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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 26 DE ABRIL

R$  3,930
Dólar Comercial Venda R$  3,931

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Segundo Caderno - PÁGINA 01

NOVOS OFICIAIS DA PM

CONVENÇÃO POLÍTICA

Na última segunda-feira (22), 
a Polícia Militar do Estado de São 
Paulo publicou a abertura das ins-
crições do concurso para selecio-
nar candidatos, do sexo masculino 
e feminino, visando ao provimento 
de 190 cargos de Aluno-Oficial 
PM. Os interessados podem se 
inscrever até o dia de 6 de junho, 
no site www.vunesp.com.br. O valor 
da inscrição é de R$ 130,00 e pode 
ser pago em qualquer agência ban-
cária. Dos requisitos para ingresso 
na carreira de Oficial da Policia 
Militar é necessário possuir nível 
médio completo, ter idade mínima 
de 17 anos e máxima de 30, altura 
mínima de 1,55m para mulheres e 
1,60m para homens.

A Câmara Municipal está 
analisando um projeto de lei 
do prefeito Guilherme Ávila, 
que concede desconto especial 
de adimplência (manter em 
dia) o pagamento do IPTU em 
Barretos. O projeto, segundo o 
prefeito, atende a uma solicita-
ção do vereador Leandro Anas-
tácio (Solidariedade) e é uma 
extensão do PPI (Programa 
de Parcelamento Incentivado) 
para débitos até o exercício 
de 2018 junto à administração 
direta e indireta no município.

“O objetivo é o de pro-
porcionar a pessoas físicas e 
jurídicas de nossa cidade o 
adimplemento de seus débitos 
junto à prefeitura em até 20 
parcelas”, explicou o vereador.

“Essa medida vai de encon-
tro a grande parte da população 
que se encontra em débito com 
a prefeitura e que necessita de 
condições especiais para pagar 
seus tributos em atraso” avalia 
Leandro Anastácio.

“Também vai de encontro 
ao anseio de todos os integran-

tes do poder Legislativo de 
Barretos, preocupados com a 
adimplência dos municípes de 
nossa cidade”, frisou o vereador.

O projeto oferece 5 opções 
de pagamento da dívida, que 
vai de parcela única pagável até 
27 de dezembro, com desconto 
de 100% de juros e multas, até 
20 parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, a partir da data 
de requerimento, com desconto 
de 75% das multas e juros dos 
débitos inseridos na Dívida 
Ativa até o exercício de 2018.

IMAGENS DA SEMANA

O ex-presidente da Câmara Municipal de Barretos, Luiz 
Anastácio Paçoca, realizou mais uma ação social em diversos 
bairros da cidade no último final de semana. Para levar mais 
alegria a crianças e famílias carentes na comemoração da Pás-
coa, Paçoca efetuou a distribuição de mais de 2 mil ovos de 
chocolate no último final de semana. “Faz 11 anos que realizo 
este trabalho, sempre com muito carinho, respeito e amor a estas 
crianças e famílias”, comentou Paçoca. TEM MAIS IMAGENS 
DA DISTRIBUIÇÃO NA PÁGINA 8.

Acontece até o dia 11 de maio, 
no North Shopping Barretos, o Bazar 
Solidário  de Artesanato em prol 
ao Clube das Mãezinhas. O bazar 
vende peças em patchwork, pintura, 
artes em cabaça, madeira, imagens 
sacras, decoupage, entre outras, 
resultado do trabalho de voluntários 
da cidade. A renda será usada para 
manter a casa. O bazar funciona de 
segunda a sábado, das 10 às 22 
horas e, aos domingos e feriado, das 
11 às 22 horas, no espaço defronte a 
praça de eventos do shopping.

Em eleição realizada nesta 
quinta (25) e sexta-feira (26), 
1.819 trabalhadores das indús-
trias de alimentação elegeram 
Enilson Roberto da Silva como 
novo presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação de Barretos.

O pleito eleitoral foi coor-
denado por Antônio Gonçal-
ves Filho e Neuza Barbosa de 
Lima, diretor e vice-presidente 
(respectivamente) da Fetiasp 
(Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Alimentação 
do Estado de São Paulo).

A apuração dos votos apon-

tou 95% dos votos válidos em 
favor da chapa liderada por Enil-
son Roberto, tendo ainda 4,1% 
de votos brancos e 0,8% de votos 
nulos. Seis urnas foram expostas 
em indústrias de alimentação do 
município para receber os votos 
dos trabalhadores.

“Foi uma votação tranquila, 
consciente e de muito respeito 
por parte dos trabalhadores, em 
relação aos trabalhos prestados 
por este sindicato em favor de 
todos eles”, comentou o coor-
denador Antônio Gonçalves. 
“Acompanhamos o pleito 
e ficamos satisfeitos com a 

organização transparente por 
parte dos organizadores”, 
completou Neuza Barbosa, 
vice-presidente da federação.

“Sabemos a grande res-
ponsabilidade que estamos 
assumindo e vamos buscar o 
diálogo constante com a ca-
tegoria, para trabalharmos de 
forma transparente em benefí-
cio de todos, como vem sendo 
feito em todos estes anos por 
parte do sindicato”, destacou 
Enilson Roberto, que será em-
possado no dia 14 de setembro 
para um mandato de 4 anos.

PÁGINA 07

Projeto concede desconto 
especial de adimplência no IPTU

Solicitação foi feita pelo vereador Leandro Anastácio (Solidariedade)

BEC rumo a série A2
O Barretos EC entra em campo 

neste sábado (26), no Estádio Fortaleza, 
às 18 horas, com pelo menos o tercei-
ro lugar garantido na competição do 
Campeonato Paulista da Série A-3 de 
2019. Para o técnico Ricardo Moraes 
não há favorito na partida, já que ele 
considera o Audax uma equipe forte e 
muito aplicada quando está em campo, 
principalmente na casa do adversário. 
Acompanhado do presidente do conse-
lho deliberativo do clube, Cássio Mu-
rilo, Miltão e sua diretoria trabalharam 
árduamente para lotar o Estádio Fortaleza neste que pode ser o jogo de acesso para a Série A2 do Paulistão 
2020. “Será um grande presente de aniversário”, admite Miltão. Na foto, o presidente do Conselho Deli-
berativo do BEC, Cássio Murilo Siqueira, e o presidente de honra do clube, Milton Aparecido da Silva, 
Miltão, que comemorou aniversário nesta sexta-feira (26) Segundo Caderno - PÁGINA 04

Enilson Roberto é eleito presidente do 
Sindicato da Alimentação de Barretos

40 anos de 
rodeio em touros
Título Gigante da Arena

Ricardo Rocha, Tião Procópio e Marcos Abud, Foto: Diego Rodrigues
Em comemoração aos 40 anos da chegada do rodeio em touros 

ao Brasil, a Festa do Peão de Barretos anunciou a criação do título 
Gigante da Arena, nomeando Tião Procópio como representante e 
símbolo das disputas esportivas do evento. O ex-competidor e atual 
juiz de rodeio foi um dos precursores das montarias em touros no 
país, sendo campeão em Barretos em 1980. 

Convenção 
Estadual do 

Solidariedade

Clube das 
Mãezinhas realiza 
Bazar Artesanato & 

Solidariedade 
no shopping

O Solidariedade de São Pau-
lo realiza neste sábado, dia 27, a 
Convenção Estadual do partido 
para eleger o novo diretório. 
O evento acontece a partir das 
8h30, na Assembléia Legisla-
tiva, com a presença de filiados 
e lideranças políticas. “Além 
de eleger os novos membros 
da Executiva Estadual, vamos 
traçar metas para fortalecer o 
partido para as eleições do ano 
que vem”, confirmou o atual 
presidente do Solidariedade 
São Paulo, deputado estadual, 
Alexandre Pereira.

Abertas inscrições 
do concurso para 
soldado da PM

Mais um trabalho social da Páscoa



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.
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

Olá pessoal. Hoje falaremos 
um pouco sobre amamentação.

Quem escreveu a coluna 
hoje com a minha supervisão 
foi a aluna do quinto ano de me-
dicina Izadora Raduan Brigo.

O aleitamento materno é 
motivo de muita ansiedade para 
mães, principalmente aquelas 
de primeira viagem, em saber 
se vão conseguir amamentar, 
se terão leite suficiente, entre 
outras preocupações. Para 
iniciar o assunto, vamos falar 
sobre assuntos que geralmente 
trazem dúvidas:

▪ AMAMENTAR É FÁ-
CIL? A maioria das mulheres 
possuem algumas dificuldades 
no início da amamentação a 
respeito da pega, que pode 
não ser tão fácil dependendo 
do formato ou do volume do 
mamilo, da descida do leite que 
pode demorar alguns dias ou a 
própria sensibilidade da mama.

▪ QUAIS AS REGRAS 
PARA AMAMENTAÇÃO? 
Não existe nenhum tipo de 
regra, o melhor aleitamento 
materno é aquele de livre 
demanda. E como funciona? 
Neste método, a amamentação 
é realizada quando a criança 
quiser. O estabelecimento de 
horários para o aleitamento 
só gera ansiedade para a mãe. 
Devemos lembrar somente que 
bebês até 2 meses de idade não 
devem ficar grandes intervalos 
sem mamar, então até esta 
idade deve-se amamentar pelo 
menos de 3 em 3 horas.

▪ O BEBÊ PRECISA MA-
MAR AS DUAS MAMAS? 
Quando o bebê está mamando, 
o primeiro leite a sair é cha-
mado de leite anterior, com 
coloração mais aguada, pois 
contém mais proteínas. Já o 
leite que sai depois, chamado 
de posterior, com coloração 
mais amarelada, contém uma 
quantidade maior de gorduras 
dando mais saciedade e peso 
ao bebê. Então, por mais que 
não seja uma "regra", se você 
conseguir esvaziar as duas 
mamas, faça isso. Mas se não 
conseguir, não veja isso como 
um problema, na próxima 
mamada inicie pela mama que 
o bebê parou da última vez, 
para que o bebê mame a água, 
proteínas e a gordura do leite.

▪ MEU SEIO É PEQUE-

A advocacia tem uma missão 
constitucional que representa a 
verdadeira baliza de sustentação 
do Estado Democrático de Di-
reito: estar ao lado do cidadão. 
Esta missão é desempenhada 
sem receio de desagradar a quem 
quer que seja, doa a quem doer.

Este encaminhamento é 
fundamental até para que as 
autoridades possam exercer 
legitimamente a sua função. 
A legitimação do exercício da 
autoridade, do poder ao qual as 
autoridades são constituídas, se 
dá após o estabelecimento de 
uma discussão racional, a impe-
dir com que a vontade humana 
exceda o limite imposto pela lei.

Autoridade é muito mais um 
estado de espírito do que uma 
insígnia que se ostenta no peito. 
Quem tem autoridade é respei-
tado por conta do seu compor-
tamento, não em decorrência da 
arrogância da sua conduta. 

Para cumprir a missão impos-
ta a todos que exercem este papel, 
é necessário estabelecer a faci-
litação do diálogo com a maior 
autoridade de todas no ambiente 
dos poderes constituídos em uma 
democracia, que é o cidadão. 

Verbalizar essa condição é 
fundamental para se limitar a 
vaidade que pode envolver os 
que estão imbuídos do papel de 
autoridade.

A defesa dos direitos de 
cidadania é a razão de ser da 
Advocacia. É por isso que as 
autoridades têm a obrigação de 
estabelecer diálogo com a Ad-
vocacia, reconhecendo o múnus 
público da função desempenha-
da pelos advogados. 

Se a Constituição Federal 
faz a previsão no artigo 133, 
que o advogado é indispensável 
à administração da Justiça, não 

é sem razão. Era preciso que 
alguém estivesse ao lado do 
cidadão, para permitir que, no 
contexto da sua individualidade, 
nos limites estabelecidos pela 
legislação, pudesse apresentar 
a sua visão de mundo sobre as 
coisas, sem temer ser subjugado 
ou diminuído.

Esta necessária atuação da 
advocacia em prol da sociedade 
fica explicitada em um episódio 
emblemático, que foi a tentativa 
de promover a extinção de um 
dos ramos especializados do 
Poder Judiciário, ou seja, quando 
houve ameaça, ainda que apenas 
em discursos, de extinção da Jus-
tiça do Trabalho. Nesse episódio, 
a Advocacia Paulista, por meio da 
OABSP, saiu em defesa da ma-
nutenção da Justiça do Trabalho.

E assim foi feito por uma 
única razão: todas as institui-
ções são perenes, são conquistas 
civilizatórias que existem para 
servir ao cidadão. Os poderes 
Legislativo, Executivo, Judici-
ário, as promotorias de Justiça, 
na esfera estadual e federal, 
os serviços relacionados às 
denominadas forças públicas, 
todos são instituições perenes e 
merecem nosso respeito. 

Os erros são cometidos pelas 
pessoas e estas haverão de ser 
punidas pelos erros cometidos 
na medida das regras estabele-
cidas na lei.

Como já dizia Rui Barbosa, 
não existe salvação fora da lei. 
É a lei que estabelece os limites 
de atuação e das liberdades de 
conduta de todos nós, nem me-
nos, nem mais. 

E se as leis não servem 
mais ao contexto social, que 
elas sejam alteradas no campo 
apropriado, respeitando os re-
gramentos estabelecidos na Lei 

Maior, para que não se permita 
qualquer retrocesso em nenhu-
ma das conquistas civilizatórias 
reconhecidas e atestadas ao 
longo dos anos nos Estados 
Democráticos de Direito como 
o vigente em nosso país.

É inadmissível que a vontade 
de uma determinada pessoa ou 
de alguns poucos que momenta-
neamente podem estar exercen-
do alguma função de autoridade, 
pretendam sobre a visão indivi-
dual, retroceder em relação às 
conquistas civilizatórias. 

Quando a Advocacia sai 
em defesa dessas instituições, 
faz para cumprir a sua missão 
de defender o cidadão, para 
que possa haver convivência 
harmônica no ambiente social, 
sem menosprezo às regras de 
condutas obrigatórias a todos 
aqueles que pretendem viver 
em um Estado Democrático 
de Direito, cujo cumprimento 
há de ser exigido de todos, dos 
particulares, das autoridades e 
do próprio Estado. 

A Advocacia atuará, sempre, 
como barreira de contenção aos 
arroubos pessoais daqueles que 
ocupam cargos públicos e de-
sempenham a função de autori-
dades, para que nenhum cidadão 
tenha o seu direito violado. 

O nome pode ser novo ou des-
conhecido para muitas pessoas, 
mas quase todo mundo já passou 
por isso. A xerostomia, a famosa 
boca seca, acontece quando a 
saliva não é produzida em uma 
quantidade suficiente para manter 
a boca úmida e hidratada.

A boca seca pode surgir a 
qualquer momento, mas é pre-
ciso ficar atento à frequência. A 
boca seca pode ocorrer quando 
as glândulas responsáveis por 
produzir a saliva não estão fun-
cionando de maneira correta. O 
problema pode atingir pessoas 

com níveis de estresse alto, que 
tomam medicamentos, com 
doenças que afetam a glândula 
salivar, menopausa e fumantes.

Para identificar o proble-
ma, é preciso ficar atento a 
alguns sinais como: a sensa-
ção de secura e pegajosidade 
na boca, ter dificuldade de 
mastigar e engolir alimentos, 
notar a presença de mau hálito 
frequente, por exemplo. Se a 
causa da xerostomia não puder 
ser eliminada, é preciso buscar 
o auxilio de um dentista para 
restaurar a umidade.

DICAS
Beba água ou bebidas sem 

açúcar com frequência; evite 
bebidas com cafeína, como café, 
chá ou alguns refrigerantes, que 
também podem causar a secura 
da boca; masque gomas sem 
açúcar ou chupe balas duras sem 
açúcar para estimular o fluxo de 
saliva (se houver alguma glândula 
salivar funcionando); não utilize 
tabaco ou álcool, que ressecam a 
boca; evite alimentos condimen-
tados ou salgados, pois, podem 
aumentar a dor; utilize hidratante 
bucal, durante a noite.

Dr. caio alves Junqueira Franco
CRM-SP 170848 - RQE 66824

Medicina pela Universidade de 
Uberaba Pediatria pela Faculdade 

de Medicina de São José do Rio 
Preto Pneumologia Pediátrica pela 
USP Ribeirão Preto Membro titular 

da Sociedade Brasileira de Pediatria

ESPAÇO
INFANTIL

o que devo saber sobre amamentação
NO, VOU TER LEITE O 
SUFICIENTE PARA MEU 
BEBÊ? O tamanho dos seios 
não influencia na produtivida-
de do leite e sim a quantidade 
de glândulas da mama que 
geralmente estão em quanti-
dade suficiente assim como em 
mamas grandes.

▪ MEU BEBÊ QUER 
MAMAR TODA HORA, 
MEU LEITE É FRACO? 
Leite fraco é um mito! Por o 
leite materno ter uma digestão 
mais rápida, isso faz com que 
o bebê acabe mamando com 
mais frequência do que com o 
leite de fórmula.

▪ MEU PEITO ESTÁ 
MURCHO, SERÁ QUE 
NÃO TENHO LEITE SU-
FICIENTE? Lembre-se: o 
peito é uma fábrica de leite 
e não um estoque! Cerca de 
70% do leite oferecido ao bebê 
é produzido durante a ma-
mada, enquanto o bebê suga. 
Pode acontecer casos de pouco 
leite realmente, e nesses casos 
o pediatra é o profissional para 
melhor indicar um comple-
mento se necessário.

Já tiramos as dúvidas mais 
frequentes. Agora vamos falar 
um pouco mais sobre o aleita-
mento materno: deve ser iniciado 
imediatamente após o nascimen-
to, se possível dentro da sala de 
parto. Por que? Porque o leite 
materno é considerado um ali-
mento perfeito por conter ingre-
dientes necessário para um bom 
desenvolvimento da criança.

O Ministério da Saúde e a 
Sociedade Brasileira de Pedia-
tria recomenda o aleitamento 
materno exclusivo nos primei-
ros 6 meses de vida, não sendo 
necessário oferecer água, chás 
ou sucos durante esse período. 
Caso não seja possível a ama-
mentação direta, pode ser feita 
a ordenha do leite materno. 

Além disso, as fórmulas só 
devem ser usadas com indica-
ção médica e o uso de chupetas 
ou mamadeira não é preconiza-
do pois o bebê pode confundir 
o bico da chupeta e do peito, 
dificultando a amamentação. 

É válido lembrar também 
sobre as vantagens que o leite 
materno traz ao bebê como: 
maior interação e vínculo 
com a mãe, nutrientes para um 
crescimento normal, proteção 

contra doenças respiratórias, 
diarréia, alergias, obesidade, 
além de prevenir cáries e pro-
blemas na fala.

As mães também levam van-
tagens, uma vez que a amamen-
tação aumenta o metabolismo 
materno, ajuda o útero voltar ao 
seu tamanho normal e diminui 
risco de câncer de mama e ová-
rio. Além disso, o leite materno 
é bom, barato e limpo, enquanto 
as fórmulas infantis, mamadei-
ras e bicos são caros. 

Sendo assim, o que ajuda e 
o que prejudica a produção do 
leite? É muito simples: a sucção, 
visão, cheiro, choro do bebê e 
autoconfiança, tranquilidade da 
mãe estimulam a produção do 
leite enquanto o estresse, medo, 
ansiedade e insegurança atra-
palham. Mas de que adianta ter 
leite e o bebê não ter uma pega 
correta? Aí vão alguns pontos-
chaves para uma boa técnica de 
amamentação.

Sobre o posicionamento: 
bebê bem apoiado, corpo do bebê 
próximo da mãe, cabeça e tronco 
alinhados, rosto do bebê de frente 
para a mama. Sobre a pega: boca 
bem aberta, lábio inferior virado 
para fora (igual boca de peixe) e 
queixo tocando a mama.

E como eu sei se tem algo 
incorreto com a minha amamen-
tação? Existem alguns sinais 
que podem das dicas de que 
isso está acontecendo, como por 
exemplo a bochecha do bebê 
encovada durante a sucção, ruí-
dos com a língua, mama muito 
esticada ou deformada durante a 
mamada e dor à amamentação.

Para finalizar, quando a 
mãe não pode amamentar o 
seu bebê de forma alguma? 
Apenas mães que possuem 
HIV ou HTLV.

Tenha sempre um pediatra 
de confiança e que incentive o 
aleitamento materno.

izadora raduan Brigo é aluna 
do quinto ano de medicina.

Baliza da lei contra 
arroubos pessoais

caio augusto silva dos santos
Presidente da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, Seção São Paulo 

Xerostomia ou boca seca: 
saiba o que é e como tratar
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Bastidores
da Política

Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

VENDE-SE

Vende-se Terreno no bairro Jardim anasTácio
Quadra L lote 3, 

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

A gestão do governador 
João Doria (PSDB) alterou o 
calendário escolar, encolhendo 
as férias de julho e criando 
duas novas semanas de recesso 
para as escolas da rede estadu-
al de São Paulo. As mudanças 
começam a valer em 2020.

As férias de julho, que 
eram de um mês, passarão a 
ser de duas semanas. Por outro 
lado, haverá outras duas sema-
nas sem aulas, uma em abril e 
outra em outubro. As férias de 
janeiro estão mantidas.

Segundo o secretário da Edu-
cação, Rossieli Soares, a decisão 
tem o objetivo de evitar perdas 
de aprendizagem que acontecem 
durante longos períodos sem aula.

Ele listou quatro estudos 
internacionais que tratam do 
tema e afirmou que, diferen-
temente das famílias de renda 
mais alta, as mais pobres nem 
sempre têm condições de usar 
extensos períodos de férias 
para enriquecer o repertó-
rio cultural das crianças, por 
exemplo com longas viagens.

Além da aprendizagem, outro 
benefício da medida apontado 
pelo governador é impulsionar o 
turismo regional durante as férias 
fracionadas. “Em férias curtas a 
tendência é viajar para lugares 
mais próximos”, disse o secretário 
do Turismo, Vinícius Lemmertz.

A rede estadual paulista 
tem 220 mil professores e 4,3 
milhões de alunos. De acordo 
com Rossieli Soares, a adoção 
do novo calendário é opcional 
para a rede privada e para as 
escolas municipais.

Com objetivo de oferecer 
maior segurança para as mu-
lheres, o Governador de São 
Paulo, João Doria, anunciou 
nesta semana, o lançamento 
de um aplicativo para mulhe-
res, com medidas protetivas 
concedidas pelo Tribunal da 
Justiça de São Paulo.

Chamado de “SOS Mulher”, 
a ferramenta desenvolvida pela 
Polícia Militar permite que as 
vítimas peçam ajuda apertando 
apenas um botão por 5 segundos.

Neste domingo, 28, come-
mora-se o Dia da Educação e 
convidamos o prefeito Gui-
lherme Ávila para uma refle-
xão sobre a educação munici-
pal na cidade. São mais de 13,5 
mil alunos matriculados no 
Sistema Municipal de Ensino, 
em 22 Escolas Municipais, 28 
Cemeis – Centros Municipais 
de Educação Infantil, 5 Proje-
tos Integradores e 1 Unidade 
Avançada de Ensino.

O município fornece re-
feições em todas as unidades 
escolares, uniforme gratuito, 
material escolar e material 
didático. Para o prefeito, a 
educação pública deve ser 
considerada um dos orgulhos 
do município.

“Atingimos desde 2016 os 
índices indicadores de quali-
dade na educação que o MEC 
projetou apenas para 2022, por 
termos investido pesado em 
nossas escolas e na qualidade 
do ensino, remunerando dig-
namente os professores e ado-
tando a qualidade do material 
didático de grife, o material 
Anglo, em toda a rede”, des-
tacou Guilherme Ávila.

“Nos últimos seis anos o 
número de alunos atendidos 
na Educação Infantil pratica-
mente dobrou e vamos inau-

A Defensoria Pública de São Paulo passou a 
atender em novo horário, na sua sede de Barretos. 
O atendimento inicial será realizado as segun-
das, quartas e sextas-feiras, com distribuição de 
senhas entre 7h30 e 9 horas, e não há limitação 
do número de pessoas a serem atendidas. Todas 
as pessoas serão atendidas, na própria manhã de 
comparecimento. Apenas os casos criminais serão 
atendidos na parte da tarde, das 13 às 17 horas, 
também sem limites para o número de pessoas 

atendidas. A Defensoria Pública em Barretos está localizada na Rua 25 de agosto, n° 740, na 
Região dos Lagos. Em regra, a instituição atende pessoas com renda familiar de até três salários 
mínimos e sua unidade em Barretos conta com 6 Defensores Públicos, com atuação em áreas de 
família, cível, fazenda pública, criminal, execução penal, e infância e juventude.

- O servidor Alberto Ci-
priano Júnior, irmão do verea-
dor Aparecido Cipriano, com-
pareceu à CPI dos Holerites e 
optou por permanecer calado, 
alegando que não poderia pro-
duzir provas contra ele.

- O vereador Rafael Olivei-
ra, relator da CPI dos Holeri-
tes, deixou um das reuniões 
desta semana, após reclamar 
da postura do vereador Carlão 
do Basquete, que preside a 
CPI, que o interrompeu várias 
vezes. Carlão amenizou o fato 
citando a “pressão” que eles 
(integrantes da comissão) vêm 
sofrendo em relação ao caso.

- Ainda da mesma CPI. 
O prefeito Guilherme Ávila 
declarou que a maioria dos 
113 servidores envolvidos na 
denúncia de fraudes deverá 
ser exonerada. Segundo o 

prefeito, alguns servidores já 
se adiantaram e devolveram 
cerca de R$ 400 mil aos co-
fres públicos.

- O advogado Sandro Ro-
drigues atua na defesa de pelo 
menos 70 servidores munici-
pais que estão afastados, em 
virtude de irregularidades nos 
pagamentos de holerites. Nes-
ta semana, durante entrevista à 
imprensa, o advogado afirmou 
que está vendo com muito 
bons olhos, o andamento do 
processo administrativo e os 
trabalhos da CPI.

- A ex-secretária de admi-
nistração, Adriana Nunes, foi 
presa em Rio Claro, na chá-
cara que é de propriedade da 
família da esposa do advogado 
Sandro Rodrigues. Durante 
depoimento à CPI da Câmara 
Municipal, o advogado disse 

que, quando foi presa, a ex-
secretária estava em Rio Claro, 
acompanhada de sua cunhada, 
à procura de emprego e estaria 
distribuindo currículos a em-
presas daquela cidade.

- O advogado Paulo Hen-
rique Batista, que representa 
a ex-secretária de Administra-
ção, Adriana Nunes, explicou 
nesta semana que a conceção 
do benefício de prisão do-
miciliar, estabelece o uso de 
tornozeleira eletrônica. A ex-
secretária permanecerá em 
outro endereço informado à 
Justiça e que não foi revelado 
pelo advogado. O esposo da 
ex-secretária, Rafael Sopra-
no, também conquistou o 
benefício da prisão domiciliar; 
porém, não foi possível obter 
detalhes junto ao advogado 
Merhej Najm Neto. 

CPI DoS HolErITES e a IMPrEnSa

DIa Da EDuCação
Barretos tem muito o que 

comemorar nesse dia 28 de abril

gurar nos próximos meses 
mais três unidades de Cemeis, 
ampliando ainda mais o nú-
mero de vagas, com quali-
dade, pois cada prédio pode 
ser considerado modelo para 
outros municípios, não apenas 
em conforto, acolhimento e 
praticidade, mas também em 
beleza”, informa o prefeito.

Outro fator sublinhado 
pelo prefeito é a qualidade da 
alimentação servida nas esco-
las, tanto para as crianças da 
Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental ou mesmo para 
os adultos dos projetos de alfa-
betização. Todos recebem me-
renda com cardápio variado, 
elaborado por nutricionistas 
e executado por merendeiras 
profissionais, em que estão 
incluídas frutas, verduras, 

legumes e peixe, além das car-
nes, buscando maior qualidade 
nutricional.

A novidade anunciada por 
Ávila no início deste ano letivo 
de 2019 e que vem sendo im-
plantada em todas as escolas é 
a climatização das salas da aula. 

“Investimos na compra de 
aparelhos de ar condicionado 
para que todas as crianças 
tenham conforto térmico e 
possam aprender ainda mais e 
melhor numa sala climatizada, 
numa cidade que atinge altas 
temperaturas o ano todo, não 
apenas no verão. Isso é valo-
rizar o dinheiro público, pois 
todo investimento em educação 
é um bom investimento e Bar-
retos tem muito o que comemo-
rar nesse dia 28 de Abril, Dia da 
Educação”, finalizou.

Governo lança aplicativo SoS Mulher
A medida visa agilizar e prio-

rizar o atendimento destas pesso-
as, deslocando uma viatura mais 
próxima ao local da ocorrência.

Para usar o aplicativo, bas-
ta que o interessado baixe a 
ferramenta por meio das lojas 
virtuais Google Play e App 
Store. Depois, é necessária a 

realização de um cadastro com 
os dados pessoais para que as 
informações possam ser checa-
das junto ao TJSP, que fornece 
as informações do banco de 
dados das medidas protetivas.

Após a confirmação posi-
tiva da ferramenta, o serviço 
poderá ser utilizado.

Governo encolhe férias de julho nas escolas estaduais
Rede terá semanas de recesso em abril e em outubro; férias de janeiro não mudam

Defensoria Pública passa a realizar 
atendimentos em novo horário em Barretos
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (29/04) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

APLICADOR DE SILKSCRENN
MARCENEIRO

MOTORISTA DE CAMINHÃO
MOTORISTA DE CAMINHÃO

OPERADOR DE MOTONIVELADORA
SERVIÇOS GERAIS

VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO

VAGAS PARA O ATACADÃO
Encaminhamento para esta vaga sera feito apenas neste sábado ate as 11:30

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North Sho-
pping 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.

Um novo conjunto de normas 
passa a orientar a atividade pro-
fissional dos médicos no Brasil, 
inclusive nas suas relações com os 
pacientes. O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) atualizou o seu 
Código de Ética Médica. 

Em coletiva de imprensa 
na última terça-feira (23), 
em Brasília, os diretores da 
entidade comentaram as prin-
cipais novidades. 

Entre elas, está a preserva-
ção do sigilo profissional na 
relação entre médico e paciente. 
De acordo com o CFM, a atu-
alização do código era neces-
sária justamente por causa dos 
novos contextos na relação dos 
médicos com a sociedade, es-
pecialmente em meio a avanços 
tecnológicos e científicos. 

“No nosso Código de Ética 
Médica, estes valores estão pre-
sentes: dignidade, privacidade, 
imagem, intimidade e honra”, 
disse José Eduardo de Siqueira, 
membro da comissão nacional 
de revisão do documento.

O texto menciona, por 
exemplo, o respeito à auto-
nomia do paciente, especial-

mente em casos terminais. O 
artigo 41 diz: "Nos casos de 
doença incurável e terminal, 
deve o médico oferecer todos 
os cuidados paliativos dispo-
níveis sem empreender ações 
diagnósticas ou terapêuticas 
inúteis ou obstinadas, levan-
do sempre em consideração a 
vontade expressa do paciente 
ou, na sua impossibilidade, a 
de seu representante legal".

Outra novidade é a obriga-
ção da elaboração de um "su-
mário de alta", que precisa ser 
entregue ao paciente quando for 
solicitado. Trata-se de um do-
cumento que resume a situação 
do paciente e deve ajudar numa 
eventual transição ou continui-
dade de tratamentos. Também 
melhora a comunicação entre 
médicos de diferentes áreas. 
Respeito ao médico

O código também orienta 
o respeito ao médico com 
deficiência ou doença crônica, 
assegurando-lhe o direito de 
exercer suas atividades pro-
fissionais nos limites de sua 
capacidade, e cita situações 
em que os médicos possam 

recusar atendimentos, como 
em locais com condições pre-
cárias, que os exponham a ris-
cos, assim como os pacientes. 

O texto toca, ainda, no tema 
das novas tecnologias na área 
de saúde. Ficou definido que 
o uso das mídias sociais pelos 
médicos será regulado por meio 
de resoluções específicas, o que 
valerá também para a oferta de 
serviços médicos à distância, 
mediados por tecnologia. 

No âmbito das pesquisas em 
medicina, continua proibido o 
uso de placebos quando houver 
métodos de tratamento eficazes. 

O documento é, na verdade, 
uma versão atualizada de um 
conjunto de princípios que es-
tabelece os limites, os compro-
missos e os direitos assumidos 
pelos médicos no exercício da 
profissão. Levou quase três 
anos para ser reelaborado e 
entra em vigência na próxima 
terça-feira, 30 de abril. 

Segundo o CFM, o trabalho 
teve a participação de toda a 
categoria médica, através de 
entidades ou por manifestação 
pessoal dos médicos. 

Os interessados nas 400 
vagas oferecidas no concurso 
do Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) têm até as 14 horas 
do dia 6 de maio para fazer a 
inscrição no site da Fundação 
Carlos Chagas, organizadora 
do certame, pagar o boleto e 
garantir participação.

As vagas são para empre-
gos públicos de oficial (nível 
médio) e agente de trânsito 
(superior), com salários de R$ 
1.863 e R$ 4.657,50, respecti-
vamente. As taxas de inscrição 
custam R$ 45 e R$ 75. Uma 
forma de não perder o prazo é 
já emitir o boleto e agendar o 
pagamento.

Nesta reta final, o Detran.
SP elencou algumas dicas im-
portantes de preparação para 
os candidatos. Confira:

eleja prioridades - As 
questões do conteúdo voltado 
à prova objetiva de conheci-
mentos específicos - Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) 
e resoluções do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
- têm peso 3 e corresponderão 
a 66,6% da prova de agente de 
trânsito e a 33,3% do exame 
direcionado às vagas de oficial 
de trânsito. É essencial ler o 
texto original do CTB e das 
resoluções indicadas no edital.

treine a escrita - Novi-
dade neste novo concurso, a 
redação tem peso 2 e também 
merece atenção. Treine a escri-
ta e controle o tempo. Ao todo, 
os participantes terão 4h30 
para as 60 questões objetivas 
e para a redação. 

Não zere - O candidato 
que zerar em alguma das dis-
ciplinas da prova objetiva está 
automaticamente eliminado. 
Logo, não ignore por completo 
os conteúdos de português, 
matemática e raciocínio ló-
gico, noções de informática, 
direito constitucional e direito 
administrativo. 

Use a internet com cuidado 
- Há muito conteúdo gratuito na 
internet, mas tenha cuidado para 
não consultar materiais desatua-
lizados. A legislação passou por 
mudanças recentes nessa área. 
No YouTube, o candidato tem 
acesso a canais que exploram os 
conteúdos exigidos no edital. No 
site do Denatran estão as versões 
atualizadas do CTB (disponível 
também no site do Planalto) e das 
resoluções do Contran.

teste seu conhecimen-
to - Além de ler o CTB e 
as resoluções do Contran, é 
fundamental que o candidato 
dedique tempo para resolver 
questões. O estudo guiado por 
perguntas ajuda a fixar o con-

teúdo e também a se familiari-
zar com os tipos de perguntas 
cobrados em concursos. Uma 
dica é pegar provas aplica-
das em concursos de outros 
órgãos de trânsito como, por 
exemplo, o do Detran do 
Maranhão que foi conduzido 
recentemente também pela 
Fundação Carlos Chagas. 

pRovas
As provas para os dois 

empregos públicos serão pro-
movidas no mesmo dia, em 
7 de julho, mas em períodos 
diferentes: manhã para oficial 
e tarde para agente. O candi-
dato poderá se inscrever para 
as duas carreiras. No momento 
da inscrição, deve-se indicar o 
código da opção e a unidade 
de atendimento (cidade) para 
a qual pretende concorrer. 

Os horários e os locais 
serão informados diretamente 
aos candidatos pela Fundação 
Carlos Chagas via e-mail. 
Também será publicado edital 
de convocação para as provas 
nos sites da organizadora, do 
Diário Oficial do Estado e do 
Detran.SP.

A fundação disponibiliza 
um serviço de atendimen-
to ao candidato pelo telefo-
ne (0XX11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira (dias 
úteis), das 10 às 16 horas.

O número de consumidores 
inadimplentes no Brasil che-
gou a 63 milhões em março 
de 2019 e registrou recorde 
desde 2016, quando teve início 
a série histórica. 

Isto significa que 40,3% da 
população adulta do país estão 
com dívidas atrasadas e nega-
tivada. Na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior (61,0 
milhões), o aumento foi de 3,2%, 
ou seja, dois milhões a mais de 
pessoas. Na relação março x fe-
vereiro 2018, a alta foi de 1,2%.

“O aumento do desem-
prego e o repique da inflação 
nos primeiros meses do ano 
resultaram em perdas da renda 
do consumidor, que impacta 
diretamente na inadimplência. 
Também a concentração de 
compromissos financeiros tí-

editaL de citaÇÃo - pRaZo de 20 dias
pRocesso Nº 1006816-84.2017.8.26.0066
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Barre-

tos, Estado de São Paulo, Dr(a). Douglas Borges da Silva, na forma 
da Lei, etc.

FaZ saBeR a(o) paULa macaReNco do Nasci-
meNto, Brasileiro, Autônoma, CPF: 325.733.658-67, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Maurício Barcellos de Oliveira, alegando em síntese:"Ape-
sar de ter sido acordado entre Paula Macarenco do Nascimento e 
Maurício Barcellos de Oliveira que haveria uma edição da revista 
cultura com matéria voltada à área da saúde, com texto e conte-
údo a ser previamente aprovado por Maurício Barcellos de Oli-
veira,e,segundo combinado,seria matéria de capa da revista na 
edição de janeiro de 2017, recebendo especial destaque, tendo o mesmo, 
para tanto, entregue à Paula Macarenco do Nascimento 10 (dez) cheques 
no valor de R$ 5.000,00 cada. Contudo, apesar do combinado, nunca 
houve a edição da revista, mas, mesmo assim, duas cártulas de crédito 
foram apresentadas indevidamente ao banco, acarretando a devolução, 
cadastro interno e inserção do nome do Requerente nos órgãos de 
proteção ao crédito.Por inúmeras vezes buscouse a citação da Reque-
rida para apresentar sua defesa, porém, sem êxito, o que motivou a 
determinação de expedição do presente edital".

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua citaÇÃo, por editaL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Barretos, 
aos 10 de abril de 2019.

Os diretores do CFM explicaram aos jornalistas o processo de atualização
dos princípios éticos da Medicina (Foto: Conselho Federal de Medicina)

Prepare-se para o 
concurso do Detran.SP
Prazo para inscrições entra na reta final

Conselho Federal de Medicina 
adota novo Código de Ética

A atualização era necessária por causa do surgimento de novos 
contextos e desafios na relação dos médicos com a sociedade

Inadimplência atinge 63 milhões de consumidores em 
março e bate recorde histórico, revela Serasa Experian
Alta foi de 3,2% em relação ao mesmo mês de 2018. Por faixa etária, pessoas acima de 61 anos apresentaram o maior crescimento

picos de início de ano (IPTU, 
IPVA, material escolar, etc.) 
pressionou o orçamento da 
população”, aponta Luiz Rabi, 
economista da Serasa Experian. 

“O recorde de pessoas com 
dívidas atrasadas em março 
mostra um patamar elevado e 
traz prejuízos ao crescimento 
da economia. Por isso, cresce a 
importância de ações que ajudem 
a mudar este cenário, como o re-
cém aprovado Cadastro Positivo, 
o qual contribui para a prevenção 
do descontrole financeiro e para 
o combate ao superendividamen-
to”, diz o economista.
iNadimpLêNcia dos 
idosos apReseNta 

a maioR aLta
Por faixa etária, a inadim-

plência é maior nas pessoas 
de 36 a 40 anos (48,5% delas 

estão inadimplentes), mas os 
idosos (consumidores com 
mais de 61 anos) apresenta-
ram a maior alta (1,9 p.p.) em 
março de 2019, na comparação 
com o mesmo mês do ano 
anterior: 38,8% deles estavam 
inadimplentes e março/19. Já 
as faixas de 26 a 35 anos e de 
31 a 35 anos apresentaram li-
geira queda na mesma relação.

dívidas atRasadas 
com teLeFoNia têm o 

maioR cRescimeNto
Mesmo com a maior re-

presentatividade de bancos e 
cartões (28,1% dos registros 
de inadimplência são prove-
nientes deste segmento), as 
dívidas não pagas e negativa-
das no segmento de telefonia 
tiveram o maior crescimento 
(1,6 p.p.) em março de 2019, 
na comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, represen-
tando agora 13,2% do total.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

Ingredientes para calda de caramelo
4 xícaras de açúcar cristal
2 xícaras (de chá) de água quente
6 bananas nanicas cortadas
Preparo
Em uma panela, coloque o açúcar e deixe derreter até ficar 
cremoso e cor de caramelo. Junte a água, deixe ferver até ficar 
em ponto de fio leve. Retire do fogo e despeje na forma (untada 
com margarina) que vai assar a torta, forre a calda com as bananas 
cortadas na forma que desejar e reserve.
Massa da Torta
3 xícaras (de chá) de farinha de trigo peneirada
1 ½ (de chá) de açúcar refinado 
5 ovos claras batidas em neve separadas 
das gemas
1 colher (de sopa) de fermento em pó Royal
1 ½ xícara (de chá) de leite fervendo com 
2 colheres de margarina
1 colher (de  sopa) de essência de baunilha.
Preparo
Em uma batedeira coloque as claras e bata 
até ficar firme. Junte o açúcar e continue 
batendo, acrescentando as gemas uma a 
uma até terminar. Desligue a batedeira 
e misture a farinha de trigo aos poucos, 
alternando com o leite fervendo até terminar, por último, com o fermento em pó.
OBS: Não bater muito depois que desligar a batedeira, para não eliminar as partículas de oxigênio 
adquirido nas claras batidas elas, que  leveda a massa. 

Barretos receberá o Sebrae 
Móvel na próxima segunda-
feira, 29 de abril, e na sexta-
feira, dia 3 de maio. A unidade 
começa a semana com o aten-
dimento no caldão da rua 20, 
em frente à ACIB, e encerra 
no North Shopping. Os donos 
de micro e pequenas empresas 
e as pessoas que sonham em 
abrir o próprio negócio podem 
buscar o atendimento gratuito 
no Sebrae Móvel.

O atendimento em frente à 
Acib será realizado das 9h30 
às 17 horas. Já no North Sho-
pping, no dia 3, o horário será 
das 9 às 16 horas. A van ficará 
estacionada em frente à entra-
da do Poupatempo e Praça de 
Alimentação.

O Sebrae Móvel é um es-
critório itinerante que leva 
conhecimento a futuros em-
preendedores e também a 
quem pretende tornar sua 
empresa mais competitiva por 
meio de atendimento presen-
cial personalizado. O objetivo 
é fazer contato direto com 
os empreendedores, orientar 
quanto a questões do dia a dia 
da pequena empresa e incen-
tivar melhorias nos resultados 
dos empreendimentos.

Quem já é Microempre-
endedor Individual (MEI) 
receberá orientações para fazer 
o envio da Declaração Anual, 
que tem o prazo para envio até 
o dia 31 de maio. O procedi-
mento é obrigatório para que 
a empresa continue prestando 

Torta de banana nanica 
com calda caramelizada

Barretos receberá Sebrae Móvel 
na próxima segunda e sexta-feira
Atendimento será em frente a Acib, no dia 29, e no North Shopping, no dia 3 de maio

serviços sem restrições. Na 
declaração, o empreendedor 
informa suas operações co-
merciais do ano anterior.

Durante o atendimento, a 
pessoa recebe informativos 
sobre finanças, marketing, 
administração, inovação, 

empreendedorismo, planeja-
mento e a agenda mensal das 
ações do Sebrae-SP. Para esta 
ação não é necessário fazer 
inscrições antecipadas, basta 
ir até o Sebrae Móvel munido 
da documentação pessoal ou 
CNPJ da empresa.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Como é a vida! Me afastou 
de pessoas que eu pensava que seriam para sempre e me 
aproximou de outras, que eu nunca imaginava conhecer.

A parceria entre o North Shopping Barretos e a Cervejaria Petrópolis 
foi confirmada, permitindo que a programação para o próximo final de 
semana, período do 17º Barretos Motorcycles, que acontece no Parque 
do Peão, apresente shows de peso no palco especial na Praça de Ali-
mentação, o Itaipava Rock Show, com muitas surpresas programadas 
pelas marcas da companhia, Itaipava e TNT, entre os dias 3 e 5 de maio. 
A programação do Palco Itaipava Rock Show traz: 03 de maio | sexta-
feira, Horário: das 18h às 22h - Banda AEROJACK  - pop rock, clássicos 
do cinema, novelas e MPB. 04 de maio | sábado, Horário: das 14h às 
15h - Daniel SYN - apresentação solo. 04 de maio | sábado, Horário: 
das 15h às 18h - Banda Plano Beatles - todos os sucessos da banda 
inglesa mais famosa de todos os tempos, no estilo Beatles Cover. 05 de 
maio | domingo, Horário: das 15h às 18h - Daniel SYN & Convidados 
- pop rock e MPB.  Durante todo o final de semana, o estacionamento 
do shopping oferece um espaço exclusivo para os motociclistas esta-
cionarem suas motos, próximo ao  acesso B, com toda a segurança e 
conforto necessários para desfrutar uma experiência agradável no centro 
de compras. Todos os shows são gratuitos ao público.

Palco Itaipava Rock Show no North 
Shopping Barretos de 3 a 5 de maio

Com uma premiação de apro-
ximadamente R$ 1 milhão, a 
Festa do Peão de Barretos terá 
11 dias de disputas esportivas na 
arena do Parque do Peão, de 15 a 
25 de agosto. Sete modalidades 
(touros, cutiano, três tambores, 
teampenning, workingpenning, 
sela americana e bareback) terão 
competições ao longo do evento.

A grande estrela da festa, o 
27º Barretos International Ro-
deo, reunirá competidores brasi-
leiros e de países como Estados 
Unidos, Austrália, México e Ca-
nadá. As disputas acontecem de 
22 a 25 de agosto. O campeão da 
modalidade touros será premia-
do com uma caminhonete RAM 
2500 avaliada em R$ 264 mil. 
Já o campeão do cutiano levará 
uma picape FIAT TORO, com 
valor estimado em R$ 80 mil.

Junto com o rodeio interna-
cional, acontece também a final 
da Confederação Nacional de 
Rodeio (CNAR), envolvendo 
competidores ranqueados e de 
principais campeonatos chan-
celados pela entidade.

"Além de uma premiação de 
destaque, Barretos mais uma vez 
terá os principais competidores 
do país e importantes nomes do 
rodeio mundial, reforçando esse 
intercâmbio que tem sido muito 
importante para o esporte na-
cional", explicou Marcos Abud, 
diretor de rodeio da festa.

Já no primeiro final de sema-
na, de 15 a 18 de agosto, acon-
tece o Rodeio Interestadual com 
montarias em touros. Equipes 
dos estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Minas Gerais, Paraná, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia, Pará, Acre e 
Tocantins se enfrentarão. Cada 
grupo será formado por 5 profis-
sionais com pontuação conjunta. 

Marcos Abud - diretor de rodeio 
Os Independentes (Foto: Diego Rodrigues)

PROgRAMAçãO De 27/04 A 01/05
Sala 01 - VINgADOReS ULTIMATO - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h - 20h
Sala 01 - SUPeRAçãO O MILAgRe DA FÉ - DUBLADO 
DRAMA - 10 Anos - Duração: 116minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h30
Sala 02 - VINgADOReS ULTIMATO - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h - 16h45 - 20h30
Sala 03 - VINgADOReS ULTIMATO 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h40 - 17h20
Sala 03 - VINgADOReS ULTIMATO 3D - LegeNDADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h

O Grupo Escorregando se 
apresenta, como já é tradição, 
neste último domingo do mês, dia 
28, a partir das 10 horas, em mais 
uma edição do  projeto Chorinho 
no Museu no Museu Histórico, Ar-
tístico e Folclórico Ruy Menezes, 
localizado na avenida 17, esquina 
da rua 16, Praça Francisco Bar-
reto. A programação tem entrada 
gratuita. Amantes do choro e da 
música popular brasileira tem 
opção cultural e de lazer e podem 
apreciar mais uma vez repertório 
rico, composto por clássicos bra-
sileiros que marcaram gerações. 
Desenvolvido pela Prefeitura de 
Barretos por meio da Secretaria 
Municipal de Barretos, o Chorinho 
no Museu  já se tornou tradição 
entre os amantes desse ritmo 
musical genuinamente brasileiro e 
vem atraindo um público cada vez 
maior em cada edição. O Grupo 
Escorregando é formado por Ce-
sar Juliani (produção), Glauber 
Juliani (bateria),  Euvaldo Lacerda 
(violão), Breno Ferreira (clarinete, 
saxofone alto e flauta transver-
sal),  Felipe Moraes (bandolim), 
Leandro Carvalho (violão sete 
cordas), Paulo Floriano (tuba).

O ronco dos motores vai dominar 
Barretos no próximo final de semana, 
de 3 (sexta) a 5 (domingo), quando a 
cidade recebe a 17ª edição do Barretos 
Motorcycles. Entre as atrações do evento 
está a Pista de Acrobacias, ponto de 
encontro de quem gosta de viver fortes 
emoções. No espaço, equipes profissio-
nais vão apresentar manobras radicais 
em diferentes tipos de veículos, de tra-
tores a bicicletas.  A WF Zerinho Power, 
equipe que utiliza tratores adaptados 
para a realização de manobras radicais, 
é uma das confirmadas e apresentará 
novidades nesta edição. A equipe Phyra Show com toda sua criatividade e envolvimento com a plateia, 
apresentará um show bem interativo utilizando uma BMW 325. Eles dividem a pista com a ousadia e 
experiência de Wesley de Oliveira, do Cachorrão Moto Show, que domina uma série de manobras com 
bicicletas, motocicletas de 50 a 750 cilindradas e karts especialmente preparados. 

PROgRAMAçãO MUSIcAL - Diariamente, o Barretos Motorcycles receberá shows musicais em 
dois palcos. Na sexta-feira, dia 03, se apresentam Biquini Cavadão, Atitude 67 e Trecho Urbano. No 
sábado, CPM22 comanda o palco principal que ainda recebe o cantor Ventania. As bandas Folker´s, 
Psicodella, O Épicco e DOM 12-12 também estão na programação do dia 4. VeNDA De INgReSSOS 
- Os ingressos para o 17º Barretos Motorcycles, incluindo os pacotes para Camping e Camping VIP, 
podem ser adquiridos no site independentes.com.br (Na imagem, Passeio de Motocicletas está na 
programação do evento que acontece de 3 a 5 de maio - Foto: Fábio Carvalho).

O Departamento Social do 
Rio das Pedras confirmou para a 
próxima terça-feira, dia 30, a partir 
das 20 horas, no Espaço de Lazer, 
mais uma TERÇA ESPECIAL. O 
evento será animado pelo grupo 
Os Morenos, de Rio Preto. Sócios 
em dia com as mensalidades têm 
entrada gratuita e visitantes têm 
preço especial. Nas fotos, os 
casais Cristiano e Cínthia (à es-
querda) e Sandra e Daniel Ribeiro, 
curtidores dos melhores eventos 
oferecidos pelo clube. Vale a pena 
prestigiar e se divertir!!!

Barretos Motorcycles agita 
a cidade no próximo final de semana

chorinho no 
Museu será 

neste domingo

TeRçA eSPecIAL 
NO RIO DAS PeDRAS

Vingadores é destaque da 
programação centerplex Barretos

Não se fala em outra coisa quando o assunto é a programação 
de filmes em cartaz no Brasil. Vingadores – Ultimato é o destaque 
do momento. Já surgiram as discussões nas redes sociais e nas 
praças de alimentação dos shoppings. Barretos está neste contexto; 
por isso, o Centerplex North Shopping oferece horários diferente com 
Vingadores em versões dubladas e legendada.

Festa do Peão de Barretos 
anuncia programação esportiva

A equipe campeã e o profissio-
nal com maior nota somada no 
torneio se classificam para o 
Barretos International Rodeo.

Também de 15 a 18 de agosto 
acontecerá a disputa The Ameri-
can Run, com a participação de 
15 competidores em busca de 
vagas para a semifinal do The 
American, o rodeio norte-ameri-
cano com premiação milionária.

Já o Campeonato Barretos 
de Três Tambores tem sua final 
marcada entre 16 a 18 de agosto. 
No período também ocorrem 
classificatórias de Team Penning.

A etapa final da Liga Nacio-
nal de Rodeio (montarias em 
touros) acontecerá de 19 a 21 
com a grande final no dia 24, 
sábado, quando será conhecido 
o campeão. Também de 19 a 21 
de agosto acontece a Copa Os 
Independentes com as modali-
dades Três Tambores, Workin-
gPenning e Team Penning.

40 anos de rodeio 
em touros

Neste ano, comemora-se 40 
anos da chegada do rodeio em tou-
ros ao Brasil. A primeira disputa da 
modalidade aconteceu na Festa do 
Peão de Barretos em 1979. 

"São 40 anos de uma história 
que Barretos é protagonista. Por 

isso, também fazemos questão de 
ressaltar a importância desta moda-
lidade. Que chegou mais tarde, mas 
que começou a ganhar destaque. 
Hoje exportamos talentos para o 
mundo", explica Ricardo Rocha, 
presidente de Os Independentes.

Em comemoração, a Festa 
do Peão de Barretos anunciou 
a criação do título Gigante da 
Arena, nomeando Tião Procópio 
como representante e símbolo 
das disputas esportivas do evento. 
O ex-competidor e atual juiz de 
rodeio foi um dos precursores das 
montarias em touros no país, sendo 
campeão em Barretos em 1980. 

"Receber esse título hoje é 
uma emoção inexplicável, mi-
nha vida foi toda dedicada ao 
rodeio e ser o representante de 
Barretos é uma honra", declarou 
Tião Procópio emocionado.

"É uma forma de homenagear-
mos um atleta que fez história no 
esporte tendo ele como símbolo das 
competições da Festa do Peão de 
Barretos", afirmou Marcos Abud.

Outra novidade, anunciada 
pelo presidente Ricardo Rocha 
foi a construção da "Casa dos 
Gigantes", uma nova estrutura, 
que será dedicada ao aqueci-
mento e preparo dos competi-
dores antes das provas.
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A Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente iniciou na última segun-
da-feira, dia 22, ao trabalho de arborização 
nos bairros Jardim dos Coqueiros e Distri-
to Industrial 2. Somente na segunda-feira 
foram plantadas 30 espécies de oitis no 
canteiro central da Avenida Celso Daniel 
Galvani. O trabalho se estenderá a áreas 
verdes e canteiros centrais do bairro Jar-
dim dos Coqueiros e, posteriormente, será 
feito nos canteiros centrais do Distrito Industrial 2. A secretaria, através da sua equipe técnica, realiza 
na cidade um estudo dos locais para receber o plantio. O estudo indica qual a melhor área e espécie 
a ser plantada, pois, o objetivo é expandir este projeto a mais bairros de Barretos. O secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio Ambiente, Marco Antônio Carvalho Ferreira, explicou que este tra-
balho constante resulta na melhora da arborização da cidade e qualidade do ar. O secretário lembra, 
também, que a secretaria conta com o Projeto Mais Verde Mais Vida, com o objetivo de aumentar o 
índice de arborização na cidade. Quando o munícipe apresenta interesse de ter o plantio de uma árvo-
re em sua casa, o trabalho é feito pela equipe da secretaria, que também o orienta sobre qual espécie 
indicada e como cuidar. Os plantios são realizados de forma agendada, com dia e hora marcados pre-
viamente, sendo uma das premissas, que o responsável pela residência esteja presente no momento 
do plantio para receber as orientações.  “Se cada um fizer o plantio de uma muda de árvore em frente 
a sua residência já estará colaborando na melhoria do meio ambiente da cidade. Essa conscientização 
é fundamental entre a população e trabalhamos para isso”, enfatiza o secretário.

Aconteceu na última quin-
ta-feira (25), no auditório da 
Faculdade de Ciências da Saú-
de “Doutor Paulo Prata”, uma 
palestra sobre Inclusão, com a 
professora Izabel Maria Ma-
deira de Loureiro Maior, que 
discorreu sobre "A Construção 
Coletiva da Inclusão das Pes-
soas com Deficiência".

Profissionais das mais 
diversas áreas da educação 
e saúde, e pessoas da comu-
nidade, acompanharam as 
elucidações da professora, 
configurando o interesse pelo 
tema: a amplitude da inclusão 
das pessoas com deficiência e 
a necessidade de se conhecer 
mais e melhor a legislação, os 
direitos e as políticas públicas 
para a inclusão.

Izabel Maior deixou duas 
mensagens especiais para os 
barretenses. A primeira: “A 
alegria e o sorriso da aluna 
Sofia faz valer a pena estar-
mos aqui”. A segunda: “De-

Médica fisiatra, Izabel Maior deixa duas 
mensagens especiais aos barretenses

sejo que a educação inclusiva 
transforme Barretos em uma 
sociedade cada vez mais fra-
terna e acolhedora”.

“A educação municipal 
tem a missão de proporcio-
nar a educação integral do 
aluno, e isso, envolve a in-
clusão das pessoas com defi-
ciência”, lembrou a secretá-
ria municipal de Educação, 
Valéria Reco, que  ressaltou 
ainda mensagem da professo-
ra Izabel Maior, de sempre se 
reiterar as condições necessá-
rias para que todos os alunos 
tenham as melhores oportu-
nidades para a construção do 
conhecimento, da identidade 
e da cidadania. 

Já a coordenadora do Se-
tor de Inclusão, Maria Alice 
Duarte Pereira, disse que o 
respeito às diferenças nas es-
colas municipais se fortalece 
a cada dia. “A secretaria de 
Educação, por meio do seu 
Centro de Formação e do Se-

tor de Inclusão, tem feito a 
capacitação em serviço dos 
seus profissionais e também 
ofertado encontros e momen-
tos de reflexão e elucidação 
com renomados e estudiosos 
da área de Inclusão”, frisou 
Maria Alice.   

A PALESTRANTE
Izabel Maior é médica fi-

siatra e professora aposenta-
da da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Atualmente, é 
membro do Conselho Munici-
pal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência do Rio 
de Janeiro e integrante do Con-
selho Estadual para a Política 
de Integração da Pessoa com 
Deficiência do Rio de Janeiro.

Plantio de árvores começa a ser feito em bairros
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Crianças carentes de diversos bairros do Barretos receberam com alegria a visita do ex-presidente da Câmara Municipal de Barretos, Luiz Carlos Anastácio, 
o Paçoca, no último final de semana. Visando a comemoração da Páscoa, Paçoca distribuiu mais de 2 mil ovos de chocolate para as crianças.

paçoca realiza trabalho social na páscoa
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Segundo Caderno
Barretos, 27 de abril de 2019 

Enilson roberto é eleito presidente do Sindicato da 
alimentação de Barretos. Posse será em setembro.

Neuza Barbosa de Lima, vice presidente da Federação; o atual presidente do 
Sindicato da Alimentação de Barretos, Luiz Anastácio Paçoca; o presidente eleito, 
Enilson Roberto da Silva, e Antônio Gonçalvez, que coordenou o pleito em 2019

Votação no setor corporativo do MInerva S/A

O presidente eleito Enilson e Valter

O secretário de finanças do STIA Sertãozinho, Mauro Biassi, 
presidiu a urna na empresa SóFrutas, em Guaíra

Funcionário da Cutrale durante a votação

Paçoca durante votação na sede do sindicato em 
Barretos, na urna presidida por Neuza Barbosa

Funcionário do JBS durante 
votação na sede da empresa

À esquerda, o novo secretário geral do Sindicato 
da Alimentação de Barretos, Sérgio Carlos Lambert, 

ao lado de associada durante votação; acima, 
funcionários compareceram em peso para votar
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Mãe coruja, Regiane Rongeti Geraige preparou com muita 
dedicação a comemoração em dose dupla dos filhos Henrique 

e Mariana, que aconteceu neste dia 26, no buffet Top Festa: 
tema Unicórnio para a princesa Mariana e Futebol para o 

príncipe Henrique. O carinho especial ficou por conta do papai 
babão, dr Henrique Geraige. Parabéns para a linda famílial!!

Hoje é dia de festa para os irmãos Sofia e Felipe, 
que celebram mais um ano de vida. Para alegria dos pais dr. 

Fernando e dra. Daniela Monteiro de Barros

A família do médico veterinário dr Fabricio irá aumentar. Isso mesmo! Bruna Junqueira está esperando 
um baby. O casal já tem como fruto desse amor, o primogênito Conrado. Parabéns à família !!!

O dia 25 será sempre especial 
para o casal Laura Spina e 
Fernando. Ela disse “SIM” no 
último dia 25. Apaixonados 
com uma festa íntima eles 
ficaram noivos e agora 
esperam o tão sonhado dia 
de dizer o "SIM" no altar. 
Parabéns!!

O último dia 25 foi dia de festa para a barretense 
Paula Rossi, que brindou idade nova ao lado 

do esposo Edinho e do filho. Parabéns!!!
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Cinema

3043-6606

Fone (17) 3043-6606

Nessa terça-feira (30), a Secretária de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano de Barretos, Kelly Brito Coelho 

comemora mais um aniversário e recebe o carinho especial do 
marido Merhej Najm e da filha Yasmin. Parabéns!!

Vingadores: Ultimato

Depois dos devastadores eventos 
de Vingadores: Guerra Infinita, 
o Universo está em ruínas por 
conta dos esforços do Titã Lou-
co, Thanos. Com a ajuda dos 
seus aliados restantes, os Vinga-
dores devem se reunir mais uma 
vez para desfazer as ações de 
Thanos e restaurar a ordem do 
universo de uma vez por todas, 
não importam as consequências 
que os esperam. Classificação 
indicativa 12 anos, contém vio-
lência e drogas lícitas.

Os amigos Piter e Robert curtiram o calor barretense em estilo 
piscininha, no último final de semana, com amigos mais chegados!

CANDIDATA “RAINHA DA FESTA DO PEÃO”. Desde 
criança sempre chamou atenção pela sua beleza e desenvoltura 
nas passarelas. Agora a exuberante Ana Lúcia Oliveira poderá 

realizar o sonho de representar Barretos, como Rainha da 
Festa do Peão 2019!!! O concurso acontece dia 25 de maio, na 

praça de alimentação do North Shopping Barretos!! 
ESTAMOS COM VOCÊ ANINHA!!! 

Na última quinta-feira (25), o empresário 
Vinícius Domarascki festejou mais uma primavera ao lado 

dos amigos e familiares, e da esposa Karina e suas princesas 
Beatriz e Eduarda. Parabéns, felicidades sempre, Vi!!

DESTAQUE!! 
Essa mulher não 
é mágica, mas, 
faz milagre em 
muitas mulhe-
res.... Inclusive 
em mim!! A 
maquiadora Lily 
Tavares arrasa 
em suas makes... 
Principalmente 
na preparação 
da pele e na 
durabilidade, 
que faz toda a 
diferença. Fiquei 
encantada com 
o seu trabalho e 
recomendo a to-
dos a conhecerem 
essa “maga dos 
pincéis”. 
Sucesso!!

Cheia de charme, a professora Kelly Oliveira comemorou on-
tem (26), mais um ano na folhinha, do jeitinho que ela gosta... 

Com muito agito, rodeada pelos amigos, familiares e pelos 
filhos Yasmin, Heloisa e Bernardo. Felicidades Sempre!!
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O Barretos EC entra em 
campo neste sábado, no Está-
dio Fortaleza, às 18 horas, com 
pelo menos o terceiro lugar 
garantido na competição do 
Campeonato Paulista da Série 
A-3 de 2019.

Após vencer o Audax em 
Osasco por 1 a 0, com gol de 
Anderson Magrão, no último 
domingo, a equipe deu um 
grande passo rumo à série 
A-2. Com a vitória, a equipe 
joga frente a sua torcida neste 
sábado, podendo perder até 
por um gol de diferença. 

Com 33 pontos, a equipe 
barretense lidera a pontuação 
geral entre os clubes desta 

fase. O Desportivo Brasil 
soma 31 pontos, seguido de 
Audax (adversário do BEC 
nesta rodada) e Monte Azul 
com 26 pontos cada. 

A terceira colocação geral 
será importante caso a Fe-
deração Paulista de Futebol 
confirme que será aberto um 
novo acesso devido à fusão de 
Red Bull e Bragantino a partir 
do estadual de 2020.

O JOGO
Para o técnico Ricardo Mora-

es não há favorito na partida, já 
que ele considera o Audax uma 
equipe forte e muito aplicada 
quando está em campo, princi-
palmente na casa do adversário.

TORCIDA
O presidente de honra do 

BEC, empresário Milton Apa-
recido da Silva, Miltão (foto), 
e o presidente do Conselho 
Deliberativo do clube, o conta-
bilista Cássio Murilo Siqueira, 
orientam os torcedores sobre 
o acesso ao Estádio Fortaleza 
neste sábado. Segundo Cássio 
Siqueira, já está tudo regu-
lamentado para o acesso dos 
torcedores, pelas portarias das 
ruas 22 e rua 24, e o portão da 
rua 20 para a torcida visitan-
te. Os ingressos custarão R$ 
25,00 a arquibancada geral 
e R$ 35,00 a arquibancada 
coberta. (Foto: Aquino José)

O triatleta barretense, José 
Sérgio Prudente de Oliveira 
Filho, “Cebola”, participa nsete 
domingo, 28, às 7 horas, da 
segunda etapa da Copa Interior, 
evento promovido pela Federa-
ção Paulista de Triathlon.

O competidor participa da 
etapa com apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. 
A Copa Interior é composta 
por seis modalidades: Sprint 
Triathlon, Fitness Triathlon, 
Sprint Duathlon, Fitness Du-
athlon, Sprint Aquathlon e 
Fitness Aquathlon.

Em preparação para a 
competição, o triatleta treina 
diariamente,  iniciando as 
atividades logo pela manhã, 

CARATÊ
Data: sábado, 27, às 7h
Local: Bebedouro
Competição: Campeonato Regional
- 15 atletas da Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer representam Barretos

BASQUETE 40+ 
Data: sábado, 27, às 14h30
Local: Rio Preto
Competição: Liga Monte Líbano
Jogo: Monte Líbano x Barretos

JUDÔ – CLASSES SUB 11, 13 e 19
Data: sábado, 27, às 9h30
Local: Rio Preto
Competição: Campeonato Regional seletivo 
para o Campeonato Paulista do Interior
Realização: Delegacia da Araraquarense de 
– Federação Paulista
- campeão, vice e terceiro colocado garan-
tem vagas.

Equipe de Barretos: Higor Silva, Maria Edu-
arda, Victor Hugo, Fernando Tavares, Thales 
Eduardo. Técnico: Francisco

JUDÔ CLASSES SUB 15, 18, 21 e SÊNIOR
Datas: sábado, 27, às 7h
Local: São Paulo
Competição: Open São Paulo – Divisão Es-
pecial- Federação Paulista 
- quatro atletas de cada categoria avançam 
para o Campeonato Paulista
Equipe de Barretos, representada pela Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer, será 
formada por JhonataHigor, RanieliBobis, 
Reinaldo José, StefaniGarbal e Thiago Leal 
(técnico e atleta).

HANDEBOL
Data: domingo, 28, às 9h
Local: Franca
Competição: Liga Brasil
Jogo: Barretos x Matão

Diretores orientam torcida para acesso ao Estádio Fortaleza
Barretos EC pode até perder por 1 gol de diferença 
que garante acesso na série A2 do Paulistão 2020

Triatleta participa de etapa
da Copa Interior em Itatiba

por volta de 8 horas. O secre-
tário municipal de Esportes e 
Lazer, Dorivaldo de Almeida 
Júnior, “Lilico”, destacou 

o empenho de Cebola, que 
vem disputando provas e con-
quistando títulos, muito bem 
representando Barretos.

AgendA esportivA dos AtletAs bArretenses


