do Oleiro Kids, 
Casa de Convivência Mariano 
Dias, Associação Missionário 
Bertoni, Vila dos Pobres, Casa 
Transitória André Luiz, Insti-
tuto Esperança e Vida, APAE, 
AMA e ABAVIN.

Segundo a secretaria, a 
execução do trabalho por parte 
das entidades é acompanhada 

por uma comissão de mo-
nitoramento, nomeada pelo 
prefeito que, através de visitas 
periódicas, podem comprovar 
a qualidade e a efetividade 
nesses atendimentos.

“Através desses repasses, 
a Assistência Social poderá 
dar continuidade nos serviços 
prestados, que são de grande 
importância e que atendem 
desde a criança até o idoso, em 
especial, aqueles que mais ne-
cessitam", afirmou na oportuni-
dade, a secretária municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, Kelly Brito.

Justiça Federal de Barretos divulga 
edital para seleção de projetos sociais

Sertanejos encontram Bolsonaro 
e chamam meia-entrada 

de injustiça histórica

"Mais uma vez a vocês, 
artistas sertanejos, meu muito 
obrigado por essa homenagem 
que muito me orgulha e me 
toca", completou o presidente. 

Estavam presentes, segun-
do lista da Secom (Secretaria 
de Comunicação do governo), 
artistas como as duplas Bruno 
e Marrone, Gian e Giovani, e 
César Menotti e Fabiano, além 
do ator Dedé Santana.

Sem dar detalhes, o presidente 
também prometeu trabalhar por 
pleitos apresentados pelo segmen-
to, seja por meio de decretos ou 
por projetos de lei. Ele disse que 
atenderá os pedidos desde que não 
seja encontrado “óbice jurídico ou 
constitucional”.

Um dos presentes no ato foi 
Doreni Caramori, presidente da 
Abrape (Associação Brasileira 
dos Promotores de Eventos).

Caramori pediu em seu discur-
so o fim da cobrança de meia-en-

trada, que hoje beneficia estudan-
tes, idosos, pessoas com deficiên-
cia e jovens de baixa renda. 

“Meio-livro não existe. Não 
existe meia-bicicleta, meio-ca-
derno. Tem uma série de meios 
que estimulam a cultura que 
não são vendidos pela metade 
do preço. Não pode o Estado 
brasileiro intervir na econo-
mia e tomar 50% da receita 
de determinados setores sem 
nenhum tipo de compensação. 
Precisamos corrigir essa injusti-
ça histórica”, afirmou Caramoti. 

A meia-entrada para es-
petáculos artístico-culturais e 
esportivos é garantida por lei 
federal de 2013. Ele também 
defendeu mudanças nas regras 
de cobrança de direitos autorais.

O locutor de rodeios, Cuia-
bano Lima, também discursou 
no evento e entregou uma carta 
de apoio ao presidente, assi-
nada por artistas sertanejos. 
(Fonte: Folha de SPaulo)

Carta de apoio dos artistas 
do setor sertanejo ao governo 

do presidente Bolsonaro
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A bela Mariana Novo comemorou no último dia 22, mais um 
ano de vida, ao lado do amado, Rafael Novo. Parabéns!!

O casal de médicos dr. George Kalil e Dra. Erica Miranda 
curtem merecidas férias ao lado da filha Rafaela!!!

ERRAMOS
Na edição anterior (730, de 25 de janeiro de 2020) publicamos as 

fotos abaixo com as legendas invertidas. Pedimos desculpas pelo 
transtorno causado. Segue abaixo as fotos com as respectivas legendas

O último dia 25 foi dia de festa para a barretense 
Adair Anastácio, que comemorou mais uma primavera 

ao lado do filho Wilson Anastácio, da nora Junia, e 
dos netos Wilson Neto e Alice. Parabéns!!!

Este domingo, dia 02, será dia de festa para Marcelo Eduardo 
que celebra mais um ano de vida. Parabéns!

Marco Aurélio Costa e Jaqueline Souza Costa comemoraram 
nesta sexta, 31 de janeiro, 22 anos de casamento, ou seja, 

brindaram as Bodas de Louça. Familiares e amigos também 
brindaram desejando felicidades ao casal. Parabéns!!!

Quem comemorou mais um ano no último dia 29, 
foi Bruna Marcondes. A data foi comemorada ao lado do 

marido, o advogado Daniel Alves. Parabéns!!! 

O 2º Arte do Shopping de 2020 apresenta "Caminhas de Amor", 
produzido por Irene Souza. As camas pet são produzidas 

artesanalmente com muito amor e carinho e estarão expostas 
durante todo o mês de ferereiro, podendo ser adquiridas 

pelo valor único de R$ 50,00 cada, com o tamanho de 45 x 45 
cm. Irene e sua filha Iamilis vieram de Manaus em busca de 

tratamento contra um linfoma no Hospital de Amor
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O governo do presidente 
Jair Bolsonaro aprovou verba 
no orçamento da União para 
construção, ainda este ano, do 
primeiro Colégio Militar de 
São Paulo, no terreno do Cam-
po de Marte na capital paulista. 
Já na próxima segunda-feira 
(3) será lançada a pedra fun-
damental do empreendimento.

O Colégio Militar de São 
Paulo, instituição de ensino 
administrada pelo Exército 
Brasileiro, dá prioridade para 

Professores do Colégio Militar de São Paulo posam para foto com o Ministro 
da Defesa, na sede do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que tem 64 anos 
de idade, se submeteu, no início 
da noite de ontem, a uma vasec-
tomia, procedimento médico de 
esterilização para homens que 
não desejam engravidar sua 
parceira no futuro.

A cirurgia foi feita no Hos-
pital das Forças Armadas 
(HFA). Esta é a segunda vez 
que o presidente se submete a 
esse procedimento. Ele passou 
a tarde em viagem a Minas Ge-
rais, discutindo providências 
para a questão das enchentes 
que assolam o estado. Quan-

do desembarcou de volta em 
Brasília, às 18h, seguiu direto 
para o HFA para se submeter 
à cirurgia.

Para fazer uma vasectomia, 
é preciso ter mais de 25 anos ou 
pelo menos dois filhos. A cirur-
gia só pode ser marcada para 
dois meses depois da primeira 
consulta com o médico, um 
tempo para o paciente decidir 
se é isso mesmo que ele quer. 
Com anestesia local, o médico 
faz duas pequenas incisões de 
1 centímetro cada uma e inter-
rompe a passagem do sêmen do 
testículo para a próstata.

Sandra dos Santos, mulher do 
locutor de rodeios,  Asa Branca, 
afirmou na noite de da última 
quinta-feira (30) que os médicos 
já "não dão mais esperanças" em 
relação ao locutor, que tem HIV e 
luta contra câncer na mandíbula. 
Ele permanece internado no 
Instituto do Câncer do Estado de 
São Paulo, desde o último sábado 
(25) e sedado devido as dores 
que sente. "Ele passou muito mal 
hoje, sentindo muitas dores, está 
com 15 litros de oxigênio. Aí os 
médicos conversaram comigo 
agora à noite e falaram que não 
tinha mais o que fazer. Eles 
disseram que é questão de dias", 
disse Sandra à reportagem do 
site UOL, por telefone. "O Asa é 
muito forte, mas está tão difícil 
vê-lo sofrendo, mas tão difícil, 
que a gente já pede a Deus 
para tirá-lo desse sofrimento. 
É difícil. A gente fica com 
coração partido", completou 
ela. Em dezembro, Asa Branca 
já havia sido internado devido 
a uma infecção causada pelo 
rompimento dos tumores. Na 
ocasião, Sandra afirmou que 
o locutor caminhava com difi-
culdades e falava pouco. "Tem 
que ficar pertinho da boca dele 
para ouvi-lo." A família criou 
uma vaquinha virtual para ar-
car com custos do tratamento 
do locutor. Até agora foram 
arrecadados R$ 12,5 mil, mas 
a meta é de R$ 50 mil.

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.

Bolsonaro faz 
vasectomia em hospital 

militar de Brasília

Governo investe r$ 60 milhões para começar a 
construção do primeiro Colégio Militar de São Paulo

matrícula de filhos de militares 
das Forças Armadas. O colégio 
não tem nenhuma relação com 
o projeto de Escolas Cívico-
Militares que o Ministério 
da Educação lançou este ano 
e que prevê convênios com 
escolas estaduais já existentes.

A deputada estadual Leticia 
Aguiar (PSL-SP), é incenti-
vadora dos Colégios Públicos 
Militares e apresentou o proje-
to de lei 295/19, que autoriza 
a criação de Colégios Públicos 

Militares na rede estadual 
de ensino e recebeu parecer 
favorável da Comissão de 
Constituição, Justiça e Reda-
ção da Assembleia Legislativa 
de São Paulo. 

Antes de chegar ao plenário 
para votação final, a proposi-
tura será analisada ainda pelas 
Comissões Permanentes de: 
Educação e Cultura; e Finan-
ças, Orçamento e Planejamen-
to. “Hoje avançamos mais um 
passo para melhorar a educação 

no Estado de São Paulo. Vamos 
seguir acompanhando a trami-
tação do projeto e trabalhando 
para que vire lei o quanto an-
tes”, disse a deputada.
Pedra Fundamental 

e início das aulas
A Federação das Indústrias 

de São Paulo (Fiesp) patroci-
nou o projeto arquitetônico 
do colégio militar paulista. A 
implantação da escola, a 14ª 
no país, é prioridade de Jair 
Bolsonaro. O centro estudantil 
será construído na zona norte 
da capital e deverá abrir suas 
portas em 2023.

Antes disso, porém, as aulas 
da primeira turma de alunos do 
sexto ano do ensino fundamen-
tal do colégio militar têm início 
também na próxima segunda-
feira (3), funcionando proviso-
riamente no Centro de Prepara-
ção de Oficiais da Reserva de 
São Paulo, em Santana, também 
na zona norte da capital.

No país, as cidades de Sal-
vador (BA), Belém (PA), Reci-
fe (PE), Manaus (AM), Rio de 
Janeiro (RJ), Belo Horizonte 
(MG), Brasília (DF), Campo 
Grande (MS), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Juiz de Fora 
(MG), Porto Alegre (RS), Sal-
vador (BA) e Santa Maria (RS) 
já possuem colégios militares.

"não tem 
mais o 
que fazer, 
é questão 
de dias", 
diz mulher 
sobre asa 
Branca
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Esportes

campeonato paulista da série a3

A corrida de rua é um es-
porte democrático que tem 
mudado os hábitos e a vida de 
jovens, adultos e idosos. De fá-
cil adaptação e com prática ao 
ar livre, a corrida tem ganhado 
novos adeptos que buscam sair 
do sedentarismo e conquistar 
qualidade de vida sem um 
investimento muito alto. 

A Parque Night Run, cor-
rida noturna que acontece no 
dia 14 de março, no Parque 
do Peão, é prova deste cres-
cimento no número de atletas 
amadores e profissionais. A 
competição chega à sua 5ª 
edição e, em 2019, reuniu mais 
de 1.400 corredores. 

Mantendo a qualidade já 
conhecida, em 2020 a corrida 

Ao vencer Miguelópolis por 45 x 22 e o Ballers Ituverava por 58 x 57, o Valley Bulls conquistou o 
título do 1º Quadrangular Solidário de Barretos, disputado no último domingo, no CEMEPE do bairro 
América. Na disputa pelo terceiro lugar a APAB Barretos venceu Ituverava por 52 x 25. O torneio foi 
realizado pela APAB e a Valley Bulls e a entrada foi um quilo de alimento. Os produtos arrecadados 
foram destinados a Vila dos Pobres. “O objetivo do quadrangular é divulgar o basquete em Barretos 
e região, além de ajudarmos uma instituição”, afirmou Guilherme Queiroz, presidente do Valley. O 
evento teve apoio da prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Após jogar na noite da 
última quarta-feira em Bar-
retos, e vencer o Paulista 
pelo placar de 2 a 1, a equipe 
do Barretos EC volta a suas 
atenções para a partida neste 
domingo, dia 2, em Olímpia. 

O jogo está marcado 
para as 10 horas, diante do 
Olímpia Futebol Clube, no 
Estádio Tereza Breda, pela 
3ª rodada do Campeonato 
Paulista da Série A3.

Depois do Olímpia, os 

próximos jogos do BEC na 
Série A3 em fevereiro serão 
contra o Capivariano (dia 7, 
em casa), Velo Clube (dia 12, 
fora), Nacional (dia 15, em 
casa), Rio Preto (dia 22, fora) 
e Batatais (dia 29, em casa).

Ainda in-
victo na Série 
A3 do Campe-
onato Paulista, 
o Velo Clube 
recebe o Des-
portivo Brasil 
neste sábado, 
às 19 horas, 
em Rio Claro. 
Com um em-
pate e uma vitória na competição, o técnico 
Cléber Gaúcho preparou a equipe para este 
desafio. Por conta da vitória na última rodada 
sobre o Rio Preto, o treinador deve repetir a 
mesma formação que entrou em campo na 
última quarta-feira (29). O Velo Clube está 
na quarta colocação da Série A3, com quatro 
pontos somados, apenas dois a menos que os 
líderes Noroeste e Batatais.

As campanhas de Ca-
pivariano e Batatais segui-
ram por caminhos diferen-
tes na segunda rodada da 
Série A3 do Campeonato 
Paulista. No duelo entre 
os times, na tarde da  úl-
tima quarta-feira (29), o 
Batatais venceu fora de 
casa por 1 a 0, manteve o 
aproveitamento de 100% 
até aqui e manteve o Capivariano ainda zerado. 
Foi a segunda derrota do Capivariano, entre os 
últimos colocados da competição. Já o Batatais 
chegou aos seis pontos e aparece no topo da 
tabela. As duas equipes voltam a campo neste 
sábado (1º) às 15 horas. O Capivariano recebe o 
Linense em Santa Bárbara d'Oeste e o Batatais 
visita o Grêmio Osasco, no Municipal José 
Liberatti, em Osasco.

Abertas as inscrições para a Parque Night Run 2020
Corrida noturna realizada no Parque do Peão acontece no dia 14 de março com percursos de 5 e 10 km

conta com pontos estratégicos 
de hidratação, além de distri-
buição gratuita de isotônicos 
e frutas para os participantes. 

As inscrições estão abertas 
e devem ser feitas através do 
site http://www.runnerbrasil.
com.br/. Quem fizer a inscri-
ção através das assessorias 
de corrida tem valor especial 
com desconto. O primeiro lote 
segue até o dia 7 de fevereiro. 

Os atletas podem escolher en-
tre os percursos de 5 km e 10 km. 
O circuito é diferenciado, pois 
contempla não apenas desafios 
para os participantes como, tam-
bém, um passeio pelos principais 
pontos turísticos do Parque do 
Peão e, ainda, um contato com a 
natureza do complexo. 

Caio Ramiro é um dos orga-
nizadores e conta que este ano 
uma das novidades é o valor 
da premiação para a assessoria 
campeã. “A assessoria que ti-
ver o maior número de atletas 
participando receberá como 
premiação um vale churrasco 
no valor de R$ 1.000, o dobro 
do que foi pago nas outras edi-
ções”, declarou Ramiro.

PreParo Físico
Faltam aproximadamente 

50 dias para a prova e neste 
período o preparo físico é 
essencial para garantir uma 
prova tranquila e sem lesões. 
Dauquir de Aguiar Ribeiro Jú-
nior é educador físico e passa 
algumas orientações. 

“Inicialmente o treino inter-

valado (corrida e caminhada) 
é o mais adequado para uma 
adaptação rápida. E é impor-
tante treinar todas as situações 
possíveis, terreno com buracos, 
subidas, descidas, etc. Se possí-
vel, conhecer o local da prova 
uma semana antes para traçar 
suas táticas. E nunca utilizar 
roupas e tênis que não está 
acostumado, pois pode atrapa-
lhar o rendimento na corrida”, 
afirma o especialista. 

Para auxiliar os atletas, as 
redes sociais da corrida, @par-
quenightrun e facebook.com/
parquenightrun, oferecem 
dicas de treino e alimentação. 
Dúvidas podem ser resolvidas 
através do e-mail parquenigh-
trun@gmail.com

Valley Bulls venceu Quadrangular 
Solidário de BasquetebolBarretos EC joga contra 

equipe do Olímpia neste domingo

Batatais vence a segunda 
partida na A3 e mantém o 

Capivariano zerado

Velo Clube deve manter 
mesma escalação em 
busca da liderança


