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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 05 DE ABRIL

R$  3,871
Dólar Comercial Venda R$  3,873

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

para os barretenses

Pescados na Quaresma é 
com o Minerva Beef Shop

O Minerva Beef Shop 
vem registrando um cresci-
mento de 30% nas vendas 
de Pescados no período da 
Quaresma. A loja, que sempre 
foi referência em produtos 
Bovinos, também vem se 
destacando em Importação 
de Pescados com sua Mar-
ca, deixando garantida a 
Qualidade em  Produtos e 
Atendimento na Cidade. 
Tudo de primeira linha com 
atendimento único, voltado 
para atender às necessidades 
e vontades de todos os clien-
tes. Vale a pena conferir!!!

O Passaporte Parque|Ro-
deio|Show, que garante acesso 
aos 11 dias da 64ª Festa do Peão 
de Barretos, teve mudança de lote e 
está sendo vendido por R$ 380,00. 
O valor pode ser parcelado em 7 
vezes no cartão de crédito duran-
te o mês de abril. "O passaporte 
Parque|Rodeio|Show já está em 
seu segundo lote. Então, mais uma 
vez, chamamos os barretenses para 
aproveitarem esta oportunidade 
de valor bem atraente e a possibi-
lidade de parcelamento para que 
todos possam curtir a festa", avisa 
Ricardo Rocha, presidente de Os 
Independentes. O Passaporte 
Área VIP continua sendo vendido 
por R$ 1.000,00 e também pode 
ser parcelado. O ponto de venda 
exclusivo fica na Loja Oficial Os In-
dependentes, localizada na avenida 
43, esquina com a rua 38. Outras 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone 3322-9022.

O delegado Antônio Alício Si-
mões Júnior, vice-presidente do 
Barretos EC, reforçou nesta sexta-
feira (5) a importância da torcida 
comparecer ao Estádio Fortaleza 
para prestigiar a equipe nesta fase 
de mata-mata das quartas de finais 
do Campeonato Paulista da Série 
A3. O Barretos EC enfrenta o No-
roeste nesta sábado, às 17 horas, 
no Estádio Fortaleza, na primeira 
partida do confronto. “Nossa equipe 
está em crescimento, já que desde 
a chegada do treinador Ricardo 
Moraes, a equipe não perdeu mais, 
somando empates e vitórias há sete 
jogos”, disse o dirigente. “O apoio 
também é importante para obtermos 
uma boa renda e diminuir o prejuízo 
financeiro sofrido nesta temporada 
com vários bloqueios judiciais, que-
das na renda e outras dificuldades 
encontradas ao longo desta tempo-
rada”, frisou Alício Simões Júnior.

O ex-prefeito Emanoel Ma-
riano Carvalho e o advogado 
Luiz Manoel Gomes Júnior 
estão proibidos de se candi-
datar a cargos públicos e de 
contratar com o Poder Público. 

Isso é o que entendeu o Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
nesse mês de março de 2019, 
ao julgar em Segunda Ins-
tância Ação Civil Pública de 
Improbidade Administrativa, 
ajuizada pelo então Promotor 
de Justiça de Barretos, Dr. 
Flávio Okamoto. 

O tribunal entendeu que as 
condutas praticadas pelos réus 
foram ilegais, mantendo as 
penas de improbidade e deter-

minando, apenas, que seja feita 
devolução aos cofres públicos 
dos valores que tenham exce-
dido o praticado pelo mercado. 

Ou seja, mesmo que talvez 
não devolvam o dinheiro, 
Emanoel está inelegível e Luiz 
Manoel proibido de ser con-
tratado por órgãos públicos ou 
até mesmo de receber qualquer 
dinheiro do Poder Público.

O ex-prefeito Emanoel 
Carvalho sustentou que a 
contratação do advogado foi 
vantajosa para o município. 
O advogado Luiz Manoel Go-
mes Júnior anunciou que irá 
recorrer ao Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em Brasília.

Ministro da Saúde repassa R$ 3.164 mi para 
expansão de radioterapia no Hospital de Amor

O Hospital do Amor apre-
sentou, nesta sexta-feira (05), 
as dependências do novo pré-
dio de transplante de medula 
óssea, especializado na popu-
lação pediátrica, que irá aten-
der crianças e adolescentes de 
0 a 19 anos. Na ocasião, estava 
presente o Ministro de Estado 
da Saúde, Luiz Henrique Man-
detta; o presidente do Hospital 
de Amor, Henrique Prata; e o 
prefeito Guilherme Ávila. 

Segundo Henrique Prata, 
a unidade infantojuvenil terá 
capacidade de transplantar 
cerca de 70 pacientes por 
ano, reduzindo o tempo de 
espera na fila do transplante 
na instituição, que hoje é de 
aproximadamente 10 meses. 
“As pessoas sofrem muito com 
a saúde pública e queremos 
muito ajudar, e é motivo de 
muito orgulho ter uma equipe 
como essa no hospital, tra-
balhando sempre com muito 
amor”, ressaltou Prata. 

Na ocasião, o ministro Luiz 

Henrique Mandetta assinou o 
termo de compromisso entre 
a União, por intermédio do 
Ministério da Saúde, e a Funda-
ção Pio XII, com finalidade de 
estabelecer metas para o plano 
de expansão da radioterapia no 
Sistema Único de Saúde, que 
estabelece recursos do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde, com repasse 
de R$ 3.164.666,27 (três mi-
lhões, cento e sessenta e quatro 
mil, seiscentos e sessenta e seis 
reais e vinte e sete centavos). 

O ministro destacou que 
o motivo de sua visita à Bar-
retos, é muito maior do que 
a apresentação de um novo 
prédio. Para ele, é a alegria de 
celebrar o tratamento para mais 
crianças. “Eu busco um desafio 
de atender a todos. O estado 
somos nós, que nada mais é, 
do que o interior de cada um. 
O maior patrimônio desta obra 
são os pacientes e todos aqueles 
envolvidos”, destacou Luiz 
Henrique Mandetta.O presidente Jair Bolsona-

ro indicou que o ministro da 
Educação, Ricardo Vélez, deve 
deixar o comando da pasta na 
próxima segunda-feira (8).

“Está bastante claro que 
não está dando certo. Ele é 
bacana e honesto, mas está 
faltando gestão, que é coisa 
importantíssima”, disse o pre-
sidente nesta sexta (5).

De acordo com Bolsonaro, 
na segunda-feira, “tira a aliança 
da mão direita e põe na esquerda 
ou põe na gaveta. Vamos supor 
que seja a saída dele”. O pre-
sidente indicou ainda que não 
descarta reaproveitar o ministro 
em outra área do governo.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) confirmou no fim da tarde desta sexta-feira (5) que não 
haverá horário de verão em 2019. “A continuidade da medida será avaliada posteriormente”, 
disse Bolsonaro no Twitter. Para tomar a decisão, o presidente levou em conta uma pesquisa 
do Ministério de Minas e Energia que indicou que 53% dos entrevistados são a favor de acabar 
com o horário de verão. Para 2020, o governo fará nova avaliação. PÁGINA 07

Nesta sexta-feira (5), Barre-
tos recebeu uma caravana com 
artistas de diversos lugares do 
Brasil e do mundo, em mais 
uma edição do Circuito Sesc de 
Artes. A programação aconte-
ceu na Praça Francisco Barreto, 
das 16 às 22 horas, com a par-
ticipação da população.

Realizado desde 2008, o 
circuito tem como objetivo 
estimular a circulação e a di-

fusão de trabalhos artísticos, 
inspirar diversos usos para os 
espaços públicos e ampliar as 
possibilidades de convivência. 

O evento cultural é reali-
zado pelo Sesc São Paulo, em 
parceria com o Sincomércio 
e com as prefeituras de 120 
cidades do interior, litoral e 
Grande São Paulo, em muni-
cípios que não têm unidades 
da instituição em seu território.

Bolsonaro indica que ministro da 
Educação sairá na segunda-feira

“Até segunda, vai ser re-
solvido, ninguém mais vai 
reclamar. Vélez é boa pessoa. 

Quem vai decidir sou eu. Se-
gunda é o dia do fico ou não 
fico”, disse o presidente.

Governo confirma que não 
haverá horário de verão em 2019

TJ mantém inelegibilidade de 
ex-prefeito Emanoel Carvalho

Circuito Sesc de Artes aconteceu 
nesta sexta-feira em Barretos

Passaportes 
para a 64ª 

Festa do Peão 
de Barretos têm 

novo valor

Vice do BEC 
convoca 

torcida para 
apoiar equipe e 

diretoria



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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Clareamento dos dentes

Briga, palavrões e tumul-
to marcaram o primeiro e 
constrangedor debate entre o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, e parlamentares na au-
diência pública na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara dos Deputados sobre a 
proposta da reforma da Previ-
dência. Este final não poderia 
ser pior, para o já combalido 
Governo Bolsonaro. 

A audiência foi encerrada 
após mais de seis horas de dura-
ção, depois de uma confusão que 
se formou quando o deputado 
Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou 
que o ministro age como "tigrão" 
em relação a aposentados, idosos 
e pessoas com deficiência, mas 
como "tchutchuca" em relação 
à "turma mais privilegiada do 
nosso país".

A saída do ministro sob es-
colta de segurança, foi a con-
clusão explosiva da artilharia 
preparada pelos deputados 
contra o texto atual da refor-
ma da Previdência. A sessão 
parecia uma verdadeira briga 
de botequim e demonstrou o 
despreparo de nossos parla-
mentares e do nosso ministro, 
ao discutir o tema mais impor-
tante deste começo de 2019.

Foi um festival de agres-
sões, de falta de decoro e de 
respeito, principalmente, com 
a população brasileira, que 
confiou os próximos quatro 
anos nas mãos de boa parte dos 
presentes à audiência. Uma 
gastança sem fim, ou você 
acha que essa sessão não tem 
custos?! Uma vergonha para 
um país, que pretende firmar 
seus rumos econômicos. Es-
tamos sem norte.

Importante ressaltar que, 
independentemente da cor-

rente política, todos saíram 
perdendo com esse comporta-
mento inaceitável. O governo 
sai enfraquecido para alcançar 
a aprovação da reforma da Pre-
vidência, os deputados presen-
tes apresentaram um trágico e 
vergonhoso comportamento 
e a população, fica sem saber 
quais serão os rumos da refor-
ma da Previdência e do país.

A tendência, agora, é que a 
reforma só sobreviva no Con-
gresso se o governo aceitar que 
o texto da proposta atual seja 
retalhado. O presidente e vários 
líderes da Câmara, já demonstra-
ram publicamente que diversas 
mudanças e emendas deverão 
ser encaminhadas nos próximos 
dias, sinalizando uma grande 
queda-de-braço com a equipe de 
Jair Bolsonaro. A falta de articu-
lação da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 06/19 levará 
a implosão da reforma.

Os deputados inscritos na 
audiência não pouparam e nem 
respeitaram o ministro, que foi 
acusado de mentiroso, repre-
sentante do mercado financei-
ro e de cruel por querer formar 
uma "legião de pobres" com a 
capitalização da Previdência.

Já Guedes, conhecido pela 
sua personalidade forte, foi 
para um embate com ironias e 
ataques aos partidos de oposi-
ção ao governo. Um momento 
triste da nossa história recente. 
O ministro chegou a acusar que 
os números de capitalização do 
Chile divulgados pela mídia 
eram fake news e que “era caso 
de internação de quem não via a 
necessidade de reforma”.

Guedes, entre bate-bocas e 
confusões, passou o seu recado 
e afirmou que o atual sistema 
previdenciário “está condena-

do”. Porém, reconheceu que 
caberá ao Congresso definir os 
pontos que permanecerão na 
reforma da Previdência. E era 
exatamente nesses pontos, que 
o debate deveria ter se con-
centrado. Foram misturadas 
questões políticas e pessoais, 
que não agregaram em nada 
para um maior conhecimento 
do projeto e das propostas 
reais do governo.

Nenhum número ou dado 
foi apresentado ou discutido. 
Andou-se de lado em questões 
essenciais para o andamento 
de uma reforma mais justa, 
como as possibilidades da 
cobrança efetiva dos grandes 
devedores da Previdência.

Ficou claro também que a 
capitalização, as mudanças no 
Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC) e a aposentadoria dos 
trabalhadores rurais aos 60 anos 
dificilmente prosperarão no Con-
gresso. Outro ponto que também 
será fortemente combatido pelos 
parlamentares é a retirada da 
Constituição de vários dispositi-
vos que hoje regem a Previdência 
Social, transferindo a regulamen-
tação para lei complementar. A 
chamada desconstitucionalização 
da Previdência. 

Vale frisar que a descons-
titucionalização fere cláusulas 
pétreas da Carta Maior, que 
prevê um sistema solidário e 
mais justo com contribuições 
de trabalhadores, empregado-
res e governo.  

Com a retirada desses temas 
do texto, estaremos mais perto 
da proposta de Temer, que não 
foi e nem seria aprovada meses 
atrás. A de Bolsonaro será?!

Muitos pais ainda acham 
que os aparelhos eletrônicos são 
inofensivos e até auxiliam no 
desenvolvimento de seus filhos. 
Sempre escutamos aquela frase: 
“ele tem somente 2 anos e já 
sabe mexer em tudo no celular”. 

O tempo de mastreia no uso 
de qualquer coisa é o tempo 
de treino. Desde pequenos, 
estamos usando mais e mais 
aparelhos eletrônicos. 

As últimas pesquisas de-
monstram que utilizamos os 
aparelhos cerca de 9 horas por 
dia. E quando aponto os nú-
meros nas salas de aula, meus 
alunos acabam falando que a 
pesquisa está errada, que eles 
utilizam muito mais. 

A verdade é que colocar um 
aparelho eletrônico na mão de 
uma criança é um alívio para 
os pais, vovós, babás, etc. E 
quando eles percebem que a 
criança se viciou nos apare-
lhos, é tarde demais, já que 
essa prática começa logo na 
terna infância. Começa muitas 
vezes até com qualquer choro. 

O problema é que hoje, 
assim como o mundo fora de 
casa anda perigoso, o mundo 
dentro de casa, ou seja, o virtu-
al, o da internet, também pode 
prejudicar a integridade psico-
lógica e física de nossos filhos. 

Aqui em Porto Alegre, 
uma estudante de 25 anos 
vende trufas no Centro His-
tórico. Vem daí o sustento 
dela e o do pai adotivo (que 
produz as trufas), bem como 
o custeio das mensalidades 
do curso de Psicologia. 

A dura condição de vida 
da jovem não fez parar a mão 
criminosa que há duas sema-
nas lhe tomou a féria de R$ 
280,00. Desesperada, a moça 
usou a rede social para contar 
sua história e promoveu uma 
vaquinha que, em duas sema-
nas, recolheu R$ 7 mil. 

Que fez ela, tendo em mãos 
a solução para tantos de seus 
problemas? Saiu a ajudar pes-
soas que, em outras vaquinhas, 
expressavam suas dificuldades 
e apelavam à anônima soli-
dariedade dos que ainda se 
percebem humanos. 

Já foram ajudados, entre 
outros, uma criança com cân-
cer e um estudante que vende 
latinhas com o intuito de com-
prar um computador para redi-
gir seu trabalho de conclusão 
de curso. Isso é solidariedade. 

A história está contada em 
Zero Hora do dia 1º de abril, 
na coluna do jornalista Paulo 
Germano.

Tenho uma sobrinha que 
mora a uns poucos anos nos 

É oficial: alguns azarados terão 
mais cáries do que outras pessoas, 
ainda que escovem os dentes e 
passem fio dental direitinho. E 
são vários motivos por trás disso.

Comecemos pelos micro-or-
ganismos que vivem na boca. A 
tal microbiota da região, assim 
como a intestinal, passa por um 
período de formação na primei-
ra infância, quando os dentes 
estão começando a nascer. 

É um momento crucial. Se 
alguma bactéria agressiva for 
transmitida para a criança, ela 
poderá ter um perfil de micro-
biota que favorece as cáries 

“Tchutchucas”, “tigrões”, a falta de decoro 
e a implosão da reforma da Previdência

Murilo aith
Advogado especialista em 

Direito Previdenciário

Por que certas pessoas têm cárie 
mesmo escovando bem os dentes?

durante a vida.
Outro ponto é a dieta açuca-

rada desde cedo. A lógica aqui 
é que o paladar, acostumado 
com a doçura, passa a exigi-la 
em níveis cada vez maiores. E o 
indivíduo que come mais açúcar 
vai ter maior risco de cáries 
mesmo com uma higiene boa.

O açúcar (seja o puro seja, o 
adicionado em itens industriali-
zados ou em preparos caseiros) 
é o principal alimento dos micró-
bios do mal que habitam nossa 
boca. E nem sempre consegui-
mos eliminá-lo por completo ao 
limpar a arcada dentária.

De olho na saliva
A boca seca é outro fator de 

risco para as danadas aparece-
rem. Como a saliva tem efeito 
protetor, sua ausência abre ca-
minho para a desmineralização 
do esmalte do dente, espécie de 
etapa anterior à cárie.

Tanto que é pior comer doces 
tarde da noite. Perto da hora de 
dormir, o fluxo de saliva diminui.

O sumiço do líquido pode ser 
causado por várias condições, do 
uso de certos remédios ao hábito 
de respirar só pela boca. A pessoa 
pode fazer um teste que analisa 
o fluxo salivar e, a partir daí, 
investigar os motivos.

Solidariedade versus estado de bem-estar social
Estados Unidos. Em meados 
de 2018, foi diagnosticada 
com câncer no cérebro. Tumor 
agressivo, mas susceptível de 
tratamento com uma tecnolo-
gia nova, experimental. 

Os cuidados médicos e hos-
pitalares eram incompatíveis 
com o orçamento familiar. 
Uma vaquinha criada por ami-
gos arrecadou, rapidamente, 
doações que ultrapassaram 
100 mil dólares e lhe permitiu 
iniciar o tratamento. Isso é 
solidariedade. 

Vejamos agora ao que acon-
tece quando o Estado se mete. 

Desde Vargas, os políticos 
brasileiros acenam com o 
Estado de Bem-Estar Social. 
É incalculável o número de 
zeros que precisariam ser adi-
cionados a outro algarismo 
significativo para represen-
tar o quanto de dinheiro da 
sociedade já foi arrecadado 
com essa finalidade. 

No entanto, nosso IDH pre-
cisa engatar primeira marcha 
para subir, resfolegando, uma 
ladeira com inclinação de 1%. 
País pobre, com taxa de inves-
timento que precisa quebrar 
cofrinhos para chegar a 16% 
do PIB ao ano, só proporciona 
bem-estar social para sua elite. 

Esse tipo de Estado, que 
orienta as políticas públicas 
no Brasil, mostrou estar para 
os objetivos a que se propõe 
assim como o machado está 
para a cirurgia de fimose. 

Fez o Estado agigantar-se 
sobre a sociedade e gastar 
em si os recursos arrecadados 
para a promoção do tal bem
-estar. Com isso, empobreceu 
a nação, inibiu o crescimento 
econômico e a geração de 
renda, sem a qual a miséria e 
o desemprego se tornam pro-
dutos naturais. 

Paradoxalmente, parcela 
significativa da sociedade, dis-
tribuída em todos os estratos 
sociais, mantém para com o 

Estado relação de desejo, uma 
forma de amor em que não é 
difícil perceber sinais de sua 
natureza erótica. 

O sonho do Estado gene-
rosamente provedor gerou o 
Estado aproveitador e os apro-
veitadores do Estado, criando 
um sorvedouro de recursos 
efetivos e um buraco negro 
onde desaparece a virtude da 
solidariedade. 

Esta magnífica virtude so-
cial não é antagônica à dimen-
são individual do ser humano, 
mas é, sempre como virtude, 
compatível com a vida em 
sociedades livres. 

Há mais justiça onde a so-
lidariedade se manifesta, onde 
as pessoas voluntariamente se 
ajudam, onde iniciativas da 
comunidade buscam promo-
ver a ascensão social, onde a 
moça que vende trufas socorre 
quem precisa, onde pessoas 
doam dinheiro para uma jo-
vem com câncer. 

Há uma energia podero-
sa na solidariedade que se 
manifesta livremente como 
ato da vontade. Leva uns a 
atravessar o planeta para aju-
dar povos distantes em suas 
catástrofes. Outros a serem 
médicos sem fronteiras. 

Também aqui em Por-
to Alegre, tivemos recen-
tes exemplos de empresários 
custeando a conclusão de um 
túnel; de outros entregando 
dezenas de viaturas, armas e 
munições para a Brigada Mi-
litar; e de outro, ainda, doando 
à Santa Casa de Misericórdia 
meios necessários para cons-
truir diversos andares de um 
novo hospital.   

A solidariedade anima va-
lores imateriais que determi-
nam mudanças mais profundas 
do que quando as pessoas, 
numa perigosa “teologia” do 
Estado, cuidam apenas de si 
mesmas confiando em que ele 
cuidará de todos.

Você está drogando seu filho e não sabe

Eles estão cada vez mais in-
fluenciados por conteúdos que 
não são controláveis e muitas 
vezes perigosos. O massacre 
de Suzano, por exemplo, foi 
totalmente viabilizado por 
meio da internet. Os desafios da 
Baleia Azul, da boneca Momo, 
entre outros, além de afetarem 
psicologicamente uma criança, 
podem levá-la à morte. 

Quando se coloca um apa-
relho nas mãos de uma criança, 
ela para de chorar, de correr, de 
ser peralta, pois os aparelhos 
eletrônicos causam o mesmo 
efeito que uma droga pré-ope-
ratória denominada midazolan. 

Ou seja, interrompe-se seu 
desenvolvimento e aprendiza-
do, que passa por essas estripu-
lias. Cria-se um anestesiamento 
na criança. Porém, assim como 
qualquer droga, vicia, causando 
perda de memória, dificuldade 
de concentração, de foco, de-
sinteresse por outros estímulos, 

falta de interação social e, psi-
cologicamente, gera depressão, 
ansiedade, pânico, etc. 

A culpa não é somente dos 
pais, nem das crianças, mas 
principalmente de como es-
tamos vivendo. Parece que a 
sociedade e o mercado querem 
que os pais cuidem dos filhos 
como se não tivessem traba-
lho e trabalhem como se não 
tivessem filhos. Os direitos de 
maternidade e paternidade são 
escassos aqui no Brasil.

A perspectiva igualitária é 
importante, ou seja, o pai e a 
mãe devem combinar, a fim de 
cuidar dos filhos igualmente e 
se disponibilizar igualmente. 

Isso não pode ser desculpa 
para um patriarcado escondido 
na famosa frase: “eu trabalho e 
você cuida dos filhos”. 

Leonardo torres
Palestrante, professor e 

doutorando em Comunicação e 
Cultura Midiática



3 Barretos, 06 de abril de 2019 Jornal o PoVo

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

Representantes de centrais 
saíram otimistas de almoço, 
na última terça-feira (2), com 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), tendo no cardápio 
a Medida Provisória 873, que 
mudou as regras sobre contri-
buições sindicais. 

A MP, que veta descontos 
em folha de pagamento, tem 
sido questionada judicialmente 
(diversos sindicatos já consegui-
ram liminares), inclusive no Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
Aos sindicalistas, Maia acenou 
com um possível acordo.

Pesquisa "oficial" do mer-
cado, constituído pelos bancos 
e rentistas, e paga pela maior 
corretora do país, a XP, com 
controle indireto do Itaú, con-
firma que a popularidade do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, está despencando. 

Segundo o levantamento, 
as avaliações negativas do 
governo subiram de 20% para 
26% e as positivas caíram de 
40% para 35% de janeiro para 
cá. Outra pesquisa, do instituto 

Big Data, mostra o mesmo 
movimento: entre janeiro e 
março, a parcela dos brasilei-
ros que avaliavam o governo 
como ótimo ou bom encolheu 
de 50% para 38%.

As duas pesquisas foram 
divulgadas nesta sexta-feira 
(5), um dia depois da reali-
zada pelo Atlas Político, que 
apontou que o percentual dos 
brasileiros insatisfeitos com o 
governo Jair Bolsonaro é supe-
rior à aprovação dele: 31,2% 

de ruim/péssimo contra 30,5% 
de bom/excelente.

A menos de uma semana 
de completar 100 dias de 
governo, Bolsonaro carrega 
números piores do que seus 
quatro antecessores imediatos 
eleitos (Dilma Rousseff, Luiz 
Inácio Lula da Silva, Fernando 
Henrique Cardoso e Fernando 
Collor de Melo) no mesmo 
momento de seus respectivos 
mandatos. (Foto e texto: bra-
sil247)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de CARNES E DERIVADOS, 
sindicalizados ou não,   representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assem-
bléia Geral Extraordinária que será realizada na sede do Sindicato, situada na Rua 16 - nº 937, em Barretos-SP, 
no próximo dia 10 de abril de 2019, às 16:30 horas, em primeira convocação, para o fim de discutir e votar a 
seguinte pauta:

1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Abril/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções 

coletivas de trabalho e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 17:30 horas, 

em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 06 de abril de 2019.

Luiz Carlos Anastácio
Presidente 

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados deste sindicato, quite e em pleno gozo de seus direitos 
sindicais, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 11 de abril de 2019, às 15:30 horas em 
primeira convocação, na sede social desta entidade sindical, situada na Rua 16 nº 937, Centro, em Barretos-SP., 
a fim de tratarem da seguinte ordem do dia : 

a) Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro do exercício de 2018 e respectivo Parecer do 
Conselho Fiscal. 

Não havendo quorum legal de associados para a realização da assembléia em 1ª convocação, fica convocada 
a assembléia em 2ª convocação, para às 17:30 horas, do mesmo dia e no mesmo local, nos termos do Estatuto da 
Entidade, a qual se realizará com qualquer número de associados presentes. 

Barretos, 06 de abril de 2019.

Luiz Carlos Anastácio
Presidente 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

Acontece na próxima ter-
ça-feira (9), no Plenário da 
Câmara Municipal de Barre-
tos, a Audiência Pública para 
discutir a pavimentação do 

Centrais se reúnem com Maia 
e defendem contribuições 

sindicais via acordos coletivos

Bolsonaro despenca no povão, na 
classe média e entre banqueiros

Câmara Municipal discute 
pavimentação do Jardim Caiçara e 
mudanças no Distrito Industrial II

"Ele apresentou a possibi-
lidade de as centrais fazerem 
uma proposta alternativa à 
MP", disse o secretário-geral 
da Força Sindical, João Carlos 
Gonçalves, o Juruna. "Pes-
soalmente, ele acredita que 
tem de se buscar um acordo 
que fortaleça as entidades 
sindicais, valorizando a ne-
gociação coletiva".

O Congresso já constituiu 
uma comissão mista para ana-
lisar a medida, mas o colegiado 
ainda não foi instalado. No 
próximo dia 16, uma reunião de 
líderes partidários vai discutir 

o assunto. Até lá, as centrais 
podem apresentar propostas 
que se contraponha ao texto 
governista. Outra possibilida-
de, não admitida de público, 
é deixar que a MP "caduque".

Temas foram propostos pelo vereador Raphael Dutra (PSDB)

bairro Jardim Caiçara e altera-
ções dos lotes a serem doados 
no Distrito Industrial II.

A reunião para ouvir a 
opinião da população sobre os 

dois temas foi proposta pelo 
vereador Raphael Dutra (foto), 
por meio de dois requerimen-
tos no ano passado.

Entre os convidados para 
discutir os temas estão re-
presentantes das secretarias 
municipais de Planejamento, 
Obras, Ordem Pública, Defesa 
Civil, Indústria e Comércio e 
Desenvolvimento Econômico, 
e do SAAE (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto).

Também foram convidados 
representantes da Acib (Asso-
ciação Comercial e Industrial), 
Sindicato do Comércio Va-
rejista, Sindicato dos Empre-
gados do Comércio, Agência 
Ambiental Cetesb, ABBEA 
(Associação Barretense de En-
genharia, Arquitetura e Agro-
nomia), Defensoria Pública, 
Ministério Público, além de 
empresas prestadoras de servi-
ços, como CPFL (Companhia 
Paulista de Força e Luz), Net 
Barretos e Viasa.

A TV Câmara vai transmitir 
a Audiência Pública ao vivo 
pelo canal 31.3, Facebook e 
Youtube, a partir das 20 horas.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (08/04) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
CONTADOR
FARMACEUTICO
FUNILEIRO
JARDINEIRO
MECÂNICO MANUTENÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS
MOTORISTA DE CAMINHÃO
OPERADOR DE EMPILHADEIRA

OPERADOR DE MOTONIVELADORA
SUPERVISOR DE AÇOUGUE
SUPERVISOR CONTROLE DE QUALIDADE DE BOVINOS
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
VENDEDOR INTERNO

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.

Jornal  o PoVo
Ligue e anuncie 

3323-4960

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) lançou novo concurso 
público com 400 vagas. 

São oferecidas 200 opor-
tunidades para empregos pú-
blicos de Oficial Estadual 
de Trânsito (médio) e outras 
200 para Agente Estadual de 
Trânsito (nível superior em 
qualquer área de formação), 

Detran.SP lança novo concurso público com vagas para a região de Barretos
São vagas para nível médio e nível superior, com salários de R$ 1.863 e R$ 4.657,50 distribuídas em 224 cidades do Estado

com contratação sob o regime 
celetista e carga semanal de 40 
horas, com salários iniciais de 
R$ 1.863 e R$ 4.657,50, res-
pectivamente, conforme edital 
publicado no Diário Oficial do 
Estado do último sábado (30). 

Para as regiões administra-
tivas de Ribeirão Preto, Franca 
e Barretos são 59 vagas em 31 
cidades. Para região de Barre-

tos são 18 vagas em Barretos, 
Bebedouro, Cajobi, Colina, 
Guaíra, Monte Azul Paulista, 
Olímpia, Pirangi e Viradouro.    

As inscrições começaram às 
10 horas desta sexta-feira, 5 de 
abril, e vão até as 14 horas do 
dia 6 de maio, exclusivamente 
pelo site da organizadora da 
seleção, a Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.
com.br), ao custo de R$ 45 ou 
R$ 75. O pagamento deve ser 
feito até a data de encerramento 
e dentro do horário bancário. 

O concurso público terá va-
lidade de dois anos, contados da 
data de publicação do resultado fi-
nal, prorrogável por igual período. 

INSCRIÇÕES
Para participar do concur-

so, é preciso ter idade mínima 
de 18 anos completos até a 
data de admissão, estar com 
o CPF regular, não possuir 
antecedentes criminais e estar 
em dia com a Justiça Eleitoral, 
entre outros requisitos descri-
tos no edital. Os candidatos à 
carreira de agente de trânsito 

devem ter Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), no mí-
nimo, na categoria B.

ISENÇÃO E 
REDUÇÃO DE TAXA
Quem comprovar que doou 

sangue pelo menos três vezes nos 
últimos 12 meses poderá pedir 
a isenção da taxa de inscrição. 
Cidadãos regularmente matricu-
lados no ensino médio, curso pré-
vestibular ou superior poderão 
ter 50% do valor reduzido, desde 
que estejam desempregados ou 
recebam remuneração mensal 
inferior a dois salários mínimos, 
devendo comprovar a situação 
de acordo com as especifica-
ções do edital. As solicitações 
podem ser feitas até as 23h59 
do dia 9 de abril (próxima ter-
ça-feira) no site da Fundação 
Carlos Chagas (FCC).

PROVAS
As provas para oficiais e 

agentes de trânsito serão pro-
movidas no mesmo dia, em 7 de 
julho, nos períodos da manhã e 
da tarde. Os horários e os locais 
serão informados diretamente aos 

candidatos pela FCC 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 seleção será composta por 
provas objetivas de conheci-
mentos gerais e específicos, com 
questões de múltipla escolha e 
prova discursiva (redação), com 
pesos diferentes entre elas. Os 
testes terão caráter habilitatório 
e classificatório e o tempo máxi-
mo para conclusão será de 4h30.  

Ao todo, os candidatos te-
rão de responder 60 perguntas 
de português, matemática e 
raciocínio lógico, noções de 
informática, Direito Consti-
tucional, Direito Administra-

tivo e legislação de trânsito 
(Código de Trânsito Brasileiro 
e resoluções do Conselho 
Nacional de Trânsito). O con-
teúdo programático completo 
pode ser consultado no edital.

Será habilitado quem obtiver 
média ponderada igual ou supe-
rior a seis nas provas objetivas e 
discursiva, observado o sistema 
de pontuação diferenciado. Im-
portante ressaltar que não será 
permitido zerar em nenhuma das 
disciplinas das provas objetivas.

A Fundação Carlos Chagas 
disponibiliza um serviço de 
atendimento ao candidato pelo 
telefone (0XX11) 3723-4388, 
de segunda a sexta-feira (dias 
úteis), das 10 às 16 horas.
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Os Quitutes da dulce

 O consumidor terá mais 
gastos com os preparativos para 
Páscoa neste ano. É o que mos-
tra um levantamento realizado 
pela Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), com base nos dados 
de fevereiro e março do Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA-15), 
que apontou variação positiva 
de 4,18% no acumulado dos 
últimos 12 meses.

Na comparação com o 
mesmo período do ano pas-
sado, os itens para o preparo 
da bacalhoada puxam a alta. A 
batata inglesa obteve o maior 
reajuste (72,63%), devido ao 
clima chuvoso do primeiro tri-
mestre que prejudicou a safra. 
Em seguida estão o pimentão 
(31,63%), a cebola (20,71%) 
e o brócolis (13,55%).

Alternativa ao bacalhau, 
que é importado e está sujeito 
a variações cambiais, os peixes 
nacionais são ótimas pedidas. 
Os pescados nacionais, por 
exemplo, aumentaram 1,56%. 
Por isso, para quem quer eco-
nomizar, a federação recomen-
da substituir o bacalhau por 
outros peixes como pirarucu, 
abrótea, badejo, manjuba, 
merluza e traíra, que também 
estarão disponíveis com oferta 
mais abundante no período.

 Os preços médios do cho-
colate em barra e do bombom 
ficaram abaixo da inflação 
(alta de 2,43%) enquanto 
o chocolate em pó subiu 
3,09%. A FecomercioSP 
ressalta que o quilo do preço 
do ovo de Páscoa supera o 
valor do quilo de uma barra 
de chocolate, por exemplo, e 
por conta da antecipação do 
levantamento, pode haver 
variação até a data do feriado.

Por outro lado, os preços 
do alho (-1,68%), do sorvete 
(-1,22%), da cerveja (-0,79%) 
e da azeitona (-0,14%) apre-
sentaram queda, na mesma 
base comparativa.

Segundo levantamento da entidade, os preços 
dos chocolates aumentaram apenas 2,43%

IngredIentes
7 ovos
1 colher (de sopa) de fermento em pó
2 xícaras (de chá) de açúcar refinado peneirado
2 xícaras (de chá) farinha de trigo peneirada
1 xícara (de chá) de amendoim torrado
1 xícara (de chá) de leite fervendo com uma colher 
(de sopa) de margarina
PreParo
Na batedeira, coloque as claras para bater até ficar firme. 
Junte as gemas e o açúcar aos poucos, e bata até formar um 
creme. Junte o leite fervendo com a margarina, alternando 
com a farinha de trigo e o amendoim torrado e moído, deli-
cadamente. Por último, junte 
o fermento em pó. Coloque 
em uma forma untada com 
margarina e enfarinhada. 
Leve ao forno (pré-aquecido 
180°C) para assar por 35 mi-
nutos. Eu cobri o bolo com 
chocolate branco derretido 
e polvilhei com amendoim 
torrado moído grosseira-
mente. Para o recheio fiz 
um doce de leite mole com 
amendoim torrado e moído.

Pão de ló de amendoim ou Castanhas
Batata inglesa sobe 72,63% e 
encarece a bacalhoada nesta 
Páscoa, aponta FecomercioSP
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Acredite em si próprio 
e chegará um dia em que os outros não terão 

outra escolha senão acreditar com você.
Cynthia Kersey 

O espetáculo “A Paixão de 
Cristo 2019” já está em sua reta 
final de ensaios com o elenco, 
que conta com uma particula-
ridade bastante interessante: a 
grande participação de famílias. 

A superprodução, de iniciati-
va da prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal de 
Cultura, acontece no próximo 
dia 14, no Recinto Paulo de 
Lima Corrêa, a partir das 19h30, 
com entrada gratuita. Nesta 
data, a Igreja Católica comemo-
ra o Domingo de Ramos.

“A expectativa é um es-
petáculo grandioso com a 
participação de um grande pú-
blico e um ambiente realmente 
familiar”, ressalta o secretário 
municipal de Cultura, João 
Batista Chicalé. 

Com roteiro inédito de Mil-
ton Figueiredo, o espetáculo 
tem produção executiva de Sueli 
Fernandes, direção de Reinaldo 
Costa e assistência de direção de 
Alexandre Tarasinsky. 

A programação para o 

grande dia segue cronograma 
de atividades com a realização 
de ensaios técnicos e artísticos 
que acontecem aos sábados e 
domingos, das 14 às 18 horas, 
no Centro de Esportes Unifica-
dos e Artes, e às quartas- feiras 
no período noturno.

“A Paixão de Cristo 2019” 
é estrelada por mais de 40 
atores de Barretos e um ator 
de Bebedouro, entre estrean-
tes e experientes, que partici-
param no ano passado, gos-
taram, e voltaram a integrar 
a equipe deste ano, trazendo 
dessa vez, amigos e princi-
palmente parentes. 

EntrE os núclEos 
familiarEs Estão:

família Polli ayoub: Mo-
nique Ayoub (mãe, interpreta 
a esposa de Jairo), Diego 
Abrahão Ayoub (interpreta 
um soldado romano) e Isabella 
Ayoub (interpreta Sarah).

família Galvão: Márcia 
Regina da Silva Galvão (mãe, 
interpreta Verônica), Thaiene 

Karen da Silva Galvão (filha, 
interpreta Eva), Thainá Karen 
da Silva Galvão (filha, com 
seis anos, participa de cenas 
em que há multidão) e Caro-
lina Garcia Angelucci (sobri-
nha, participa de cenas em que 
há multidão).

família Zagolim: Fabiana 
Zagolim (mãe, interpreta uma 
compradora de pescados) 
e Giovana Gabrieli Pereira 
Zangolin (filha, interpreta a 
mulher contestadora).

irmãos leite: Raphael 
Eduardo Leal Leite (interpre-
ta o apóstolo Pedro) e Tiago 
Agustinho Leal (interpreta o 
apóstolo Thomé).

irmãs Pereira: Stephany 
dos Santos Pereira (interpre-
ta uma mulher incrédula) e 
Emilly Vitória dos Santos Pe-
reira ( com sete anos, interpreta 
a criança cega que foi curada).

Primos caroni: Antônio Ca-
roni (interpreta o apóstolo Tiago 
de Alfeu) e Cleber Márcio Caro-
ni (interpreta José de Arimatéia).

O Studio de Dança Marcelo 
Benevides apresentará no mês de 
novembro, o espetáculo The Be-
atles. Os fãs desta banda histórica 
poderão curtir, lembrar e relembrar 
os principais sucessos, que marca-
ram a história do rock britânico, for-
mada em Liverpool, em 1960. É o 
grupo musical mais bem-sucedido 
e aclamado da história da música 
popular mundial. O seu sucesso 
foi tão marcante, que vale a pena 
lembrarmos a sua formação: John 
Lennon (guitarra rítmica e vocal), 
Paul McCartney (baixo, piano e 
vocal), George Harrison (guitarra 
solo e vocal) e Ringo Starr (bateria 
e vocal). Em 2018, os bailarinos 
do Studio de Dança Marcelo Be-
nevides apresentaram os grandes 
sucessos do rei Roberto Carlos. 
Este ano, vamos juntos reviver a 
“Beatlemania”. É um espetáculo 
para toda a família, desde os avós 
aos mais jovens. Em breve, serão 
divulgadas mais informações e 
a data de início das vendas dos 
ingressos. Imperdível!!!

Termina neste domingo, dia 
7, o prazo para as mulheres que 
sonham em ser Rainha Os Indepen-
dentes se inscreverem em busca de 
uma vaga no concurso.  O cadastro 
é gratuito, sendo necessário apre-
sentar uma foto 10x15 e documen-
tos pessoais. Neste sábado (6) e 
domingo (7) as inscrições deverão 
ser feitas no North Shopping Barre-
tos, das 10 às 22 horas, no sábado, 
e das 14 às 20 horas, no domingo. 
Podem se inscrever mulheres que 
tenham de 18 a 30 anos, solteiras 
e sem filhos, 1,65m de altura no 
mínimo, Ensino Médio completo e 
que resida em Barretos a pelo me-
nos um ano. Uma pré-seleção será 
realizada na próxima segunda-feira, 
dia 8, quando serão escolhidas as 
10 candidatas que participarão do 
concurso, que acontecerá no dia 
25 de maio, no North Shopping 
Barretos. O concurso Rainha Os 
Independentes é uma realização 
de Os Independentes e North 
Shopping Barretos, organização de 
André Pereira Models e apoio do 
Salão Luiza. Na foto, Yanca Souza, 
Rainha Os Independentes 2018, 
passa sua faixa no dia 25 de maio 
(Foto: Márcio Oliveira)

As irmãs Simone & Si-
maria são as embaixadoras 
da Festa do Peão de Barretos 
2019. O anúncio foi feito na 
última quinta-feira (4). É a 
primeira vez que o título é 
concedido a mulheres desde a 
sua criação, em 2010.

Com isso, segundo os or-
ganizadores da festa, a dupla 
assume a missão de levar o 
principal evento do gênero 
na América Latina aos quatro 
cantos do país. O show da 
dupla está marcado para o 
dia 17 de agosto, na arena do 
Parque do Peão. 

De acordo com Ricardo Ro-
cha, presidente da Associação 
Os Independentes, as irmãs 

representam a força feminina 
na cultura sertaneja. “Elas já 
entraram para a história da 
música nacional, mostrando 
a força da mulher na música 
sertaneja, com muito talento 
e carisma. Serão grandes re-
presentantes das amantes do 
rodeio e da música pelo país”.

trajEtória 
Em BarrEtos

A estreia de Simone & 
Simaria na Festa de Barretos 
aconteceu em agosto de 2016. 
A arena lotada cantou ao som 
de músicas como “Duvido 
Você Não Tomar Uma”, “Meu 
Violão e o Nosso Cachorro” e 
“Quando o Mel é Bom”, do 
DVD Bar das Coleguinhas.

Mais à vontade no ano 
seguinte, as sertanejas 'quebra-
ram' tudo e levaram o público 
ao delírio com os hits "Loka", 
parceria com a cantora Anitta, 
e "Regime Fechado".

No ano passado, Sima-
ria não segurou a emoção e 
chorou no palco da festa ao 
agradecer os fãs pelo carinho. 
Ela havia acabado de retomar 
a turnê com a irmã, depois de 
ficar afastada em razão de uma 
tuberculose ganglionar.

A Festa do Peão de Bar-
retos 2019 acontece de 15 a 
25 de agosto. A programação 
completa será anunciada pela 
organização nos próximos dias. 
(com informações do G1)

É a primeira vez que a função é ocupada por mulheres desde que o título foi criado, em 2010

É para não perder. Zé Neto & Cristiano aterrissam com seus sucessos 
e toda a simpatia já conhecida do público, dia 17 de abril próximo no Centro 
de Eventos Dr. Paulo Prata, para o Jantar Show 10 Anos. Corram para 
reservar um espaço. Contato no telefone (17) 3321-6639. Imperdível!!!

Teve início no último final 
de semana, a venda de mesas e 
ingressos para o show “Encontro 
de Gerações Sertanejas”, que será 
realizado no Rio das Pedras Coun-
try Club (RPCC) no dia 11 de maio. 

A mesa é vendida no valor 
de R$ 90,00. Associados em 

dia com as mensalidades tem 
entrada gratuita e os visitantes 
podem adquirir os ingressos an-
tecipados no valor de R$ 50,00.

O evento traz a dupla  João 
Pedro & Cristiano cantando seus 
maiores sucessos (Vida Cigana, 
Ai amor, Amor verdadeiro, Por 

toda Vida) e novas músicas.
Conhecido do público bar-

retense, a outra atração da noite, 
o cantor Kadu Velasco, promete 
não deixar ninguém parado, des-
tacando seu novo sucesso “Be-
bendo na Rua". O dj Giuliano 
Capucho comandará as pickups.

Inscrições para o concurso Rainha Os 
Independentes terminam neste domingo

The Beatles, o 
espetáculo, chega 

a Barretos, 
em novembro

Jantar Show 10 Anos

Simone & Simaria são 
anunciadas embaixadoras da 

Festa do Peão de Barretos 2019

rPCC inicia venda de mesas e ingressos do 
show “Encontro de Gerações Sertanejas”

Espetáculo “a Paixão de Cristo 2019” 
tem grande participação de famílias
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Na última semana, a equi-
pe de resgate do SAMU (Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência) realizou um 
treinamento para socorros de 
vítimas de transito. 

Cerca de 30 profissionais en-
tre médicos, enfermeiros, técni-
cos de enfermagem e socorristas 
participaram desta capacitação, 
ministrada pelos enfermeiros 
Ronaldo Araújo e Tiago Everton. 
De acordo com o coordenador 
do SAMU, Ronaldo Araújo, são 
recebidas em média 200 ligações 
na unidade diariamente, sendo 
que grande parte está relaciona-
do a vitimas de transito.

“A manipulação das víti-
mas de acidentes é algo que 
deve ser feito por profissio-

A fase de pintura de guias 
e sinalização de solo foi reali-
zada no último final de sema-
na em ruas da região central, 
como parte da ação conjunta 
entre várias secretarias muni-
cipais, chamada de Zeladoria 
Urbana. O trabalho passou pe-
las fases de capina e raspagem 
das guias, calçadas e valetas, 
trabalho de tapa-buracos nas 
vias, reparo de valetas, limpe-
za de bueiros e boca de lobo, 
chegando a fase realizada 
neste último final de semana, 

A equipe organiza-
dora da quermesse na 
comunidade de Santa 
Josefina Bakhita, em 
parceria com a Con-
cessionária de Ro-
dovias TEBE e com 
o apoio da ARTESP 
(Agência Regulado-
ra de Transportes do 
Estado de São Paulo) 
entregaram mais uma 
cadeira de rodas, que 
faz parte da campanha “Lacre do Amor”. Foram arre-
cadados os lacres na quermesse no mês de fevereiro e a 
cadeira foi doada para Capela de Santa Josefina Bakhita.  
A entrega foi realizada no último dia 29, na presença do 
Padre Dionísio, de representantes da comunidade dona 
Maria e Diego Viana Rodrigues, da equipe organizado-
ra. Representando a TEBE esteve presente a analista de 
recursos humanos, Natali Teixeira.

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta sexta-feira (5) 
que pretende acabar com o ho-
rário de verão no país. Segun-
do ele, o fim da antecipação em 
uma hora do relógio está quase 
certa pelos estudos obtidos pelo 
Ministério de Minas e Energia.

Em março, o deputado fe-
deral João Campos (PRB-GO) 
defendeu ao presidente que o 
horário de verão seja extinto 
em Goiás. "Não teremos horá-
rio de verão. Quase certo, pelo 
estudo que tenho", disse. "O 
João Campos fez um arrazoa-
do para não ter horário de ve-
rão", disse Bolsonaro em um 
café da manhã com jornalistas 

no Palácio do Planalto. 
O horário de verão foi 

adotado pela primeira vez 
no país no fim de 1931, com 
a finalidade de economizar 
energia elétrica nos meses 
mais quentes do ano. Foi 
aplicado sem interrupção nos 
últimos 35 anos.

Pesquisas mostram, no en-
tanto, que a eficiência na eco-
nomia de energia vem caindo 
ano após ano. Um estudo di-
vulgado pelo ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elétrico), 
considerou nula a economia de 
energia durante o horário de 
verão 2017/2018. (Com infor-
mações da Folha de S.Paulo)

TEBE entrega cadeira de rodas para Comunidade 
de Santa Josefina Bakhita em Barretos

A ação faz parte da Campanha Lacre do Amor, que tem o objetivo de arrecadar lacres de 
alumínio que são trocados por cadeira de rodas, doadas a instituições e entidades da região

Equipes de resgate do 
SaMU recebem treinamento

nais e o nosso investimento 
na formação continuada é 
importante, pois essas equi-
pes precisam saber se articu-
lar em acidentes com vítimas 
e, posteriormente, buscar as 
unidades de referência para 

atendimento. Continuaremos 
investindo em treinamentos 
de equipes para termos a qua-
lidade na assistência da nossa 
população”, afirmou Alexan-
der Stafy Franco, secretário 
municipal de Saúde.

Pintura de ruas do centro 
é realizada no final de semana

com a pintura de guias e si-
nalização de solo, manuten-
ção de placas de trânsito e de 
tachões, faixas de pedestres e 
passagem em nível.

Segundo o gestor do servi-
ço em campo da ação, Mário 
de Assis, são várias equipes de 
trabalho atuando simultanea-
mente na cidade, de maneira 
coordenada e sincronizada 
para que haja economia de 
tempo, materiais e equipamen-
tos, tanto da Prefeitura, quanto 
do trabalho terceirizado.

Estão envolvidas direta-
mente as secretarias municipais 
de Obras e Serviços Urbanos; 
Agricultura e Meio Ambiente; 
Ordem Pública; Relações Insti-
tucionais e Comunicação, mais 
o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto - SAAE. A coordenação 
geral é do secretário municipal 
de agricultura e meio ambiente 
Marco Antonio Ferreira Carva-
lho e a gestão das equipes em 
campo é do chefe de gabinete 
da Secretaria Municipal de De-
fesa Civil, Mário de Assis.

Bolsonaro diz que pretende 
acabar com horário de verão

Presidente diz ser "quase certo" que antecipação do horário deixará de existir
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“adolescente morre em 
colisão entre duas motos”

O adolescente de apenas 17 anos, Marcos Guilherme 
Oliveira da Silva, foi vítima de um acidente envolvendo a 
motocicleta que ele pilotava, no bairro Marília. Marcos Oli-
veira conduzia a moto pela avenida 53 e no cruzamento com 
a rua 44, supostamente, não teria obedecido o sinal de PARE, 
colidindo com outra motocicleta que seguia pela preferencial. 
O adolescente ainda conduziu a moto descontrolada por mais 
meio quarteirão, colidindo com uma lixeira. Ele foi socorrido 
pelo SAMU até à Santa Casa, porém, não resistiu aos feri-
mentos, vindo a falecer. Uma acompanhante do adolescente 
e a mulher que conduzia a outra moto envolvida no acidente, 
foram socorridas pela unidade do Corpo de Bombeiros, com 
ferimentos, aparentemente, leves. 

“ircad no silicon valleY 
conFerence 2019” 

Com o intuito de conhecer o que 
existe de mais atual em tecnologia no 
mundo,  integrantes da equipe do IR-
CAD América Latina, unidade Barretos, 
participaram, no último sábado, dia 30, 
da quinta edição do Silicon Valley Con-
ference, evento que reúne empresários 
de startups bilionárias do Vale do Silício, 
berço da inovação mundial. O coordena-
dor científico, Luis Romagnolo; a gerente 
administrativa, Gabriela Pacheco; e a 
responsável pelo marketing do instituto, 
Adriana Leonardi, prestigiaram o even-
to, que abordou sobre como as startups 
impactam milhões de pessoas com 
propostas inovadoras e digitais, entre 
outros temas. Adriana Leonardi avaliou a 
importância do evento para a instituição. 
“O futuro está nas novas tecnologias, por 
isso buscamos sempre inovação para o 
IRCAD Barretos, trazendo novas ideias 
e técnicas para nossos cursos. Esse foi 
um momento para termos insights em 
inovação tecnológica”, disse Leonardi.

“preFeitura Faz limpeza de córrego na rua 24”
A prefeitura iniciou o trabalho de limpeza do canal do córrego do Aleixo, no trecho da rua 

24 entre as avenidas 11 e 13. Os trabalhos seguem e a empresa já está se mobilizando nova-
mente para o local. A previsão é de liberação do trânsito em até 90 dias. Após a paralisação 
desde outubro de 2018 estamos retomando as obras da rua 24 onde se faz necessária a limpeza 
do canal para avaliações técnicas sobre possíveis danos que a chuva e a paralisação abrupta 
causaram, apontou o secretário de Obras, Raphael Ducati. Posteriormente, será realizada a 
transposição para o leito novo do canal com a demolição de onde será a nova ponte da rua 24.
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Cerca de 400 pessoas par-
ticiparam do evento do Sebrae
-SP, voltado para inovação, na 
última segunda-feira, dia 1º, 
em Barretos. 

A atração principal foi a pa-
lestra do especialista, Fred Ro-
cha, sobre “inovação, mudan-
ças e futuro: como deve agir 
o varejo em 2019?”. O evento 
fez parte da programação dos 
21 anos do escritório regional 
do Sebrae-SP na cidade.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, a palestra de 
Fred Rocha motivou e mostrou 
para a plateia as novidades do 
varejo e como se adequar a essa 
nova realidade. “O Fred tem 
uma energia muito positiva e 
interage a todo momento com 
o público. A palestra do espe-

cialista tornou a comemoração 
dos 21 anos do Sebrae-SP na 
cidade ainda mais especial”, 
destacou Rafael Matos.

Na ocasião, também foi reali-
zado o lançamento do Programa 
de Desenvolvimento do Sebra-
e-SP, voltado para empresas do 
setor de comércio de vestuário. 
Será formado um grupo de 
empresas do setor para receber 
capacitação em finanças, marke-
ting, inovação, vendas e controle 
de estoque, a partir de maio. 

O evento foi realizado no 
auditório da Faculdade de 
Ciências da Saúde de Barretos 
(Facisb), com o apoio do Sin-
comercio, Associação Comer-
cial e Industrial de Barretos 
(Acib) e patrocínio do North 
Shopping, Facisb Dr. Paulo 
Prata e Bebidas Poty.

Desenvolvido pelo Centro 
Municipal de Reabilitação 
“Solange Lana de Ávila”, a 
Equoterapia, destinada para 
pessoas com deficiências e/ou 
necessidades especiais, tem 
se destacado na reabilitação 
funcional de vários pacientes. 

Iniciado em 2003, o projeto 
teve suas atividades paralisa-
das em 2009, mas em julho 
de 2016, a gestão Guilherme 
Ávila retomou o projeto.

As atividades equoterá-
picas são desenvolvidas por 
uma equipe multiprofissional, 
devidamente habilitada, que 
utiliza o cavalo com fins te-
rapêuticos para reabilitação 
e ressocialização de pessoas 
com deficiências. É indicada 
para pessoas com deficiência 
física, intelectual, visual, au-

Palestra com especialista em inovação, Fred Rocha,
foi atração principal da ação

Centro Municipal de reabilitação 
proporciona tratamento com Equoterapia

De acordo com Alessandra Andrade, os pacientes são admiti-
dos mediante autorização médica e após avaliação de profissional 
especializado do Centro Municipal de Reabilitação.  No espaço da 
Equoterapia, o paciente passa por nova avaliação para identificar sua 
capacidade de aceitação e adaptação à forma terapêutica envolvendo 
o cavalo. “É necessário assiduidade do paciente para obter melhora 
do quadro clínico e ao atingi-lo ou apresentar estabilidade do quadro 
recebe alta dando lugar a um novo paciente” ressaltou a coordenadora.

ditiva ou sensorial, de curto, 
médio ou longo prazo.

As sessões acontecem no 
Parque de Peãozinho e, atual-
mente, cerca de 30 pacientes 
realizam o acompanhamento.

"A Equoterapia proporcio-
nou muitos ganhos para a reabi-
litação física de nossos pacien-
tes. Observou-se melhora no 
equilíbrio corporal, na marcha, 
na realização das atividades do 
dia a dia, além de contribuir com 
a sociabilidade e a autoestima do 
paciente. Desde o início deste 
projeto até manutenção dele 
nos dias atuais, vêm oferecendo 
aos munícipes de Barretos uma 
oportunidade de melhorar seu 
quadro patológico e também de 
proporcionar à família a alegria 
de ver seu ente querido se recu-
perando”,  salientou a coordena-

dora do Centro de Reabilitação, 
Alessandra Andrade.

“A andadura do cavalo 
imprime movimentos que são 
estímulos somatossensoriais, 
proporciona um bom equilí-
brio emocional e corporal. 
A melhora do controle em 
qualidade de vida, permi-
te ganhos na execução das 
atividades de vida diária”, 
explicou Thiago Felício, fi-
sioterapeuta especialista em 
Equoterapia e responsável 
pelas avaliações e aplicação 
da técnica no projeto.

CoMo tEr aCEsso ao sErViço

Evento marca aniversário de 
21 anos do escritório regional 

do sebrae-sP em Barretos
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ESPAÇO
INFANTIL

E agora? o bebê não arrotou...

IMPORTANTE

Olá pessoal, tudo bem? 
Hoje falaremos sobre um 
assunto que gera muitas 
dúvidas e preocupações nas 
mamães. Quem acompanha 
comigo na UBS sabe que 
sempre atendemos com alu-
nos da faculdade de Medici-
na e convidei pra me ajudar 
nas colunas os alunos do 
internato médico.

Hoje quem escreveu a 
coluna foi a aluna do 5º ano, 
Júlia Bressan da Costa (foto 
abaixo), com supervisão mi-
nha e da dra Lorena Aparício, 
que é a pediatra responsável 

pelo alojamento conjunto da 
Santa Casa de Barretos. Então 
vamos ao assunto:

Arroto é a eliminação de 
gases que se encontram no 
estômago dos bebês.

- POR QUE ELES EXIS-
TEM? Os bebês engolem 
ar enquanto choram, usam a 
mamadeira, chupeta e alguns 
bebês engolem ar quando 
mamam no peito. Nesse últi-
mo caso, há provável erro de 
pega, afinal, na amamentação 
ao seio com pega correta não 
há entrada de ar. No caso das 
mamadeiras, existe ar dentro 
delas e, durante a mamada, 
o bebê engole ar junto com 
o leite. Mesmo que seja uma 
mamadeira top ultra mega 
"anti gases". Sempre entra ar, a 
quantidade varia, mas sempre 
entra. Ponto.

E AGORA??? Calma, 
continuemos…

- MEU BEBÊ TEM QUE 
ARROTAR TODA VEZ? 
Não, não tem. Você colocar ele 
na posição para arrotar é uma 

coisa e ele arrotar de fato é outra. 
Bebês em aleitamento exclusivo 
irão arrotar bem pouco, bebês 
de mamadeira irão arrotar mais. 
Porém, não é um evento obriga-
tório. Existem bebês que nunca 
arrotaram na vida.

- MAS TENHO QUE 
COLOCÁ-LO PARA AR-
ROTAR TODA VEZ? Não, 
se o bebê estiver dormindo, 
por exemplo, não precisa. 
Basta deixá-lo deitado de for-
ma que a cabeça fique mais 
elevada em relação ao corpo, 
por exemplo 30-45 graus. Mas 
não há problema em segura-lo 
no colo na vertical em torno 
de 5-10 minutos. Não precisa 
dar tapinha. Lembre-se que 
nem sempre tem ar para ser 
eliminado, se não saiu nada, 
esquece o assunto.

- AS VEZES QUANDO 
EU COLOCO O BEBÊ 
NO BERÇO OU QUANDO 
TROCO DE MAMA ELE 
FICA MUITO DESCON-
FORTÁVEL, ATÉ MESMO 
NO MEIO DA MAMADA. 

Sim, nesse caso, o bebê está 
sinalizando desconforto e 
você deve deixá-lo na vertical, 
provavelmente ele irá arrotar 
e muitos voltam a mamar 
depois.

- SLING OU CANGURU 
(aquela posição de deitar o 
bebê sobre o tórax dos pais) 

- É BOM PARA EVITAR 

ARROTO? Sim, pois o bebê 
fica no colo da mãe, aconche-
gado e seguro e chora pouco. 
O choro é a principal causa de 
entrada de ar no estômago.

- PODE VIR UM POU-
CO DE LEITE JUNTO 
COM O ARROTO? Sim, é 
esperado. Não é doença, so-
mente imaturidade do aparelho 

digestivo em manter o leite la 
dentro. Por volta dos 4 meses, 
quando os bebês adotam mais 
a posição vertical e estão mais 
maduros, não é mais neces-
sário colocá-los para arrotar.

- ARROTAR NO PEI-
TO EMPEDRA O LEITE, 
AZEDA, SECA O LEITE. 
Não procede. Mito.

De acordo com um balanço di-
vulgado pelo Ministério da Saúde, 
houve um aumento, nas 11 primei-
ras semanas de 2019, de 264% 
de casos de dengue no Brasil, o 
equivalente a 229.064 ocorrências, 
se comparado ao mesmo período 
em 2018, que contou com cerca de 
62.900 infectados.

 O contagio é feito pela pi-
cada do mosquito adulto Aedes 
Aegypti, conhecido também por 
transmitir a zika, a chikungunya 
e a febre amarela. 

A melhor maneira de acabar 
com a doença é exterminar o local 
dos criadouros. De acordo com o 
Ministério da Saúde, 80% deles 
são encontrados nos quintais ou 
dentro das casas. O que muita gente 
não sabe é que a larva do mosquito 
pode se desenvolver em água limpa 
ou suja, basta estar parada.

 Fique atento ao menor sinal 
dos seguintes sintomas: dores 
musculares, atrás dos olhos, cos-
tas, abdômen, ossos, dor forte das 
articulações, febre alta, fadiga, 
perda de apetite, tremor, suor, 
além de dores de cabeça, manchas 
avermelhadas e náuseas. 

Para indivíduos que são infec-
tados pela segunda vez, a doença 
pode se tornar mais grave, apre-
sentando hemorragia intensa, que 
pode ser fatal. Portanto, nunca tome 
remédio por conta própria. Procure 
sempre um médico que deverá 
realizar o diagnóstico que, normal-
mente, requer exames laboratoriais 
de rotina e sorologias específicas.

O tratamento para a dengue 

Dengue tem aumento de 264% de casos 
nas 11 primeiras semanas de 2019

se baseia em casos clássicos sin-
tomáticos e para os mais graves 
é necessária internação hospitalar. 
Além disso, existem inúmeras 
informações sobre o mosquito e 
o que precisamos ressaltar é que:

• Os ovos sobrevivem por até 
um ano, onde foram depositados, 
mesmos sem contato com a água;
• A fêmea do mosquito consegue bo-

tar de 150 a 200 ovos de uma só vez;
• Apenas a fêmea é que transmite 
a dengue;
• O horário de maior atividade do 
mosquito é no começo da manhã 
e fim da tarde;
• A incidência de picadas é no período 
do verão, porém deve-se ter cuidado 
o ano todo, já que o mosquito gosta 
de qualquer lugar quente e húmido.
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Cinema

Shazam

3043-6606

A linda Ma-
ria Eduarda 
Gonçalves 
Alves Fer-
reira come-
morou os 
seus mágicos 
15 anos, no 
último sá-
bado (30), e 
ganhou uma 
mega festa 
dos pais Ce-
lio e Elaine 
no Espaço 
Gutty. Para 
a alegria 
dos amigos 
e de toda 
a família. 
Parabéns!!!

A terça-feira (9) será de muitos flashes 
para a nossa eterna “Princesa”, a empresária 

Ariane Monteiro, que comemora mais um ano na 
folhinha, ao lado do maridão Fabrício. Felicidades Ari!!!

Amanhã (7), é dia de festa para Eduardo Croys Felthes, que come-
mora mais uma primavera, ao lado de sua Matildes. Felicidades!!!

Ontem (5), foi de muita festa 
para Guilherme Augusto de 

Moraes Pena, que festejou 
mais um aniversário com 

muitos paparicos da mamãe 
Bruna e do padrasto Choco. 

Parabéns!!

Billy Batson (Asher Angel) 
tem apenas 14 anos de 

idade, mas recebeu de um 
antigo mago o dom de se 

transformar num super-he-
rói adulto chamado Shazam 
(Zachary Levi). Ao gritar a 
palavra SHAZAM!, o ado-

lescente se transforma nessa 
sua poderosa versão adulta 
para se divertir e testar suas 
habilidades. Contudo, ele 

precisa aprender a controlar 
seus poderes para enfrentar 

o malvado Dr. Thaddeus 
Sivana (Mark Strong).

Destaque para a linda Jack 
Meireles Magnani Clé, que 
passa o dia recebendo muitos 
cumprimentos por mais um 
aniversário. E, claro, recebe 
os paparicos dos amores de 
sua vida... O marido Douglas 
e a filha Vitória. Parabéns!!
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O prefeito Guilherme Ávila 
recebeu em seu gabinete, atle-
tas do Projeto Revelar. Duran-
te a visita, acompanhada por 
Hernande Samuel, da secre-
taria municipal de Educação, 
a equipe confirmou a partici-
pação de quatro competidores 
no Combate Game (dias 19 a 
21 de abril, em Brasília), se-
letiva para o Mundial de Luta 
Olímpica, que será disputado 
na Hungria.

Os competidores barre-
tenses são os atletas Wilson 
Gabriel da Silva Júnior, Érick 
Modenes, Wesley Silva e 
Augusto Rafael de Castro. O 
prefeito desejou sucesso aos 
barretenses e enfatizou que a 

participação na seletiva já é 
um grande feito, já que levam 
o nome e representam o muni-
cípio de Barretos.

O Projeto Revelar, que faz 
parte do anexo da Escola Mu-
nicipal "Giuseppe Carnímeo", 
congrega atletas de diversas 
faixas etárias. Além da luta 
olímpica, são desenvolvidas 
mais oito modalidades espor-
tivas. Recentemente, a equi-
pe disputou o Campeonato 
Brasileiro, conquistando 13 
medalhas (sete de ouro, quatro 
de prata e duas de bronze). O 
evento teve a participação de 
mais de 500 competidores. 

Medalha de Ouro: Augus-
to Rafael de Castro – 52 quilos 

– Livre e Greco - duas; Wilson 
Gabriel da Silva Júnior – 61 
quilos – Livre; Wellington Do-
rival da Silva Paixão – 41 qui-
los – Livre; Alexandre Rafael 
de Moura – 63 quilos – Greco 
Romana; Driele Modenes – 44 
quilos – Livre; Érick Modenes 
– 44 quilos – Greco Romana.

Medalha de Prata: Ale-
xandre Rafael de Moura – 63 
quilos – Greco Romana; Érick 
Modenes – 44 quilos – Livre; 
Wesley Dorival da Silva Júnior 
– 38 quilos – Livre; Wilson 
Gabriel da Silva Júnior – 61 
quilos – Greco Romana,

Medalha de Bronze: Lu-
cas Barbosa – 68 quilos – Li-
vre e Greco Romana.

Érica Santos, carateca nú-
mero 1 do ranking nacional, da 
Seleção Olímpica de Caratê, fai-
xa preta da Federação Paulista e 
Confederação Brasileira de Ca-
ratê, ministrará um curso neste 
sábado, 6 de abril, no ginásio do 
Conjunto Poliesportivo Munici-
pal Rochão”, em Barretos.

O curso é oferecido pela 
Associação Impacto de Caratê, 
com o apoio da prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer. 

“Nós conseguimos um es-
paço na agenda da Érica San-

tos, o que é muito difícil, pois 
a carateca participa de uma 
série de atividades, sempre com 
agenda cheia de viagens a tra-
balho e competições. Ultima-
mente esteve na Europa, Ásia 
e América  Central, disputando 
etapas do circuito mundial”, 
revelou o diretor da associação, 
Sílvio Ricardo Rodrigues.

“A primeira cidade que vai  
receber o curso no Brasil será 
Barretos. Teremos a honra de 
recebê-la e, no ano que vem, 
vamos torcer para que ela te-
nha excelente desempenho na 

Olimpíada do Japão", frisou 
o diretor, que é faixa preta 5º 
DAN (grau) e atual delegado 
da 13ª Região Esportiva da 
Federação Paulista de Caratê.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico, 
destacou ser uma grande opor-
tunidade para o barretense 
praticante ou simpatizante da 
modalidade, em ter contato 
com uma atleta de tão alto 
nível, valorizando assim o 
esporte barretense de uma 
forma geral.

O presidente da LBF (Liga 
Barretense de Futebol), Osmir 
Duarte Peixoto, Titão (foto), 
foram inscritas três chapas 
para concorrer na eleição de 
escolha da nova diretoria.

A votação está agendada 
para a próxima sexta-feira, dia 
12, entre 19 e 21 horas, na sede 
da entidade, localizada na rua 
8 com a avenida 7. 

A eleição terá voto aberto e 
secreto dos 34 presidentes de 
clubes do futebol amador de Bar-
retos com direito a voto, explicou 
Titão, candidato à reeleição.

As chapas inscritas são 
Chapa 1 – Osmir Duarte Pei-

A equipe de judô de Barre-
tos, representada pela secretaria 
municipal de Esportes e Lazer, 
disputa neste sábado (6), em 
Araçatuba, a fase inter-regional  
do Campeonato Paulista – Divi-
são Especial – primeiro agrupa-
mento – Grupo 3. Cinco atletas 
defendem Barretos: Tiago Leal, 
Stéfani Garbal, Ranielli Bobis, 

Reinaldo José e Jhonata Higor.
LUTA OLÍMPICA

Também neste sábado, 
atletas da equipe barretense de 
Luta Olímpica (Cadete - 15 a 
17 anos) disputam Campeona-
to Paulista, no Centro Olím-
pico de São Paulo. A equipe 
barretense é formada pelos 
atletas: Jaqueline Araújo, Jean 

Michel, Jhemerson de Castro 
e Alexandre Rafael.

FLAG FOOBALL
Neste domingo (7), a partir 

das 9 horas, a equipe Barretos 
Bulls Feminino participa da 
primeira rodada do Campeo-
nato Paulista de Flag Fooball 
Feminino. A equipe barretense 
enfrenta a equipe de São Carlos.

Curso será ministrado pela atleta Érica Santos, que disputará Olimpíada do Japão em 2020

Barretos disputa fase do Paulista de Judô

Três chapas concorrem na eleição 
da liga Barretense de Futebol

xoto – Titão; Chapa 2 – Davi 
Aparecido Alcides – Davi da 

ONG e Chapa 3 – Edilson Al-
meida Bento – Gilsinho.

atletas do Projeto revelar 
disputam, em Brasília, seletiva 

para Mundial da Hungria

Barretos recebe curso 
sobre caratê neste sábado


