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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 28 DE SETEMBRO

R$  4,155
Dólar Comercial Venda R$  4,156

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A eleição para a escolha dos 
cinco novos integrantes do Con-
selho Tutelar de Barretos tem 15 
candidatos. A votação será no 
próximo dia 6 de outubro, das 
8 às 16 horas, na sede do Lar 
da Criança, localizado na rua 34 
entre avenidas 17 e 19.

Têm direito a voto todo 
eleitor inscrito no município 
de Barretos e em situação 
regular com a justiça eleitoral 
até 11 de julho deste ano.

Os candidatos que dispu-
tam as 5 vagas são: André 

de Paula Camargo, Andreza 
Rebor Borges, Aparecido de 
São Justo, Chayenne Borges 
Santana, Cristiane Alves de 
Almeida, Fabiana Juliana Car-
valho da Cruz, Gisele Lopes 
da Silva Costa, Gleice Cristina 
Barros Wanzeler, Hugo Cezar 
Higino Mendes, Juliana Fer-
reira Adão, Márcia Magalhães 
Pina, Matheus Henrique da 
Silva Sousa, Natália dos San-
tos Lizi, Rosangela Aparecida 
de Carvalho e Valéria Cristina 
de Oliveira Pelegrini.

A prefeitura de Barretos 
iniciou na última quinta-feira 
(26), as comemorações do Dia 
Internacional do Idoso com a ce-
lebração de uma missa em Ação 
de Graças, no CCI (Centro de 
Convivência do Idoso), no bair-
ro Christiano Carvalho.  Na pró-
xima segunda-feira, dia 30, ha-
verá um passeio/piquenique no 
Rancho do Peãozinho e almoço 
no CCI, onde na terça-feira, 1º 
de outubro, haverá apresentação 
com o Grupo Escorregando, a 
partir de 10 horas. No dia 2 de 
outubro, a programação marca, 
a partir de 13 horas, coquetel e 
entrega de presentes aos idosos 
do Programa CDI, que tem co-
ordenação da professora Maria 
Rita Ribeiro.

Muita movimentação e 
grandes filas foram registradas 
na agência da Caixa Econômi-
ca Federal de Barretos. 

Os trabalhadores nascidos 
em maio, junho, julho e agosto 
começaram a receber desde 
esta sexta-feira (27), os valores 

educação física

Uma sessão solene será 
realizada a partir das 20 horas 
da próxima segunda-feira, dia 
30, para homenagear profis-
sionais de Educação Física, 
em comemoração ao seu dia. 
1º de setembro é comemorado 
o Dia do Profissional de Edu-
cação Física em todo o Brasil 
e a homenagem faz parte do 
calendário barretense. Serão 
homenageados: Anderson Pau-
lo dos Santos (Profissional 
Fitness), Simone Aparecida 
Ferreira Rocha (Rede Estadual 
de Ensino), Gustavo Carboni 
Silva (Rede Municipal- Fun-
damental 1), Priscila Nogueira 
Benedetti (Ensino Superior), 
Geraldo Jorge dos Reis Andra-
de (Aposentado atuante), André 
Basilio Batista Ferreira (Rede 
Municipal de Ensino - Fund. I), 
Eduardo Ribeiro (Rede Particu-
lar de Ensino), Maurício César 
Camargo (Rede Municipal de 
Ensino), Tiago Agostinho Leal 
Leite (Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer), Carlos 
Antônio Alves da Silva (Be-
nemérito) e Manoel Sanches 
Gonzalez (Benemérito).

O diretor-superintendente 
do DAESP (Departamento Ae-
roviário do Estado de São Pau-
lo), Antônio Claret de Oliveira, 
confirmou para a próxima 
segunda-feira, dia 30, o início 
da venda de passa gens aéreas 
da linha Barretos -São Paulo 
(aeroporto de Congonhas).

A venda será feita no site 
da compa nhia Gol. A operação 
será comandada pela Gol Li-
nhas Aéreas em parceria com 
a empresa Two Flex. 

O início dos voos está 
pre visto para 28 de outubro, 
através de aeronave com ca-
pacidade para 9 pas sageiros.

Serão dois voos de ida e 
de vol ta Barretos – São Pau-
lo, em aviões Cessna Grand 
Caravan, com capacidade de 

9 passageiros.
O preço da passagem será 

divulgado pela com panhia Gol 
somente com o início das ven-
das na próxima segunda-feira.

Os horários dos voos, tam-
bém serão anunciados na pró-
xima semana, mas, segundo o 
superinten dente do DAESP, os 
voos sairão de Barre tos no iní-
cio da manhã e início da tarde, 
com retorno do primeiro voo no 
início da tarde e do ou tro à noite.  

O DAESP anunciou, nesta 
semana, in vestimento de R$ 
8 mi lhões na recuperação do 
aeroporto municipal Chafei 
Amsei, de Barretos. A recu-
peração será na pista, além 
de reforma e revitalização 
do balizamento noturno e do 
terminal de passageiros.

A Chefe de Cartório da 21ª Zona Eleitoral em Barretos, Alessan-
dra Monteiro Prado Tamarozi, confirmou nesta sexta-feira (27), que 
termina na próxima segunda-feira, dia 30, o prazo para os eleitores 
se cadastrarem no Poupatempo em Barretos e realizar o cadastra-
mento biométrico, exigido pela lei eleitoral. O dia 30 de setembro 
também é o último dia para o eleitor que tem pendências com a 
Justiça Eleitoral, seja dispensado da multa e realizar a biometria. 
Entre a quarta-feira (dia 2) e a sexta-feira (4), da próxima semana,  
haverá atendimento na Net Barretos do North Shopping Barretos 
para o público em geral, que ainda não realizou a biometria. O atendimento nestes dias será das 14 às 
20 horas. Até o momento foram realizados 58.888 cadastramentos  biométricos em Barretos, do total de 
87.434 eleitores, o que corresponde a 67,01% da população apta a votar nas próximas eleições.

Um porco, um cachorro e muito, mas muito lixo. Em um local 
onde mora, bem perto, dezenas de famílias formadas por grande 
quantidade de crianças e adolescentes. Conjunto Habitacional Luiz 
Spina onde, recentemente, recebeu operação limpeza por parte da 
administração municipal, que chegou a instalar lixeiras comuni-
tárias para facilitar o recolhimento de lixo por parte da empresa 
responsável. É imagem desta sexta-feira, 27 de setembro de 2019.

A superintendente do 
SAAE de Barretos, Elaine 
Gomes, confirmou nesta sex-
ta-feira (27), que será recebi-
da na próxima segunda-feira, 
dia 30, na sede da Secreta-
ria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado, para 
assinatura de convênio com 
o FEHIDRO (Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos).

O convênio, no valor total 
de R$ 837.850,00, é referente 
à liberação de duas emendas 
parlamentares. Uma emenda, 
no valor de R$ 592 mil, foi 
apresentada pelo deputado 
federal Paulo Pereira da Sil-
va, o Paulinho da Força, do 
partido Solidariedade. A outra 
emenda parlamentar foi apre-
sentada pelo deputado federal 
Milton Monti (PL).

Passagem aérea de Barretos a São Paulo 
começa a ser vendida na segunda-feira

SAAE vai receber verba de 
R$ 837 mil do FEHIDRO

Verba é fruto de emendas parlamentares apresentadas pelos deputados 
federais Paulinho da Força (Solidariedade) e Milton Monti (PL)

Os valores, segundo o con-
vênio, serão aplicados nos 
trabalhos da 1ª etapa de “Ae-
ração superficial nas lagoas 
da Estação de Tratamento e 
Esgoto DAMA” em Barretos.

“Com certeza, é uma ver-
ba importante para a autar-
quia aplicar em melhorias 
que beneficiarão toda a popu-
lação de Barretos”, comentou 
Elaine Gomes. 

Caixa registra grande fila para 
saque de R$ 500 do FGTS

de até R$ 500 por conta do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) liberados 
pelo governo federal. 

Em seguida, no dia 9 de 
outubro, começam a receber 
os nascidos em setembro, ou-
tubro, novembro e dezembro e 

que possuem conta na Caixa. 
Segundo o banco, 12,3 mi-

lhões de trabalhadores com 
poupança receberam nesta sex-
ta-feira (27), totalizando mais de 
R$ 5,1 bilhões. Para quem tem 
poupança, o depósito dos valo-
res foi feito automaticamente.

IMAGEM DO DIA

15 candidatos disputam 
eleição para Conselho Tutelar

Cadastramento biométrico chega 
a 67% dos eleitores de Barretos

Câmara 
homenageia 

profissionais de 
Educação Física 

na próxima 
segunda-feira

Programa CDI 
comemora 

Dia do Idoso



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

Números do Ministério da 
Saúde mostram que os ido-
sos já representam 14,3% da 
população brasileira, ou seja, 
mais de 29 milhões de pessoas. 
Os dados dão a dimensão da 
importância do atendimento à 
saúde para essa faixa etária de 
brasileiros. Ainda de acordo 
com o ministério, o Brasil tem 
cerca de 63,1% de edêntulos 
(pessoas desprovidas de dentes) 
na população acima de 60 anos. 

Neste contexto, o Conselho 
Regional de Odontologia de 
São Paulo (CROSP), aponta a 
necessidade de cuidado odon-
tológico especializado e reúne 
orientações importantes para a 
saúde bucal da população da 
terceira idade.

Consultar profissional es-
pecialista em Odontogeriatria. 

A especialidade se concen-
tra nos fenômenos decorrentes 
do envelhecimento que tam-
bém têm repercussão na boca 
e suas estruturas associadas. 
Visitas periódicas a(o) cirur-
giã(o)-dentista especialista 
em Odontogeriatria são fun-
damentais para a avaliação do 
fluxo salivar, acompanhamen-
to de possíveis efeitos de me-
dicamentos na cavidade bucal, 
orientação de uso de escovas 
específicas e outras questões 

Um dos maiores erros 
estratégicos do novo sindi-
calismo brasileiro foi o de 
subestimar o sistema público 
de saúde, mesmo antes da ins-
tituição do SUS (artigo 196 da 
Constituição) na qual não teve 
participação efetiva.

Até a Constituição e o SUS 
o sistema público de saúde 
prestava assistência apenas 
aos trabalhadores vinculados 
à Previdência Social com as 
ineficiências de praxe; não era 
universal.

Na década dos anos 80 
com a estratégia do novo 
sindicalismo de negociar di-
retamente com o patronato e 
desprezar o poder público e 
o Estado passou a fazer parte 
dos acordos e convenções 
coletivas a cláusula do plano 
de saúde empresarial priva-
do logo generalizada, como 
modernidade, para todo o 
movimento sindical mesmo na 
contramão do que se discutia 
e se projetava na Constituinte.

Hoje em dia não há acordo 

Apesar do que frequen-
temente se diz sobre a for-
te presença da corrupção no 
cotidiano dos brasileiros, os 
resultados da 10º edição do Ba-
rômetro Global da Corrupção 
mostram, novamente, que não 
é bem assim. 

Foram apenas 11% dos en-
trevistados no país que relataram 
pagamento de propina para ter 
acesso a algum serviço público 
básico, como atendimento médi-
co, obtenção de vaga em escola 
ou de alguma licença. 

Apenas Costa Rica (7%) e 
Barbados (9%) tiveram taxas in-
feriores. O resultado do Brasil foi 
idêntico ao da edição anterior de 
2017 (dados coletados em 2016), 
o que lhe confere mais robustez. 
Na outra ponta, estão México 
(34%) e Venezuela (50%).

"A corrupção pode sim es-
tar presente fortemente na vida 
dos brasileiros, mas é muito 
mais no que sofrem todos os 
dias como consequência dos 
grandes esquemas que drenam 
recursos e prejudicam a presta-
ção de serviços básicos, como 
educação e transporte público 
de qualidade”, comentou o 
diretor-executivo da Transpa-
rência Internacional - Brasil, 
Bruno Brandão.

Segundo ele, “em outros 
países da nossa região, paga-se 
suborno até para receber uma 
carta ou para que recolham o 
lixo de casa. Essa nem de longe 
é a realidade do brasileiro. Cla-
ro que não se pode ficar conten-
te com uma taxa de 11%, pois 
nos países de menor corrupção 
do mundo estas taxas aproxi-
mam-se de 0. Mas um alerta 
que o Barômetro novamente 
traz é que o problema mais 
grave da corrupção no país está 
no topo, em grandes esquemas 
de contratações públicas e pro-
cessos eleitorais, por exemplo", 
completou Brandão.

Outro destaque do Brasil na 
pesquisa foi a conscientização da 
sociedade em relação ao proble-
ma e sobre seu papel na solução. 
Para 90% dos entrevistados bra-
sileiros a corrupção é um grande 
problema no país. Este resultado 
está acima da média (já alta) da 
região, que é de 85%. 

O resultado dos brasileiros 
também ultrapassa a média 
para a pergunta sobre seu papel 
na solução: 82% acreditam que 
o cidadão comum pode fazer 
a diferença na luta contra a 
corrupção, enquanto a média 
regional é de 77%. O resultado 
anteriormente coletado no país 
para esta pergunta, em 2016, era 
de 83% e foi a taxa mais alta não 
apenas da região, mas em toda 
a amostra mundial (77 países).

O risco de atalhos autoritários 
faz-se ainda mais claro com a 
baixa (e declinante) confiança 
dos brasileiros nas instituições. 
Os números para a percepção de 
corrupção nas principais institui-
ções nacionais atingem, nessa 10ª 
edição do Barômetro, níveis alar-
mantes – ainda maiores que os 
observados na pesquisa anterior. 

Sessenta e três por cento 
(63%) dos entrevistados ava-
liam, por exemplo, que todos 
ou a maioria dos membros do 
Congresso Nacional é corrupta, 
contra 57% no estudo de 2017. 
Esse dado é de 57% para a 

os dados são da maior pesquisa de opinião e experiência com 
a corrupção do mundo: o Barômetro global da corrupção

Cuidado com saúde dos idosos inclui 
atendimento odontológico especializado

Valorizar o SUS
ou convenção que não contenha 
a cláusula, mas com a crise ela 
tem se revelado um dos pontos 
fracos dos trabalhadores nas ne-
gociações e objeto de chantagem 
do patronato que quer eliminá-la 
ou restringir seu alcance.

É o que está ocorrendo, 
por exemplo, nas negocia-
ções entre os Correios e os 
trabalhadores, mas pode ser 
constatado em inúmeras outras 
negociações.

O mesmo fenômeno de corte 
e chantagem tem acontecido no 
mundo inteiro como se constata 
na retaliação da GM à greve dos 
50 mil metalúrgicos norte-ame-
ricanos dirigida pela UAW.

Aproveito a entrevista de 
Armínio Fraga à jornalista 
Ana Estela de Sousa Pinto (na 
Folha) em que diz que a clas-
se média passaria a valorizar 
o SUS se não existissem as 
isenções fiscais de saúde no 
imposto de renda para fazer 
uma cogitação semelhante ao 
movimento sindical.

Na crise atual e com as 

dificuldades reais existentes é 
chegada a hora de uma volta 
à valorização da política pú-
blica de saúde substituindo 
(em um período de transição) 
a cláusula do plano de saúde 
empresarial privado por uma 
cláusula de fortalecimento do 
SUS, com compensações às 
empresas e aos trabalhadores 
que enfrentariam assim a crise 
dos planos privados e valoriza-
riam o SUS com atendimento 
universal e qualificado.

João guilherme vargas netto
Consultor Sindical

de saúde. Idosos, familiares e 
cuidadores devem incorporar à 
rotina o hábito de consultar o 
profissional especialista. 

Cuidado Com as 
próteses dentárias 

Aparelhos dentários utili-
zados em substituição aos den-
tes ausentes são chamados de 
próteses. Essas estruturas pro-
téticas são mais comumente 
usadas em idosos, e podem ser 
do tipo parcial – substituição 
pontual de alguns dentes – ou 
total, quando todos os dentes 
caíram ou foram removidos. 

O uso de próteses dentárias 
demanda cuidado com o prazo 
médio de 5 anos para a troca 
do material, pois desgaste e ra-
nhuras podem ser prejudiciais 
à saúde bucal, causando lesões 
na mucosa. Conservação e 
limpeza também demandam 
bastante cuidado – para evi-
tar quedas, é essencial que a 
higienização seja feita em um 
lavatório, com cerca de 5cm 
de água para amortecer caso a 
prótese caia. Dessa forma, pos-
síveis rachaduras são evitadas. 

Ingestão de água e masti-
gação adequada 

A xerostomia – condição 
associada à baixa produção de 
saliva pelas glândulas saliva-
res - é um problema recorrente 

nos idosos. Ingestão de remé-
dios, doenças crônicas ou o 
consumo insuficiente de água 
são fatores que contribuem 
para a sensação de boca seca. 
É importante acompanhar e 
tratar o problema, uma vez 
que a saliva é responsável pela 
proteção contra a entrada de 
bactérias no sistema digestor, 
além de cobrir a mucosa bucal. 
Para estimular a produção de 
saliva, recomenda-se o con-
sumo de cerca de 2,5 litros de 
água por dia e a mastigação 
completa dos alimentos. 

Denise Tibério, presidente 
da Câmara Técnica de Odon-
togeriatria do CROSP, ressalta 
outro problema decorrente 
da xerostomia: “Com pouca 
saliva, a saúde bucal do idoso 
é perigosamente afetada pelo 
aumento do risco de doenças 
periodontais, pois a saliva 
colabora com a autolimpeza 
da cavidade oral”. A odon-
togeriatra alerta, ainda que 
a retenção de próteses totais 
também é prejudicada pela 
baixa salivação. 

Brasileiro está entre os que menos 
pagam propina e entre os que mais 

acreditam no papel do cidadão na luta 
contra a corrupção na américa latina

Presidência da República e sua 
equipe, de 54% para o funcio-
nalismo federal e de 62% para 
os funcionários dos governos 
locais.

Comparados com os repre-
sentantes do Executivo e do Le-
gislativo, os membros do Judi-
ciário detêm mais confiança da 
população, mas a percepção de 
corrupção neste poder piorou 
consideravelmente da última 
pesquisa para a atual, passando 
de 21% para 34%.

Outro destaque no resultado 
brasileiro foi a percepção de 
36% dos entrevistados de que 
a maioria dos integrantes de 
ONGs estão envolvidos com 
corrupção. Apenas no México 
a desconfiança sobre as ONGs 
é superior, de 44%. 

O setor privado tampouco 
foi poupado. A percepção de 
corrupção da população entre 
os executivos de empresas 
aumentou de 35% a 50%. 
Este aumento significativo 
demonstra que os brasileiros 
estão dando mais atenção ao 
'lado da oferta' da corrupção e 
coloca em evidência a lacuna 
do ordenamento jurídico brasi-
leiro que ainda não criminaliza 
a corrupção privada.
denúnCias e aCesso 

à informação
Embora a desconfiança ge-

ral nas instituições seja alta no 
Brasil, assim como na América 
Latina e Caribe como um todo, 
o país destacou-se na região 
com a taxa mais alta de cida-
dãos que acreditam que medi-
das apropriadas seriam tomadas 
se viessem a denunciar um caso 
de corrupção de um governante 
(57% no Brasil contra 38% da 
média geral na região). 

No entanto, esse dado posi-
tivo contrasta com uma elevada 
parcela (69%) de entrevistados 
brasileiros que temeria represá-
lias ou outras consequências ne-
gativas se viesse a realizar uma 
denúncia – taxa que se aproxima 
da média na região (73%).

Outro limitante importante 
para o cidadão atuar é o des-
conhecimento de importantes 
instrumentos como a Lei de 
Acesso à Informação (promul-
gada no Brasil em 2011). Nada 
menos que 58% dos brasileiros 
desconhecem esta legislação, 
que lhes deveria garantir o di-
reito de requisitar informações 
aos órgãos públicos. 

Como resultado, apenas 
23% dos brasileiros fizeram, 
nos 12 meses anteriores à pes-
quisa, uso do direito de acesso 
à informação garantido por 
aquela lei.

Compra de votos
Além do efeito que a 'gran-

de corrupção' tem sobre as 
eleições, com o 'caixa 2' dese-
quilibrando disputas eleitorais 
em todo o Brasil, a compra de 

votos permanece um proble-
ma – mesmo 20 anos depois 
da aprovação da Lei contra a 
Compra de Votos.

Quarenta por cento (40%) 
dos brasileiros disseram que 
lhes foi oferecido dinheiro para 
que vendessem seu voto nos 
últimos cinco anos. É o terceiro 
pior resultado na região. Além 
disso, catorze por cento (14%) 
afirmaram já terem sido alvo 
de ameaças com objetivo de 
influenciar seus votos.

piorou ou 
melhorou?

Pouco mais da metade dos 
entrevistados (54%) afirma que 
a corrupção no setor público 
aumentou nos dozes meses 
anteriores à realização da pes-
quisa. Para apenas 15% das 
pessoas, a corrupção diminuiu 
nesse período. Considerando 
que o período de coleta dos 
dados no Brasil ocorreu nos 
meses de fevereiro e março, 
os doze meses anteriores da 
pergunta cobrem o período final 
do governo Temer.
voto de Confiança

A pesquisa de opinião cap-
tou uma espécie de voto de 
confiança da população para o 
desempenho do atual governo 
no combate à corrupção. Rea-
lizado entre fevereiro e março 
no Brasil e, portanto, no início 
do mandato de Jair Bolsonaro 
na Presidência da República, o 
Barômetro aponta que 48% dos 
entrevistados entendiam que o 
governo faz um bom trabalho 
nessa área. Essa mesma questão 
havia obtido taxa de somen-
te 35% na pesquisa de 2017, 
quando brasileiros avaliaram o 
desempenho do ex-presidente 
Michel Temer.

extorsão sexual
O Barômetro 2019 mostra, 

por fim, que uma a cada cinco 
pessoas na América Latina e no 
Caribe sofre extorsão sexual ou 
conhece alguém que passou por 
isso quando precisou ter acesso 
a algum serviço público, como 
saúde e educação. 

Essa é uma forma de corrup-
ção que ocorre quando algum 
funcionário do estado oferece 
um benefício público (como 
agilizar serviços, aprovar docu-
mentos, empregar ou promover, 
ou evitar multa ou prisão) em 
troca de favores sexuais.

No caso do Brasil, 20% dos 
entrevistados relataram essa ex-
periência. Esse problema afeta, 
sobretudo, as mulheres. 

Além de serem as principais 
vítimas, elas relatam descon-
fiança de que uma denúncia de 
corrupção de sua autoria será 
levada a sério pelas autorida-
des. Cinquenta e três por cento 
(53%) das entrevistadas acham 
que uma ação é mais provável 
de ser tomada quando o denun-
ciante é um homem.



3 Barretos, 28 de setembro de 2019 Jornal o PoVo

O governador João Doria 
apresentou nesta sexta-feira 
(27) os índices de criminalidade 
do mês de agosto e o resultado 
mostrou queda de 9,38% nos 
casos de homicídio dolosos no 
Estado, que passaram de 224 
para 203, quando comparado 
com o mesmo período de 2018. 

O percentual mostra uma 
queda de 45% nesse tipo de 
crime na última década. O 
número de vítimas deste crime 
também apresentou queda de 
9,87%, com 23 vidas poupadas 
se comparado a agosto de 2018. 
Os totais são os menores da série 
histórica, iniciada em 2001.

Com as variações, as taxas dos 
últimos 12 meses (de setembro 
de 2018 a agosto de 2019) caíram 
para 6,25 casos e 6,57 vítimas de 
homicídios dolosos a cada grupo 
de 100 mil habitantes do Estado. 
Os índices são os menores já 
contabilizados pela série história.

“Esta é a menor taxa de homi-
cídios da história de São Paulo e 
do Brasil, que foi alcançado agora 
com 6,25 homicídios por 100 mil 
habitantes. É um número históri-
co na vida do país. É um índice 
usado pela ONU para se avaliar 
o índice de segurança em regiões 
em todo o mundo”, disse Doria.

Os latrocínios também redu-
ziram na comparação mensal. 
Os casos caíram mais que a 
metade, passando de 23 para 
10 ocorrências registradas no 
mês passado. A quantidade de 
vítimas passou de 23 para 11. Os 
índices são os menores da série.

“São Paulo tem uma polícia de 
respeito e continuará a ter. Este ín-
dice é resultado de uma boa políti-

Em reunião agendada pelo 
deputado federal Márcio Alvino 
(PL), o vereador Paulo Correa 
(PL) esteve na Superintendência 
do Patrimônio da União em São 
Paulo (SPU/SP) juntamente com 
a Secretária Executiva da Frente 
Parlamentar Ferroviária, Sandra 

A etapa regional do festival 
"Feito em SP", que será realiza-
da em Barretos, terá a presença 
do Sebrae Móvel para atender 
os interessados em abrir o 
negócio próprio ou melhorar a 
empresa. A ação será realizada 
no próximo sábado, dia 5 de 
outubro, das 17 às 22 horas, na 
Estação Cultura.

Durante o atendimento, os 
técnicos do Sebrae vão tirar 
as dúvidas dos participantes 
e passar orientações sobre o 
programa Empreenda Rápido, 
feito em parceria com o Gover-
no do Estado de São Paulo, que 
tem como objetivo oferecer 
em um só lugar tudo o que 
o empreendedor precisa para 
abrir ou ampliar o seu negócio.

O interessado receberá 
informativos sobre finanças, 
marketing, administração, 
inovação, empreendedorismo, 
planejamento e a agenda men-
sal das ações do Sebrae-SP.

“O setor de alimentação atrai 
muitos interessados em empre-
ender. Ele tem uma barreira de 
entrada baixa e muitos concor-
rentes, por isso, o planejamento 
e a busca por capacitação são 

O presidente do Instituto Esperança e Vida de Barretos, Rosemir Rezende, recebeu nesta 
sexta-feira (27), um veículo da marca Chevrolet Spin, que será usado nos trabalhos do instituto, 
nos atendimentos a idosos assistidos pela instituição. Participaram do ato, a secretária municipal  
de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Barretos, Kelly Brito, e o presidente do 
Conselho Municipal do Idoso de Barretos, André Guimarães de Castro.

Sebrae Móvel de Barretos prestará 
atendimento durante festival Feito em SP

fundamentais para não entrar 
nas estatísticas de fechamento 
de empresas”, destaca o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo.

Feito em SP
O festival "Feito em São 

Paulo" vai eleger as delícias 
emblemáticas de todo o Es-
tado de São Paulo e integra o 
calendário do SP Gastronomia, 
programa realizado pelo Go-
verno do Estado de São Paulo 
para potencializar o setor.

Os inscritos serão avalia-
dos por um júri especializado, 
que vai escolher, em cada ma-
crorregião, quatro produtos 
e quatro pratos para partici-
parem da etapa regional. Os 
120 finalistas vão receber o 

selo “Feito em São Paulo” em 
seus produtos. 

Cada macrorregião recebe-
rá um mini festival com oito 
estandes dos finalistas locais, 
um workshop com chef reno-
mado, uma atração cultural e, 
finalmente, o anúncio dos dois 
pratos e dois produtos vence-
dores regionais.

Ao todo, 64 produtos e 
pratos vencedores serão co-
mercializados no espaço Feito 
em São Paulo, no Memorial 
da América Latina, entre os 
dias 24 e 27 de outubro, que 
serão convidados a represen-
tarem suas cidades em grande 
evento gastronômico, no dia 
24 de outubro, no Memorial 
da América Latina.

Transferência das 30 casas 
da FEPaSa está em fase final

Olivieri, onde foram recepciona-
dos pelo Coordenador Geral da 
SPU/SP, Denis Selymes. 

O processo de transferência 
das 30 casas da FEPASA próxi-
mas à antiga estação ferroviária 
está em fase final na SPU/SP, 
sendo que em até três semanas 

será encaminhado para Brasília 
para parecer final.

“O processo é moroso pela 
falta de funcionários na Supe-
rintendência do Patrimônio da 
União e o que dificultou ainda 
mais foi a falta de uma pessoa 
técnica para SPU para agilizar 
o processo, conforme com-
promisso assumido. Agradeço 
à secretária de Habitação pelo 
levantamento sócio econômico 
realizado com as 30 famílias das 
casas da FEPASA. O processo 
chegando em Brasília,  conto 
com o apoio do deputado fede-
ral, Márcio Alvino, para as tra-
tativas finais”, disse o vereador.

Estado apresenta queda de 45% 
de homicídios na última década

ca de segurança. O nosso objetivo 
é abaixar ainda mais este índice e 
aumentar a sensação de seguran-
ça”, afirmou o Governador.

RouboS e FuRtoS
No oitavo mês de 2019, o 

Estado de São Paulo registrou 
queda nos roubos e furtos de 
veículo. Os roubos de veículo 
recuaram 26,3%, de 4.822 para 
3.554.  Em números absolutos 
foram 1.268 casos a menos - o 
menor total da série.

Os furtos de veículos tam-
bém diminuíram 7,67% em 
agosto. A quantidade passou de 
8.561 para 7.904, ou seja, 657 
a menos. É a primeira vez que 
o indicador fica abaixo de 8 mil 
ocorrências no período.

Os roubos de carga registra-
ram queda de 20,86%, de 748 
para 592. A redução se estendeu 
para os roubos a banco que pas-
saram de cinco para um, atingin-
do o menor total contabilizado 
pela série. Os furtos em geral 
tiveram queda de 0,91% no pe-
ríodo, já que 42.936 ocorrências 

foram contabilizadas.
PRodutividade

O trabalho realizado pelas 
polícias Militar, Civil e Técni-
co-Científica no mês de agosto 
deste ano resultou em 17.576 
prisões. A quantidade, que re-
presenta aumento de 1,06%, 
é recorde para o período. No 
mês, 1.034 armas de fogos fo-
ram retiradas das ruas e 4.172 
flagrantes de tráfico de drogas 
foram registrados.

“Tivemos uma elevada pro-
dução policial, com apreensões 
de armas, particularmente com a 
apreensão, pela primeira vez, de 
168 fuzis. É um ativo que nós re-
tiramos da criminalidade e prote-
gendo cada vez mais a população 
paulista. Um número recorde de 
presos e apreendidos, quase 160 
mil. Uma quantidade considerá-
vel de drogas apreendidas, quase 
120 toneladas”, disse o secretário 
da Segurança Pública, General 
João Camilo Pires de Campos, 
em relação ao acumulado dos oito 
primeiros meses do ano.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (30/09) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ATENDENTE DE LOJA DE CONVENIÊNCIA
AUXILIAR DE CADASTRO

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR DE VENDAS

CALDEIREIRO
CORRETOR DE IMÓVEIS

COSTUREIRO
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

COZINHEIRO GERAL
ELETRICISTA DE AUTOS

ELETRICISTA INDUSTRIAL 
ENTREGADOR DE GÁS

ESTÁGIÁRIO DE ENGENHEIRO MECÂNICO

FUNILEIRO DE AUTOS
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA
OPERADOR DE ESCAVADEIRA

OPERADOR DE ROLO
RASTELEIRO
SOLDADOR

TAPECEIRO DE VEICULOS
TÉCNICO CONTÁBIL

VENDEDOR INTERNO

VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OPERADOR DE COMPUTADOR

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North 
Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 às 12 horas, munidos de 
PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Tereos, terceira maior 
produtora mundial de açúcar, 
abriu nesta sexta-feira, dia 27, 
as inscrições para o Tereos 
Summer Experience, programa 
de estágio de verão que sele-
ciona estudantes universitários 
para atuar em várias áreas de 
negócios e suporte da empresa.

 Podem se inscrever es-
tudantes das áreas de Agro-
nomia, Engenharias Agronô-
mica/Agrícola, Engenharia 
Química, Engenharia de Ali-
mentos, Engenharia Ambien-
tal, Engenharia Elétrica/Ele-
trônica, Engenharia Mecânica/
Mecatrônica, Engenharia de 
Produção e Química, para 
estágio na unidade Cruz Alta, 
em Olímpia.

 Entre os pré-requisitos 
para participar são: inglês em 
nível intermediário, domínio 
de ferramentas de informática 
e disponibilidade para estagiar 
seis horas por dia, de segunda 
a sexta-feira.

 O programa tem início no 
dia 6 de janeiro e vai até 14 
de fevereiro. Os selecionados 
terão bolsa-auxílio, estadia em 
hotel durante todo o programa, 
plano de saúde e odontológico, 
seguro de vida, transporte e 

Estágio será realizado na Unidade Cruz Alta, em Olímpia

Cinco municípios da região 
de Barretos já aderiram ao 
programa Nossa Casa e vão 
receber um total de 627 novas 
unidades habitacionais nessa 
primeira etapa. A primeira fase 
do programa, apresentada pelo 
governador João Doria, pelo se-
cretário de Estado da Habitação, 
Flávio Amary, e pelo presidente 
da CDHU, Reinaldo Iapequino, 
começa com a construção de 
26.735 unidades habitacionais 
em mais de 120 municípios do 
Estado. A meta é construir 60 
mil moradias até o ano de 2022.

Durante o evento foram 
lançadas três modalidades do 
programa: Nossa Casa-CDHU, 
Nossa Casa-Apoio e Nossa Ca-
sa-Preço Social. Na região de 
Barretos, serão construídas pela 
modalidade Nossa Casa-CDHU 
45 unidades em Altair, 54 em 
Embaúba, 232 em Guaíra, 225 
em Guaraci e 71 em Jaborandi, 
totalizando 627 unidades.

Primeira fase
Nesta primeira fase do pro-

grama, das 26.735 unidades 
habitacionais já previstas, 11 
mil serão construídas em 114 
municípios pela modalidade 
Nossa Casa-CDHU, em par-
ceria com a Caixa Econômica 
Federal. Outras 15.735 serão 
fomentadas pela modalidade 
Nossa Casa-Apoio, voltada 
para entidades e empresas. 
Destas, 5.025 unidades são 
para municípios da Região 
Metropolitana de São Paulo 
e as demais unidades estarão 
localizadas em municípios do 
interior e litoral do Estado. Já a 

Os contratos de locação 
residencial em andamento, com 
aniversário em outubro e corre-
ção pelo IGP-M (Índice Geral 
de Preços - Mercado), medido 
pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), poderão ter seus valo-
res atualizados em 3,37%.

O IGP-M é eleito como um 
dos principais indicadores para 
reajustes contratuais por ser di-
vulgado ainda dentro do mês de 
referência. A variação mensal em 
setembro foi negativa (-0,01%), 
fechando o comportamento dos 
preços no período de 12 meses 
compreendido entre outubro de 
2018 a setembro de 2019.

Para facilitar o cálculo do novo 
aluguel, o Secovi-SP (Sindicato 
da Habitação) divulga fator de 
atualização, que, no caso, será de 
1,0337. Por exemplo: para atua-
lizar um aluguel de R$ 1.500,00 
que vigorou até setembro de 2019, 
multiplica-se R$ 1.500,00 por 
1,0337. O resultado, R$ 1.550,55, 
corresponde ao aluguel de setem-
bro, a ser pago no final do mês de 
outubro ou início de novembro.

Tereos abre inscrições para 
programa de estágio de verão
Em sua segunda edição, Summer Experience será realizado em janeiro e fevereiro de 2020

refeições na empresa.
Para se inscrever, os in-

teressados deverão acessar: 
www.vagas.com.br/v1965436. 
As inscrições vão até o dia 24 
de outubro.

 O processo seletivo será 

composto por avaliação de 
currículos, prova online, di-
nâmica de grupo e entrevista 
com o gestor. Na primeira 
versão do programa, 4,2 mil 
candidatos participaram do 
processo seletivo.

região de Barretos receberá 627 
unidades habitacionais na primeira 

etapa do programa nossa Casa

modalidade Nossa Casa-Preço 
Social viabilizará a construção 
de moradias com a iniciativa 
privada a preços reduzidos.

"Políticas públicas feitas 
de forma correta são contínuas 
e não dependem de vontade 
política, mas de vontade de 
governo, de comportamento, 
de atitude. Este programa é, 
neste momento, o mais vigo-
roso programa de habitação 
popular do país e está sendo 
feito aqui no Estado de São 
Paulo", enfatizou Doria.

O programa Nossa Casa 
promoverá parcerias entre o 
Estado, as prefeituras e a ini-
ciativa privada para fomentar 
a produção de unidades ha-
bitacionais para famílias de 
baixa renda.

Nas três modalidades, a Se-
cretaria de Estado da Habitação, 
por meio da Agência Casa Pau-
lista, concederá subsídios de até 
R$ 40 mil, conforme a renda das 
famílias. Será possível contar 
ainda com subsídios federais e 
utilizar o FGTS no financia-
mento habitacional, quando 

disponível. Desta forma, o valor 
das prestações ficará compatível 
com a capacidade de pagamento 
das famílias.

"Nosso trabalho é para ga-
rantir o sonho da dona Maria 
(da casa própria) e o emprego 
do senhor José. São cerca de 27 
mil unidades e, se consideramos 
que são três empregos gerados 
para cada casa construída, esta-
mos fomentando a geração de 
81 mil empregos no Estado nos 
próximos dois anos", disse o 
secretário Flavio Amary. 

Ele explicou ainda que, nes-
sa primeira etapa, o Governo 
do Estado aportará cerca de R$ 
450 milhões em custos com os 
projetos, apoio e subsídios nos 
próximos dois anos, fomen-
tando também investimentos, 
incluindo outros subsídios do 
governo federal e a contrapar-
tida da iniciativa privada, da 
ordem de R$ 2,7 bilhões. Se 
for considerado ainda o efeito 
multiplicador desses investi-
mentos, chega-se a cerca de R$ 
4,5 bilhões movimentados na 
economia, no mercado.

aluguel corrigido pelo IGP-M pode 
ter reajuste de 3,37% em outubro

Mensalmente, o Secovi-SP divulga o fator de atualização. Saiba como calcular o valor do aluguel
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Os Quitutes da dulce

Os interessados em atuar 
na área de hospitalidade, tu-
rismo e alimentação ganharão 
uma nova oportunidade de 
profissionalização pelo Senac 
Barretos. A unidade está com 
inscrições abertas para o curso 
de Montagem de Mesas de 
Buffet e Coffee Break. 

Durante o curso, os alunos 
aprenderão as boas práticas, 
os materiais usados no salão 
(desde móveis, enxovais, pra-
tarias, copos e louças), além 
da organização do ambiente 
de trabalho.

Durante a formação, eles 
estarão aptos a trabalharem 
em diversos tipos de eventos, 
como banquetes e jantares 
formais,  café da manhã/
brunch e coffee break, além 
de festas sociais, casamentos 
e aniversários. 

“O curso possibilitará ao 
profissional as novidades da 
área, para que ele entenda que 
a apreciação dos convidados 
não é somente com a visão, 
mas também com o paladar”, 
explica a técnica responsável 
pelo curso, Isabela Ribeiro. 

Segundo a técnica, o au-
mento da concorrência e a 
maior exigência dos clientes 
geraram crescimento do setor e 
potencializou a necessidade de 
capacitação dos profissionais 
envolvidos.

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, co-
loque 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 panela, 
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”
Senac Barretos oferece curso 

de Montagem de Mesas
Iniciativa terá apenas 20 horas de duração

“A grande adesão de profis-
sionais pauta-se na diferença 
do serviço atento, cortês e 
eficiente, o qual garante ao 

evento mais lucratividade, 
satisfação e consequente fi-
delização do mesmo”, aponta 
Isabela Ribeiro. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Meta, a gente busca. Caminho, a gente acha. Desafio, a gente 
enfrenta. Vida, a gente inventa. Saudade, a gente mata. Sonho, a gente realiza.

“Ninguém nasce homem, 
torna-se homem”. É parafra-
seando a escritora, filósofa, 
feminista e ativista política 
francesa, Simone de Beauvoir 
(1908/1986), autora, dentre 
outras, da célebre frase “Nin-
guém nasce mulher; torna-se 
mulher”, que o psicanalista, 
sociólogo e professor da pós-
graduação da Universidade 
Paulista, Jorge Miklos, expli-
ca não apenas o significado 
do termo “masculinidade 
tóxica”, que acomete alguns 
homens, mas também os seus 
reflexos e gravidade, que não 
raro resultam, de diferentes 
formas, na violência contra 
o sexo feminino. 

O professor será um dos 
participantes do seminário “De 
homens para homens: descons-
truindo Estereótipos Mediá-
ticos”, que acontece em 5 de 
outubro, na unidade Bacelar da 
UNIP, das 9 às 17 horas, com a 
participação de outros especia-
listas. A entrada é franca. 

“Nenhum homem nasce 
competitivo, dominador, agres-
sivo e violento. O estereótipo 
machista e seu comportamento 
tóxico é moldado ao longo da 
vida nas famílias, escolas, igre-
jas, corporações e também pela 
mídia”, afirma Miklos. 

Segundo ele, o machismo 
padrão, além de impor ao 
homem um tipo de compor-
tamento inaceitável para com 

A nova metodologia que 
será utilizada para a preparação 
dos noivos para receberem o 
sacramento do matrimônio, foi 
tema de reunião para secretários 
paroquiais e agentes da Pastoral 
Familiar no último sábado (21).

Na cúria diocesana, o setor 
família, com a assessoria do bis-
po diocesano, dom Milton Kenan 
Júnior, e do assessor eclesiástico 
do setor, padre Cláudio Beraba, 
apresentou a metodologia para 
as secretárias e secretários paro-

A palavra chave é Inovação, seja 
na parte profissional ou nos negócios. 
Estes foram temas de palestra e 
workshops do renomado professor 
Dirk Schwenkow, que falou a dezenas 
de universitários no último dia 19, no 
último dia da Semana Acadêmica do 
curso de  Administração do Unifeb. 
“O mundo gira cada vez mais rápido 
e no quesito da competitividade está 
cada vez maior, as empresas estão 
se transformando.  Com isso,  mudan-
ças são necessárias, principalmente 

a busca por inovações na frente dos concorrentes”, explicou Scwenkow. Vale registro!!! (Foto: André Monteiro)

Mais de 50 alunos do curso de Educação 
Física do Unifeb foram voluntários no “Festival 
Paralímpico” que aconteceu no último sábado 
(21), no Centro de Esporte e Lazer - Dona 
Racibe Rezek. As competições consistiram 
em promover a mobilização  para a prática 
de atividades físicas. O evento esportivo foi 
realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro 
em parceria com a Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e prefeitu-
ra de Barretos. Os universitários auxiliaram os 
cerca de 160 participantes; crianças e jovens 
entre 10 e 17 anos, com e sem deficiência, de 
Barretos e região, nos jogos lúdicos, nas modalidades: tênis de mesa, judô e basquete. Aplausos pela ação!!!

Coringa, a história de origem 
do maior vilão do Batman, chegará 
aos cinemas em 3 de outubro, com 
Joaquin Phoenix no papel do icônico 
personagem. Mostrando como Arthur 
Fleck se tornou o Coringa e também 
dando destaque aos problemas 
psicológicos do vilão, o filme está 
com venda de ingressos antecipados 
liberada no www.centerplex.com.br e 
também nas bilheterias do North Sho-
pping Barretos. Horários da semana 
de estreia, de 03 a 09 de outubro:
Sala 02 - CORINGA - DUBLADO 
- 12 Anos - Quinta, Sexta, Sába-
do, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 16h15 - 19h
Sala 02 - CORINGA - LEGEN-
DADO - 12 Anos - Quinta, Sexta, 
Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta: 21h45

o homem não nasce 
violento; torna-se violento!

o sexo feminino, também o 
impede de manifestar seus 
sentimentos. 

“Encontramos aqui razões 
não somente para o elevado nú-
mero de mortes violentas entre 
os próprios homens, mas tam-
bém para os graves problemas 
físicos e mentais que muitos 
sofrem”, explica Miklos.

Para o professor da Univer-
sidade Paulista, a experiência da 
masculinidade é variável para 
cada pessoa ao longo da vida, 
no entanto, “existem crenças 
enraizadas no imaginário social 
sobre ‘o que é ser homem’, 
que moldam as expectativas 
grupais, formatam narrativas e 
plasmam comportamentos que 
induzem a um modelo machis-
ta, patriarcal e violento”.

Pesquisa realizada pela 
ONU Mulheres e o Portal 
Papo de Homem aponta que a 
construção da identidade mas-
culina estereotípica é expressa 
em nove orientações básicas: 

cultura do herói, violência, 
heterossexualidade, restrição 
emocional, capital viril, per-
tencimento ao grupo, sexo, 
trabalho, provedor. 

“Seguir essa receita implica 
integrar-se às expectativas de 
como os homens devem agir, 
sentir e falar”, diz o professor 
da Universidade Paulista. 

Miklos entende que o tema 
masculinidade e seus estereó-
tipos midiáticos precisam de 
espaço para discussão e refle-
xão, ainda que em tempos de 
feminismo e empoderamento 
da mulher. Ele avalia que 
o debate é capaz de moldar 
gradativamente um novo com-
portamento e, por isso, propõe 
levá-lo às escolas, sobretudo 
as da rede pública.

“É possível mudar o ro-
teiro da violência masculina 
contra a mulher e desenhar 
um novo cenário, este de 
convivência pacífica”, acre-
dita Miklos.

noivos passarão por 11 
encontros preparatórios para o 

matrimônio a partir de 2020

quiais. A apresentação foi feia a 
agentes da Pastoral Familiar.

Padre Cláudio disse que os 
secretários são agentes especiais 
nesse passo de qualidade que a 
igreja está dando no processo 
de preparação ao matrimônio. 
"É um passo muito importante 
e vocês sabem que a secretaria 
é a porta de entrada ou saída da 
igreja. Vocês são fundamentais", 
destacou o padre.

O novo processo, que será 
desenvolvido em todas as 

paróquias da Diocese de Bar-
retos, foi apresentado por dom 
Milton Kenan.

A partir de 2020, os noivos 
deverão procurar as secretarias 
paroquiais com, pelo menos, um 
ano antes do casamento, pois te-
rão de participar de 11 encontros 
de catequese matrimonial.

Esses encontros deverão se 
encerrar em até seis meses an-
tes da realização do matrimô-
nio. Com isso, os atuais cursos 
de noivos serão extintos.

Outro ponto discutido no 
encontro foi a ação das em-
presas que assistem os noivos 
nas cerimônias religiosas nas 
igrejas. As cerimônias deverão 
ser preparadas, também, com 
os casais catequistas dos noi-
vos e não apenas pelos noivos 
e cerimonialistas, estes que, 
muitas vezes, não são católicos 
ou são católicos não-pratican-
tes. (Foto: Milton Figueiredo)

Ingressos 
antecipados para 

“Coringa”, que estreia 
dia 3 no Centerplex 

North Shopping

Alunos do 6º ano do ensino 
básico ao 3º ano do ensino médio 
do Colégio FEB venceram a Olim-
píada Internacional de Matemática 
Sem Fronteiras 2019, concorrendo 
com 1.160 escolas brasileiras, en-
tre públicas e privadas. A olimpíada 
tem como objetivo aproximar os 
países por meio do estudo da Ma-
temática, promover o trabalho em 
equipe e o envolvimento dos estu-
dantes na escola. Vale registro!!!

Alunos do 
Colégio FEB 

vencem Olimpíada 
Internacional de 

Matemática

Universitários atuaram como 
voluntários no “Festival Paralímpico”

Inovação para o profissional e 
na área de negócios foi tema de palestra
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Ter um lago limpo e sem 
infestação de mosquitos é o 
objetivo do projeto de pesqui-
sa  desenvolvido no Parque 
Enéias Carneiro pelo LEEA 
(Laboratório de Ecotoxicolo-
gia e Eficácia dos Agrotóxi-
cos) do curso de Agronomia 
do Unifeb, em parceria com 
a prefeitura de Barretos, num 
trabalho da secretaria muni-
cipal de Agricultura e Meio 
Ambiente. 

A pesquisa que está em 
fase inicial, é realizada por 
quatro alunos do Unifeb, com 
a colaboração de um aluno da 
pós-graduação da UNESP, de 
Jaboticabal, e faz o monitora-
mento das plantas aquáticas 
do lago que existe no parque.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-

te, Marco Antônio Carvalho 
Ferreira, explicou que houve 
um amplo trabalho de limpe-
za e manutenção no parque, 
seguido da remoção de parte 
da vegetação sobre o lago. 

“Tiramos boa parte das 
plantas que se acumulam so-
bre a água do lago e deixa-
mos uma quantidade razoável 
para dar subsídio á pesquisa 
do Unifeb, pois alí, mesmo 
sendo um lago artificial, além 
das plantas, existem peixes e 
milhões de micro-organismos 
que merecem atenção”, expli-
cou o secretário 

“Chegamos a receber pedi-
dos da população para deixar o 
lago sem nenhuma vegetação, 
mas neste momento, a priori-
dade é entender como houve 
a rápida proliferação ali, para 

que as medidas adequadas se-
jam tomadas, sem prejudicar o 
meio ambiente. Por isso, con-
tamos com o estudo técnico 
dos alunos do curso superior”, 
disse Marco Antônio.

O professor do curso de 
Agronomia do Unifeb, Clau-
dinei Cruz, explicou que após 
a secretaria do Meio Ambien-
te fazer a remoção das macró-
fitas aquáticas (plantas que 
vivem em brejos), o LEEA 
está fazendo o monitoramen-
to da qualidade da água e da 
reinfestação destas plantas. 

“O objetivo é manter o 
lago limpo, para que a popu-
lação possa usufruir do par-
que, e não permitir a ocorrên-
cia de mosquitos vetores da 
dengue e o acúmulo de lixo”, 
afirmou o professor.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, deu início na última 
segunda-feira (23), a uma série 
de serviços na Praça Ivick Du-
rigan, localizada no perímetro 
entre as Ruas 40 x Bolívia e 
Engenheiro Necker Camargos 
de Carvalho x Luiz Durigan. 
Os serviços são executados 
pelo Projeto Zeladoria Urbana.

Estão sendo feitos a poda de 
árvores para aumentar a altura 
das copas, trabalho sob orien-
tação técnica da bióloga Mile-
na Carvalho; reparos no piso, 
sanitários, muretas, bancos, 
quiosque público e demolição 
dos passeios para nova cons-
trução. O local receberá nova 
iluminação e pintura geral.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, 
Marco Antônio Carvalho Fer-
reira, disse também que serão 

plantadas novas árvores adequa-
das para o local, que terá ainda a 
revitalização do paisagismo.

“Esta é a sexta praça que 
o projeto, iniciado em julho, 
contempla, conforme pro-
gramação estabelecida com 
o prefeito Guilherme Ávila”, 
afirmou o secretário.

Marco Antônio Ferreira 
destacou que no Projeto Ze-
ladoria Urbana a secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente 
atua em conjunto com as se-
cretarias de Obras e Serviços 
Urbanos e de Ordem Pública, 
além do SAAE.

“É um projeto muito im-
portante lançado para a cidade 
pelo prefeito Guilherme Ávi-
la, que proporciona melhoras 
bem visíveis em nossas praças 
e logradouros públicos, pro-
porcionando melhor qualidade 
do lazer e a segurança para o 
cidadão”, frisou o secretário.

Equipes do Departamento 
de Trânsito da secretaria mu-
nicipal de Ordem Pública en-
cerraram na última quarta-feira 
(25), o trabalho de orientação e 
educação de trânsito que vinha 
sendo realizado junto a estu-
dantes, ciclistas, motociclistas, 
motoristas e pedestres, desde o 
último dia 18, na comemoração 
da Semana Nacional de Trânsi-
to. O tema da comemoração foi 
“Respeito à Vida”.

Em parceria com o DE-
TRAN SP, equipe da secreta-

atividades da Semana nacional de 
Trânsito se encerraram na quarta-feira

ria percorreu escolas e pontos 
estratégicos da cidade, dis-
tribuindo panfletos e reali-
zando ações práticas com a 
população, como auxílio ao 
atravessar faixas de pedestres 
(foto), blits de orientação com 
o apoio de folhetos e faixas.

O secretário municipal de 
Ordem Pública, Cláudio Mu-
roni, destacou que o trabalho 
é constante na cidade. 

“A Semana Nacional de 
Trânsito é uma oportunidade 
de dar visibilidade ao trabalho 

que vem sendo feito durante 
todo o ano, com a presença de 
agentes de trânsito, não apenas 
nas ruas e nas portas de escolas 
e outras instituições, mas tam-
bém com palestras rotineiras, 
campanhas específicas na mí-
dia, parcerias com entidades e 
uma luta diária para melhorar 
a qualidade do trânsito na ci-
dade sinalizando corretamente 
as ruas e despertando a consci-
ência dos usuários, sejam eles 
motoristas, motociclistas e pe-
destres”, explicou Muroni.

Parceria entre prefeitura e Unifeb 
realiza estudo no Parque Enéias Carneiro

Zeladoria Urbana chega na 
Praça Ivick Durigan em Barretos
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Responsável por metade 
dos postos de trabalho formais 
criados no setor da saúde, as 
atividades de atendimento 
hospitalar geraram 50 mil 
empregos no acumulado de 
12 meses até agosto de 2019. 

Os dados são do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (CAGED) divulgados 
nesta semana pela Secretaria 
Especial de Previdência e Traba-
lho do Ministério da Economia. 
Comparado ao mesmo período de 
2018, houve aumento de 70% no 
número de empregados do setor.

Os hospitais membros do 
Sistema de Indicadores Hospi-

Sertanejo e samba se unem 
em prol de uma boa causa, ar-
recadar fundos para o Hospital 
de Câncer de Barretos, também 
conhecido como Hospital de 
Amor. O cantor Daniel convi-
dou os amigos Edson & Hudson 
e Alexandre Pires para um jantar 
beneficente no dia 7 de novem-
bro (quinta-feira), às 19h30, no 
Taiwan Centro de Eventos - Es-
paço Safira, em Ribeirão Preto.

Quem estiver presente po-
derá desfrutar de um jantar 
completo com água, refrigeran-
te, cerveja e whisky. São mais 
de 200 mesas disponíveis para 
venda, com opções de seis e 
oito lugares, além da possibili-
dade de ingressos avulsos.

A Virazóm é uma das em-
presas organizadoras do Jan-
tar Beneficente em prol da 
instituição. “Para nós é uma 
sensação de gratidão enorme 

poder realizar esse evento tão 
bonito e tão importante para 
um hospital que ajuda uma 
multidão de pessoas e salva 
tantas vidas”, afirma Rogério 
Mari, diretor da Virazóm.

Os convites já estão a venda 
e podem ser comprados no site 
Ingresso Rápido, através do link 
de acesso: www.ingressorapido.
com.br/event/32634-1/d/64900. 
Quem prefere ponto físico pode 
adquirir o ingresso na loja Golf 
Class do Shopping Iguatemi, de 
segunda a sábado, das 10 às 22 
horas, ou aos domingos e feria-
dos, das 14 às 20 horas. A clas-
sificação do evento é 18 anos, 
e menores não entram mesmo 
acompanhados pelos pais. 

Mais informações sobre 
o Jantar Beneficente em prol 
do Hospital de Amor podem 
ser obtidas através do núme-
ro (16) 3602-8585.

Jantar Beneficente com Daniel, Edson & Hudson
e Alexandre Pires em prol do Hospital de Amor

Além de representar um 
lugar de cuidado e cura, o 
hospital também pode ser um 
espaço de cultura e arte. E tais 
ferramentas contribuem dire-
tamente com os resultados do 
trabalho desenvolvido nesse e 
outros ambientes. 

Tendo em vista a impor-
tância da humanização e do 
pensamento crítico no am-
biente hospitalar, o Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, e Usina 
Cultural, ONG ImageMágica e 

Oficinas culturais transformam olhares no Hospital de Amor
Utilizando a fotografia como ferramenta, equipes de saúde 

refletem sobre o dia a dia de trabalho no hospital de Barretos
Hospital de Amor apresentam 
o projeto Novos Olhares. 

Em Barretos, diferentes 
unidades hospitalares rece-
berão o projeto, entre elas o 
Hospital de Amor (de 14 de 
outubro a 1º de novembro e de 
2 a 6 de dezembro) e a Santa 
Casa de Misericórdia de Bar-
retos (de 30 de setembro a 4 
de outubro, 21 a 25 de outubro 
e11 a 29 de novembro).

Durante os três primeiros 
meses, o projeto trabalhou a 
questão do descarte de materiais 
com a equipe de saúde e, agora, 
na segunda etapa do projeto, o 
tema será “Qual é a minha mis-
são?” Para manter ainda mais 
desperto o propósito que já está 
no coração dos profissionais. 
Luz, câmera, ação!

A fotografia será o instru-
mento de reflexão e comparti-
lhamento das ideias dos parti-
cipantes. Educadores da ONG 
ImageMágica acompanharão os 
profissionais de saúde para que 
eles tirem fotografias sobre os 
temas propostos, junto com uma 
legenda para complementar a 
mensagem final. A saída foto-
gráfica é muito importante para 
que os participantes vejam com 
outros olhos, e diferentes ângu-
los, seu ambiente de trabalho.

Ao final das oficinas, uma 
exposição é feita nos hospitais 
com os produtos criados pelos 
participantes. Nesse momento, 
é possível entender como o ou-
tro enxerga o mesmo ambiente 

e aprender com os diferentes 
olhares e ideias. Os envolvidos 
também recebem em mãos as 
fotos que tiraram ou fizeram 
parte para levar para casa. 

Lixo no Lixo
Um dos temas que será 

abordado é o descarte de mate-
riais para reforçar a importân-
cia do descarte adequado den-
tro das instituições de saúde. 
Feita de forma consciente, essa 
atitude garante a segurança dos 
pacientes e profissionais. 

QuaL a minha 
missão?

Depois, é hora de deixar 
ainda mais viva a missão da 
equipe de saúde em sua profis-
são. Estimular a reflexão acerca 
do propósito dos profissionais 
fortalece a conexão deles com 
suas tarefas cotidianas, com 
seus colegas de trabalho e, prin-
cipalmente, com os pacientes.

Nessa etapa, os participantes 
enviarão postais uns para os ou-
tros sobre a missão que os toca. 
O objetivo da troca é contribuir 
também para o fortalecimen-
to da relação entre a equipe, 
trazendo ainda mais empatia e 
conexão entre as pessoas.

“Os projetos que realizamos 
nos hospitais são muito transfor-
madores. É incrível você perce-
ber que a fotografia faz a pessoa 
pensar e olhar diferente para a 
situação dela, do porquê que ela 
está ali”, conta Simone Araújo, 
coordenadora de projetos educa-
cionais da ImageMágica. 

Daniel, Edson & Hudson e Alexandre Pires fazem 
show em prol do Hospital de Amor em Ribeirão Preto

Hospitais empregaram 50 mil 
pessoas nos últimos 12 meses

talares Anahp (SINHA) foram 
responsáveis por 5.728 contra-
tações, no acumulado de 12 
meses até julho de 2019 (dado 
mais recente disponível).

“Mesmo em um cenário 
de perdas seguidas do setor de 
planos de saúde, os hospitais 
seguem contribuindo com os 
índices de emprego do país. 
Devemos esses resultados à 
manutenção de investimentos 
em ampliação, incorporação de 
novas tecnologias e aprimora-
mento da qualidade da assistên-
cia prestada pelas instituições”, 
avalia Marco Aurélio Ferreira, 
diretor executivo da Anahp.
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Iniciado em março deste 
ano, o Programa de Combate 
ao Tabagismo, uma iniciativa da 
prefeitura de Barretos, por meio 
da secretária municipal de Saú-
de, teve até o mês de agosto, 176 
participantes e 110 conseguiram 
largar o hábito de fumar.

“Uma grande vitória para 
todos que conseguiram deixar 
o vício e uma grande alegria 
para a secretaria municipal de 
Saúde”, afirmou Maria Cris-
tina de Ávila Meinberg, co-
ordenadora do programa, que 
é desenvolvido em todas as 
Unidades de Saúde da cidade.

“Não existe nenhum pro-
duto conhecido que é capaz 
de provocar tantos malefícios 

Do que criança gosta? Mui-
tas coisas e tudo ao mesmo 
tempo, na maioria das vezes, 

Combate ao Tabagismo aponta que de 176 
participantes 110 pessoas pararam de fumar

Implantado em março, programa é desenvolvido em todas unidades de saúde de Barretos

ao ser humano quanto o taba-
co. A fumaça produzida pelo 
consumo contém mais de sete 
mil substâncias químicas noci-
vas, que não poupam nenhum 
órgão do corpo, causando do-
enças cardiovasculares, cere-
brovasculares e respiratórias”, 
aponta a coordenadora.

O secretário municipal de 
Saúde, Alexander Stafy Franco, 
lembrou que qualquer barreten-
se que deseja parar de fumar 
pode se dirigir a uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), onde 
será acolhido e integrado a um 
grupo de tratamento para ces-
sação de tabagismo. 

“Temos uma estrutura pre-
parada para receber e atender 

as pessoas que buscam por este 
tratamento. Cada unidade tem 
um médico específico para o pro-
grama”, ressaltou o secretário.

O tratamento oferecido 
pela rede pública segue a 
diretriz do Centro de Refe-
rência Álcool Tabaco e Ou-
tras Drogas (CRATOD), que 
inclui desde avaliação clínica 
e grupos de apoio, até  terapia 
medicamentosa, em casos de  
necessidade. 

“O objetivo é fazer com 
que o usuário compreenda o 
motivo que o leva a fumar, o 
risco deste consumo, os bene-
fícios de parar de fumar e até 
como prevenir as recaídas”, 
acrescentou Alexander.

Ao se interessar pelo pro-
grama, a pessoa passa por 
uma consulta para a avaliação 
clínica e depois é integrada a 
um grupo de 15 pessoas, que 
participam de quatro reuni-
ões mensais e recebem como 
prescrição médica para, o 
medicamento Cloridrato de 
Bupropiona 150mg, e Terapia 
de Reposição de Nicotina 
(adesivos de nicotina: apresen-
tação de 21mg, 14mg, 7 mg). 

“Para receber o remédio e 
a terapia não pode haver falta 
das reuniões”, alerta Cristina 
Meimberg.

Dia das crianças com teatro, sessão 
de fotos com personagens e muita 

diversão no north Shopping Barretos

seja a diversão com os ami-
gos, ver filme de desenho ou 
de super-herói, comer doces, 
salgados, pipoca, tomar refri-
gerante e muito mais. 

Pode ser nessa ordem, ou 
não. O que importa é que tudo 
isso o North Shopping Barre-
tos oferece aos pequenos no 
mês deles, outubro.

Para começar, a progra-
mação tem evento no dia 11, 
sexta-feira, com o espetáculo 
“A Fada do Dente”, às 19h30, 
em frente à Praça de Eventos. 

No estilo contação de histó-
ria, realizado pelo Ferreirinha 
Produções, o espetáculo traz a 
tradição da Fada do Dente para 
o palco, com participação es-
pecial do personagem Tubarão 
Baby Shark. 

O Dentinho da OdontoCom-
pany viverá aventuras na disputa 
da fada com a bruxa, as crianças 
se divertem e ainda recebem a 
mensagem da importância da 
higiene para saúde bucal.

No dia 12 de outubro, das 
15 às 17 horas, em frente à Pra-
ça de Eventos, a garotada po-
derá participar de uma sessão 
de fotos, com os super-heróis: 
Homem de Ferro, Homem 
Aranha e Capitão América. 

No dia 13 de outubro, no 
mesmo horário e espaço, a ses-
são será com os personagens 
fofos: Minnie, Mickey, Pateta 
e Boneca LOL.

Mas, o entretenimento não 
para por aí. As crianças poderão 
assistir a programação especial 
de filmes que vão estar em 
cartaz em uma das salas do Cen-
terplex Cinemas, ler e adquirir 
livros na Feira Lelelê, brincar 
até cansar nos vários brinquedos 
do Gorilão Família, andar nos 
bichinhos, carrinhos e motinhas 
do quiosque Bichinhos Pet 
Drive, o conforto de deixar as 
crianças para brincar com os 
monitores especializados na 
Glooby Glooby Kids, pegar 
muitas pelúcias nas famosas 
máquinas, escolher o seu jogo 
preferido na Play Games, pas-
sear pelos corredores da Tik Tak 
Toys Brinquedos, Lojas Ame-
ricanas, 1 a 99, KidStok, Kaká 
Kids, Hering Kids e convencer 
as mamães e papais que o dia 
é deles e que merece ser come-
morado com presentes, além, 
claro, no final, saborear lanches 
e batatas fritas no Mc Donalds ou 
mesmo no Burger King.

O North Shopping Barre-
tos proporciona aos clientes 
um centro de compras com 
extensa variedades, uma praça 
de alimentação completa, um 
local seguro, com temperatura 
agradável, estacionamento mo-
nitorado, espaços de conforto, 
com atendimento diferenciado, 
além dos serviços bancários, 
fraldário, carrinhos de bebês, 
entre outras vantagens.
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O último dia 
27 foi de 

festa para a 
barretense 

Aline Durigan, 
que brindou 

mais um 
ano de vida 
ao lado do 

esposo Júlio e 
da filha Maria. 

Parabéns!!

Neste sábado (28) é dia de 
festa para a querida Paty Xavier 
que comemora mais uma 
primavera ao lado de amigos e 
familiares. Parabéns!!!

A empresária Juliana Takasu comemorou 
idade nova no último dia 27, ao lado de 

amigos, clientes e familiares. Parabéns!!

Dona de um sorriso encantador, 
Vanessa Lançoni celebrou a vida no 

último dia 25, ao lado de amigos e, em 
especial, do filho Flávio. Parabéns!!

Hoje é dia de festa para a eterna rainha da 
Festa do Peão, Ligia Malandri, que atualmente 

reside na capital paulista. Parabéns!!

Uma mulher maravilhosa, esposa, mãe e avó coruja, 
Arlete Anastácio celebrou mais uma primavera, no último 
dia 26, a data foi comemorada ao lado de sua família, em 
especial das netas Valentina, Antonela, Idaliana e Isadora. 
Avó coruja assumida, a chegada de mais uma neta, 
Catharina, deixou a data ainda mais feliz. Parabéns!!!
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Telefone: (17) 3043-6606

PARRUCCHIERI

DESTAQUE!! Arrasando, com as novidades que está tra-
zendo para Barretos.... A Design de Sobrancelhas, Verônica 
Carmo, trabalha com os melhores materiais e desenvolve a 
técnica (do momento) a Técnica Sombré!!! Além de fazer a 
micropigmentação nas sobrancelhas, também está fazendo 

nos lábios... Sucesso!! Contato (17) 98180-8316.

Na quarta-feira (02), os holofotes estarão voltados para o sorri-
dente engenheiro civil, Conrado Domarascki, que festeja mais 

um ano na folhinha e recebe o carinho especial da esposa Catia e 
do filho José Carlos (Dominha). Parabéns Con!! AMO VOCÊ!

Ontem (27), 
a bebezinha 
rsrsrs, Isabella 
Ávila Dias 
completou os 
seus 13 anos, 
e claro, rece-
beu os papari-
cos da mamãe 
coruja Lais. 
Parabéns Isa, 
tudo de bom, 
sempre!!!

ZOOOMMM.... Para o empresário e professor, Matheus Ra-
mos, que celebra na terça-feira (01), mais um aniversário, ao 

lado da esposa Fernanda e do filho Ricco. Felicidades!!

Amanhã, os 
flashes estarão 

voltados para 
a linda Ma-

riana Silveira, 
que comemora 

mais uma 
primavera ao 
lado dos ami-

gos e de toda a 
família. Para-

béns Mari!!
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Esportes

A equipe de biribol de Barre-
tos, representada pela secretaria 
municipal de Esportes e Lazer 
conquistou o segundo lugar em 
mais uma etapa da Divisão Série 
Prata, do Campeonato da Liga 
Nacional, disputada no último 
sábado (21), em Taquaritinga.

Na classificatória a equipe 
disputou quatro jogos e venceu 
três: Américo Brasiliense – 2 
x 0, Botucatu – 2 x 1 e Ilha 
Solteira – 2 x 0; e perdeu um: 
Taquaritinga 2 x 0, com quem 

voltou a jogar na final, perden-
do novamente por 2 x 0. 

A equipe barretense formou 
com Isaac, Tiba, Fernando, 
Tiago, Regis e Washington. 

Em três etapas já disputa-
das, Barretos ocupa o nono lu-
gar na Liga Nacional. A última 
etapa terá como sede, Birigui, 
no dia 7 de dezembro. Além da 
competição, a equipe disputa 
também o Paulistão que terá, 
também, a última etapa deste 
ano em data a definir.

As inscrições estão abertas 
para a sétima edição da maior 
corrida de rua de Barretos, 
a “Unifeb Music Run”, que 
acontece no dia 20 de outubro. 
O tema deste ano é “A corrida 
perfeita para você se desafiar”, 
com largada a partir das 7h30, 
no campus da instituição.

As adesões podem ser fei-
tas até o dia 17 de outubro, 
pelo endereço eletrônico uni-
feb.edu.br/musicrun.

Comunidade Unifeb, alu-
nos e colaboradores, também 
podem fazer as inscrições com 
a Atlética do curso de Educa-
ção Física pelo telefone (17) 
98802 6732 ou no Instagram 
@educaunifeb_oficial.

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

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

Com o tempo de 34.59 minutos, o atleta Milton Messias Pedroso 
conquistou o primeiro lugar da prova de 10 quilômetros da 5ª Corrida 
Sicoob Engecred – Categoria 50 a 54 anos, disputada em Goiânia, no 
último domingo (22). Milton Pedroso (na foto, no pódio) é pai da atleta 
Thaynara Alves, 24 anos, que também participou dos 10 quilômetros 
em sua categoria e garantiu o segundo lugar, cravando a prova com 
o tempo de 37 minutos. Ambos atletas recebem apoio da secretaria 
municipal de Esportes e Lazer de Barretos.

Da direita para esquerda, Isaac, Tiba, Fernando, Tiago e Regis

A equipe de ciclistas de 
Barretos conquistou dois pri-
meiros e dois segundos lugares 
na Maratona dos Laranjais, 
disputada em Monte Azul Pau-
lista, no último domingo (22). 

Os primeiros lugares são de 
Donizete Pelegrine, na Catego-
ria Over 55 e Cleber Prieto, na 
Sub 50. Os segundos lugares são 
de Gabriela Bianchi, Categoria 
Geral Feminino e Wellington 
Fernando, na Categoria Sub 40. 

A equipe, que teve apoio da 
secretaria municipal de Esportes 
e Lazer de Barretos, para parti-
cipar da competição, teve ainda 
um quarto lugar com Rodrigo 
Taneloto, na Categoria Sub 40.

A expectativa quando João 
Zaiden entra no octógono é 
sempre de uma vitória por 
finalização. E na noite do 
último sábado (21) durante o 
MFF 4 em Mirassol, o atleta 
não decepcionou. 

Ele disputou na categoria 
peso pesado até 120 kg e der-
rubou o paranaense Marcelo 
Salazar ainda no 1º round. 

A 11ª vitória de Zaiden nas 
artes marciais mistas não foi tão 
simples. Com o adversário pe-
sando 11 kg a mais, Zaiden não 
se intimidou e logo no primeiro 
minuto, conseguiu uma queda, 
montando e finalizando com um 
triângulo. "O trabalho deu certo, 
a técnica aplicada funcionou e 
a vitória veio", destaca Zaiden. 

Pai e filha conquistam 
ouro e prata em corrida 
disputada em Goiânia

Biribol de Barretos é vice campeão em etapa da Liga Nacional

Ciclistas de Barretos se 
destacam na Maratona dos Laranjais

Abertas as inscrições para 
o “7º Unifeb Music Run”

objetivo de estimular a prática 
esportiva desde pequeno.

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

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

A Polícia Militar e a se-
cretaria municipal de Ordem 

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

PRÊMIOS
Os cinco primeiros colo-

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

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

Zaiden vence a 11ª luta no 
MMA e mantém cartel triunfante

O atleta
João Victor Zaiden, 26 anos, 

é faixa preta em jiu-jitsu e iniciou 
sua carreira no MMA em 2012, 
possuindo em seu cartel 13 lutas 
com duas derrotas. Natural de Co-
lina, Zaiden defende a bandeira do 
Zaiden Jiu-Jitsu em Barretos e já 
lutou em campeonatos brasileiros, 

mundial e pan-americano.
A transição do jiu-jitsu para o 

MMA foi por acaso, quando teve 
que substituir um amigo em um 
campeonato que havia machuca-
do. Depois que iniciou no MMA 
aprendeu outras artes marciais 
como boxe, muay-thai, wrestling e 
karatê. (Foto: Alexandre Bernardo)


