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Comissão de 
recesso legislativo

Os vereadores Almir Neves, 
Euripinho e Lupa foram nomeados 
para compor a Comissão Repre-
sentativa que vai atuar durante o 
Recesso Parlamentar da Câmara 
Municipal, que começa na próxima 
segunda-feira, dia 16 de dezem-
bro e vai até o dia 31 de janeiro de 
2020. Os três ficarão responsáveis 
por manter o atendimento do Le-
gislativo no período.

Novas Conselheiras 
Tutelares

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Barretos confirmou que 
a posse das novas conselheiras 
tutelares, eleitas em outubro pas-
sado, acontecerá no dia 10 de ja-
neiro de 2020. Na oportunidade, 
serão empossadas Chayenne 
Borges, Andreza Rebor, Natália 
Lizi, Márcia Pina e Rosângela 
Carvalho. Elas serão empossa-
das para um mandado de 4 anos.

Rock e música erudita se 
misturam em um espetáculo 
que já virou tradição na cida-
de. Neste ano, o concerto que 
homenageia a banda britâni-
ca mais importante de todos 
os tempos traz o título “The 
Beatles in Concert e a Traje-
tória do Pop Rock Britânico”.

Em sua sexta edição, a 
apresentação da Orquestra 
Sinfônica Municipal, sob a 
regência do maestro Paulo de 
Tarso, acontece neste domin-
go, dia 15, a partir das 20 ho-
ras, no Teatro “Jorge Andrade 
– Unifeb”. A entrada é 1 litro 
de leite e os ingressos serão 

disponibilizados a partir das 
18 horas do domingo, no local.

A tradicional apresentação 
das músicas da banda mais fa-
mosa de todos os tempos, in-
terpretadas pela Orquestra Mu-
nicipal, com produção de Cesar 
Juliani, é realizada pela prefeitu-
ra de Barretos, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura.

O público, mais uma vez, 
pode esperar grandes clássicos 
da banda britânica como “Twist 
and Shout”, “Hey Jude”, “Help”, 
“Ticket to Ride” e “Let it be”, 
além de canções do Queen e U2.

Para secretário municipal 
de Cultura, João Batista Chi-

calé, a sexta edição do The 
Beatles in Concert é motivo 
de orgulho para toda a secre-
taria e, ao mesmo tempo, a 
celebração do planejamento e 
trabalho com foco em propor-
cionar espetáculos de qualida-
de à população.

“O espetáculo é a celebra-
ção de anos de trabalho e de 
ações com muita seriedade, 
envolvendo a Orquestra Sin-
fônica Municipal de Barretos. 
A sexta edição, realizada nes-
te ano, mostra que o trabalho 
é concreto e que realmente 
estamos no caminho certo”, 
disse Chicalé.
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A superintendente do SAAE, Elaine Gomes, manteve reunião 
com o coordenador de operações de campo da CPFL, Evandro 
Freire, e o consultor de negócios, Walter Ferreira Rodrigues, com 
o objetivo de encontrar soluções rápidas para evitar os problemas 
enfrentados pela autarquia, diante da oscilação de energia nos po-
ços profundos da cidade. Na oportunidade, a CPFL se comprome-
teu em realizar um acompanhamento durante os próximos quinze 
dias, a fim de verificar oscilações que possam vir a acontecer na 
região das bombas, além de realizar as obras necessárias para evitar 
interrupções no fornecimento de energia e, consequentemente, pre-
judicar a distribuição de água para a população.

Alunos do ensino médio de 
Barretos e Guaíra participaram 
de evento acadêmico “Farma-
cêutico por um dia”, no Unifeb. 
A atividade aconteceu em um 
dos laboratórios do curso de Far-
mácia da instituição, com os es-
tudantes aprendendo a realizar 
testes de glicemia, preparação de 
cosméticos, uso de microscópio, 
produção de álcool em gel e sa-
bonete, entre outros. “O curso de 
Farmácia oferece muita varieda-
de de áreas Separamos algumas 
atividades do farmacêutico para 
que os alunos pudessem conhe-
cê-las. É uma forma de despertar 
o interesse pelas áreas de atua-
ção e aprender na prática”, expli-
cou  a coordenadora do curso de 
Farmácia, Regilene Steluti.

Neste final de semana, o 
Cartório Eleitoral funciona 
em regime de plantão. A in-
formação foi confirmada por 
Alessandra Tamarozi, che-
fe do Cartório Eleitoral, que 
continua convocando os elei-
tores que ainda não fizeram o 
cadastro biométrico dos títu-

“The Beatles in Concert” acontece 
neste domingo no Teatro Jorge Andrade

SAAE e CPFL querem evitar 
problemas de energia nos poços 

de captação e distribuição de água

Estudantes de Barretos e Guaíra foram 
“Farmacêuticos por um dia” no Unifeb

Vem aí o REVEILLON DO 
RIO DAS PEDRAS. No dia 31 
de dezembro o Rio das Pedras 
promove para os associados e 
visitantes seu sensacional Reveil-
lon, no Salão Nobre na sede de 
campo, a partir das 22 horas. As 
atrações ficam por conta do Gru-
po Nossa Imagem e Kadu Velas-
co & Banda. Haverá uma super 
queima de fogos, segundo a dire-
toria. Sócios em dia com as men-
salidades têm entrada gratuita. 
Ingressos para visitantes custam 
R$ 150,00 (antecipado) e mesas 
R$ 90,00 (acompanha uma por-
ção de frios e um champagne). 
Neste Reveillon e em todos os 
dias de 2020, o Rio das Pedras 
será o “Lugar de Gente Feliz”!!!!

Cartório Eleitoral faz plantão para biometria

los eleitorais.
O prazo para fazer a bio-

metria eleitoral termina no 
próximo dia 19 e, após esta 
data, quem não realizar o 
procedimento terá seu Tí-
tulo de Eleitor cancelado, 
restrições no CPF, além de 
outras restrições.

Até a última quarta-feira 
(11), Barretos atingiu a meta 
de 78,14% dos eleitores com 
biometria, ou seja, dos 89 mil 
eleitores de Barretos, 70 mil 
já tinha a biometria nesta data.

Atendimento por agenda-
mento e ordem de chegada no 
Cartório Eleitoral, acontece 
neste sábado e domingo, dias 
14 e 15, das 8 às 14 horas. De 
16, segunda-feira, ao dia 19, 
o horário de atendimento será 
das 9 às 18 horas.

O Cartório Eleitoral de 
Barretos fica localizado na 
avenida 15 entre ruas 18 e 20, 
número 749. Os documentos 
exigidos são comprovante de 
endereço, documento de iden-
tificação e título eleitoral, se 
tiver. (Foto: Arquivo).

REVEILLON É NO 
RIO DAS PEDRAS
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

É do conhecimento de 
todos que o trabalho com 
projetos é uma metodologia 
aplicada em algumas escolas, 
pois é o que se adequa me-
lhor ao seu público.

Pode não ser o método 
universal, mas é o que deu 
certo e ressignificou a apren-
dizagem dos alunos tirando-
-os da monotonia da educa-
ção tradicional.

O ensino através de projetos 
perpassa todas as disciplinas e 
um currículo diversificado, sig-
nificando uma transformação 
para os alunos, na qual eles dei-
xam de seguir ordens e passam 
a executar atividades de apren-
dizagem direcionadas por eles 
mesmos; deixam de memorizar 
e repetir, e passam a descobrir, 
integrar e apresentar; deixam 
de ouvir e reagir, e passam a 
comunicar e assumir respon-
sabilidades; não se trata só do 
conhecimento de fatos, termos 
e conteúdos, mas sim de com-
preender os processos; passam 
da teoria à aplicação da teoria.

Projetos educacionais são 
atividades organizadas com o 
objetivo de resolver um proble-
ma. Toda escola tem objetivos 
que deseja alcançar, metas a 
cumprir e, para isso, elas lançam 
mão dos projetos educacionais.

Projetos são ações con-
cretas a serem executadas, 
necessárias ao processo de 

ensino-aprendizagem. Essas 
ações têm como objetivo o 
desenvolvimento da autono-
mia intelectual do aluno, o 
desenvolvimento da organi-
zação individual e coletiva, e 
a capacidade de tomar deci-
sões e fazer escolhas.

O trabalho com projetos 
educacionais propicia a ativi-
dade coletiva e cooperativa, 
permitindo ao aluno vivenciar 
múltiplas relações reais, firman-
do-se como sujeito que concre-
tiza os ensinamentos adquiridos.

No caso da escola em que 
atuo, o desenvolvimento e 
aprendizagem dos alunos da 
sala de recursos, através de 
projetos, é visível e reconhe-
cido por todos, inclusive pelos 
próprios alunos. A aprendi-
zagem realmente acontece, e 
acontece com prazer. A desco-
berta de algumas habilidades 
surpreendeu a toda comunida-
de escolar, aos pais e à gestão.

Todos os caminhos são um 
viés para a busca do conheci-
mento, onde a dificuldade tor-
na-se aliada da aprendizagem.

“Se uma criança não pode 
aprender da maneira que é ensi-
nada, é melhor ensiná-la da ma-
neira que ela pode aprender.” 
(MARION WELCHMANN)

Mas e a aprendizagem? Como fica?Governos passam, o Mercosul fica
Thiago Assunção, advogado, pesquisador e consultor internacional, doutor em Direito Internacional pela USP e 
professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo, reproduz neste artigo, sua visão sobre 

a importância do Mercosul, seja nos segmentos político, social e cultural, para todos os barretenses.Um debate 
importante em que o governo brasileiro parece distanciar-se do novo governo da Argentina. Segue.

O Mercosul nasceu da rea-
proximação entre Brasil e Ar-
gentina, ao fim das ditaduras 
militares. Até então, predomi-
nava a rivalidade, ao ponto de 
os argentinos acharem que o 
Brasil estaria escondendo um 
programa de armas nucleares.

Os presidentes Sarney e Al-
fonsín selaram um acordo, no 
final dos anos 80, que colocou 
fim à desconfiança recíproca.

Com o Tratado de Assun-
ção (1991), que incluiu Pa-
raguai e Uruguai, os quatro 
países se tornaram grandes 
parceiros comerciais. As tro-
cas de produtos entre eles se 
multiplicaram por nove e, isso, 
beneficiou e muito o Brasil.

Na relação com a Argenti-
na, nosso terceiro maior par-
ceiro comercial, o país man-
teve constantes superávits nos 
últimos dez anos.

Mas o Mercosul é mui-
to mais do que comércio. Em 
1998 foi adotado o Protocolo 

de Ushuaia sobre democracia. 
O objetivo é proteger os países 
membros de rupturas democrá-
ticas, ao possibilitar a suspen-
são daqueles que não respeitem 
o estado democrático de direito.

Em 2007, para reduzir as 
assimetrias e melhorar a in-
fraestrutura regional, foi cria-
do o FOCEM (Fundo para 
Convergência Estrutural do 
Mercosul). Já foram investi-
dos US$ 1,4 bilhão em mais 
de 40 projetos nas áreas de 
transporte, saneamento, ener-
gia, saúde e moradia.

O Mercosul também bene-
ficia diretamente as pessoas. É 
possível obter uma residência 
temporária em outro país mem-
bro, bastando não ter antece-
dentes criminais. Essa medida 
facilita a circulação de pessoas, 
inclusive, de muitos brasileiros 
que estudam, trabalham ou fa-
zem negócios com os vizinhos.

Para se fazer turismo, basta 
apresentar o RG. Ainda, quem 

trabalha em qualquer país do 
Mercosul tem acesso à seguri-
dade social, o que possibilita 
contabilizar tempo de serviço 
para a aposentadoria.

Ademais, foi criado um 
sistema de “acreditação” de 
cursos superiores. Tentou-se 
criar também um sistema de 
mobilidade acadêmica. Nesse 
sentido, penso que se avançou 
pouco, o que é uma lástima, 
pois uma das melhores ma-
neiras de se criar laços de in-
tegração entre os povos se dá 
por meio da educação. 

Por fim, após vinte anos 
de negociações, finalmente 
se alcançou um acordo Mer-
cosul-União Europeia. Ape-
sar das dificuldades que deve 
enfrentar para ratificação na 
Europa, tanto por interesses 
comerciais próprios, quanto 
pela imagem que o Brasil tem 
passado em termos de (des-
construção da) proteção am-
biental, o acordo traz avanços. 

Segundo estimativas, investi-
mentos europeus no Brasil 
poderiam chegar aos US$ 113 
bilhões em 15 anos.

Portanto, jogar fora essa 
construção histórica que, 
além de econômica, é também 
geoestratégica, política, social 
e cultural, para nos aventurar-
mos isolados na América do 
Sul, pensando apenas no nos-
so próprio interesse, seria um 
grande retrocesso.

Os governantes do con-
tinente precisam aprender a 
distinguir Estados de gover-
nos e não deixar que suas pre-
ferências ideológicas afetem 
o relacionamento de longo 
prazo, cuidadosamente arqui-
tetado e com interesses mú-
tuos e complementares, entre 
nações amigas.

E o mesmo valeria para a 
Unasul que, em vez de even-
tualmente reformulada, foi 
tristemente abandonada, para 
se começar tudo do zero.

Filhos em férias. E agora?
Ao findar um ano desgas-

tante de uma rotina nem um 
pouco fácil, enfim, chegam 
as tão esperadas férias esco-
lares. O que para as crianças 
é um sonho de consumo, para 
os pais pode ser um tormento: 
o que fazer com tanta energia 
dentro de casa?

Na teoria, os pais planejam 
várias atividades em família: 
idas ao shopping, piqueniques 
no parque, brincadeiras no par-
quinho do condomínio, jogos 
de futebol juntos, contação de 
histórias e outros programas 
que parecem ser suficientes 
para satisfazer a necessidade 
de gasto de energia.

Na prática, o planejamento 
e preparação dos pais não su-
prem nem as primeiras sema-
nas. A falta de uma rotina e, 
muitas vezes, de limites, acaba 
frustrando os pequenos foliões 
e gerando um conflito familiar.

A rotina anual dos pais, 
que não é nada fácil, somada 
à necessidade de se trabalhar 
enquanto os filhos estão de fé-
rias, sem ter com quem deixar 
os pequenos, tem se tornado 
um problema recorrente nas 
famílias brasileiras.

Calma! Há uma luz no fim 
do túnel: as colônias de férias.

Entre dezembro e janeiro, 
grande parte das escolas parti-
culares, clubes, secretarias de 
esporte e lazer dos municípios, 

associações e empresas do Sis-
tema “S” (Sesc, Sesi, entre ou-
tros) oferecem atividades re-
creativas, para garantir que as 
crianças tenham onde descar-
regar as energias acumuladas 
e que os pais possam trabalhar 
despreocupados.

Quem pensa que colônia 
de férias é só brincadeira, 
pode se surpreender com o 
que esta atividade oferece aos 
pequenos de todas as idades. 
Para, além da pura diversão, 
estes momentos promovem a 
socialização, o aprendizado, a 
aquisição de habilidades mo-
toras e cognitivas, e o cultivo 
de novas amizades.

As colônias de férias tam-

bém incrementam o mercado 
de trabalho temporário, opor-
tunizando aos profissionais e 
acadêmicos de Educação Fí-
sica e áreas afins (Hotelaria, 
Pedagogia, Letras, Artes) uma 
fonte de renda ou até mesmo 
o início de uma nova carreira.

O campo de trabalho para 
monitores de recreação au-
menta exponencialmente neste 
período, sobretudo se consi-
derarmos o grande número de 
hotéis e resorts que oferecem 
este serviço aos seus hóspedes.

Para as famílias que não 
têm condições de arcar com 
esta despesa extra, o jeito é se 
desdobrar para que as férias 
de seus filhos não sejam mo-
nótonas.

A tentação de deixar as 
crianças na casa dos avós é 
grande, mas é necessário um 
pouco de criatividade e muito 
jogo de cintura para não sobre-
carregar os “bons velhinhos”.

Ao invés de enxergar as 
férias escolares como um 

fardo pesado, os pais podem 
ver neste período uma opor-
tunidade de compartilhar mo-
mentos de qualidade com seus 
filhos, fortalecendo vínculos e 
criando uma coleção de me-
mórias afetivas.

Criança é sinônimo de ale-
gria! Aproveite para mostrar 
que esta festa é mais completa 
quando tem a participação de 
todos. Boas férias!

Carlos Alberto Holdefer
Professor especialista nos cursos 

de Licenciatura e Bacharelado 
em Educação Física do Centro 

Universitário Internacional Uninter
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Food Trucks e 
decoração de Natal

Quem for visitar a decoração de Natal do Parque do Peão tem 
uma área de food trucks com diversas opções de cardápio: pas-
tel, lanches com pão francês, cachorro quente, açaí, bolinhos de 
carne ou espetinhos, as opções são variadas. A área foi monta-
da próximo à entrada principal do Parque do Peão, em frente ao 
setor de credenciamento e além das opções de alimentação, no 
local os visitantes também têm a comodidade de contar com 
banheiros feminino e masculino. O funcionamento é todos os 
dias a partir das 19h. (Foto: Francisco Santos)

Parecia impossível, mas ele está superando cada obstáculo. 
Fabrício Taveira há 03 meses foi atingido por uma treliça que 

provocou um trauma em sua coluna, mas perseverança e o amor 
pelo esporte impulsionam sua recuperação, motivando a todos 

que o acompanham. Sua meta de vida de momento e ser compe-
tidor paraolímpico, e todo esse esforço pode ser acompanhado 

pelo Instagram @fabriciohtaveira. Vai com tudo Fabrício!!!

Na noite da segunda-feira (09/12), o jovem Gabriel Lucas Silva de 
Paulo, recebeu prêmio de destaque da COPA AME (Rio Preto) SÉRIE 
B...SUB 14, como GOLEIRO DA SELEÇÃO DO CAMPEONATO, escolhi-
do pelos técnicos adversários nos 18 jogos do campeonato. Na foto, 
ele com seu troféu e o seu fã n° 1, seu pai Sérgio de Paulo. Sucesso!!! A Jornalista e Colunista Social Carol Domarascki, brindou mais 

um ano de vida na quinta-feira (12/12), ao lado de amigos, fami-
liares e da super mãe Elza Domarascki. Felicidades Carolzinha!!!

Giovanni Tobias tem motivo de sobra pra 
comemorar. Isso mesmo, concluiu seu 

curso de Engenharia Ambiental, apresen-
tou seu TCC e foi aprovado, e terça-feira 

(10/12) celebrou mais um aniversário, 
onde o carinho especial ficou por conta da 

namorada Giseli (foto). Tudo de bom!!!

Destaque para o casal Maciel Bolsoni e Sandra Moreno que completou 24 anos de casados, Bodas de Opala, 
no último dia (09/12). Dessa feliz união rendeu as maiores riquezas, os filhos, Arthur, Maria e Ana. Felicidades!!!

A terça-feira (10/12) foi de comemoração para Marcel Thomaz. 
O super pai completou idade nova, e recebeu o carinho da filha 
Isadora (foto), dos pais Osmar e Júlia, e da irmã Taty. Parabéns!!!

Parabéns para a estudante de 
Arquitetura e Urbanismo, Elisa Moura, 

que brindou a chegada dos seus 
19 anos na segunda-feira (09/12). Ela 

passou o dia recebendo o carinhos dos 
familiares e amigos. Tudo de bom!!!

Noite dessas Jhonny Barboza 
levou a afilhada Diana na casa do

Papai Noel, que está na praça 
Francisco Barreto, para fazer seu pedi-

do para o bom velhinho.
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PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

SAAE e CPFL reúnem-se para evitar novos problemas de energia nos Poços Profundos
Na última segunda-feira 

(9) foi realizada reunião en-
tre representantes da Compa-
nhia Paulista de Força e Luz 
(CPFL) e o SAAE.

Na oportunidade, a supe-
rintendente do SAAE, Elaine 
Gomes, explicou ao coorde-
nador de operações de cam-
po da CPFL, Evandro Freire, 
e ao consultor de negócios, 
Walter Ferreira Rodrigues, os 
problemas enfrentados pela 
autarquia diante da oscilação 
de energia nos poços profun-
dos da cidade.

Elaine Gomes também ex-
pôs sua preocupação de que as 
quedas de energia tenham in-
fluência no desbalanceamento 
de correntes e, consequente-
mente, queima das bombas e 
interrupção no fornecimento 
de água a vários bairros.

Os representantes da CPFL 
admitiram que a rede tem passa-
do por obras e que durante esses 
períodos, em alguns momentos, 
foi necessária a interrupção no 
fornecimento de energia elétri-
ca, sem aviso prévio.

Eles informaram, ainda, 

que a CPFL se compromete 
em realizar um acompanha-
mento durante os próximos 
quinze dias a fim de verifi-
car oscilações, que por ventu-
ra possam vir a acontecer na 
região das bombas, além de 
realizar as obras necessárias a 
fim de evitar interrupções no 
fornecimento de energia.

A CPFL também se com-
prometeu a realizar a revisão 
da rede externa e interna das 
estações, até mesmo para que 
seja possível um diagnóstico 
apurado da situação.

Educação encerra programa 
“Melhor IDEB” 2019

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, realizou 
na última nesta quarta-feira 
(11), no anfiteatro da Faculda-
de Barretos, o encerramento 
de mais uma edição do Pro-
grama “Melhor IDEB”.

Instituído por lei munici-
pal, o programa tem o objetivo 
de contribuir para o aumento 
e melhoria do Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) e valorizar os 
professores envolvidos no pro-
grama, através da concessão 
de bolsas de estudo e pesquisa.

A cada encerramento as 

escolas que tiveram maior 
crescimento em seus índices 
de aprendizagem, medidos 
pelas avaliações aplicadas pe-
riodicamente, são premiadas 
com valores em dinheiro.

As unidades são agrupadas 
em três categorias: pequeno, 
médio e grande porte com pre-
miações de R$ 3.000,00 para o 
1º lugar e R$ 2.000,00 para o 
2º lugar de cada categoria.

O Programa Melhor IDEB 
é gerido pelo CEFORPE (Cen-
tro de Formação dos Profissio-
nais da Educação), que tem a 
seguinte estrutura: supervisora 
geral: Waldecler Naben; coor-

denadores pedagógicos do En-
sino Fundamental I: Elzane 
Magda Araújo, Danilo Pele-
grini Felipe e Ederson Fermia-
no; e coordenadores do Ensino 
Fundamental II: Débora Ra-
mos e Anderson de Souza.

“Durante todo o letivo a 
equipe do CEFORPE realiza as 
formações necessárias com os 
profissionais envolvidos no pro-
grama, elaboram e aplicam ava-
liações periódicas e analisam os 
resultados obtidos para, junto 
com os professores, criar planos 
de intervenções para o avanço 
da aprendizagem dos alunos”, 
explicou Waldecler Naben.

Emenda de R$ 200 mil do deputado federal 
Marcio Alvino é paga em benefício da APAE

O deputado federal, Mar-
cio Alvino (PL), confirmou ao 
vereador Paulo Correa (PL) o 
pagamento de recurso no valor 
de R$ 200 mil no último dia 5, 
para benefício da Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Barretos (APAE).

O recurso será utilizado no 
custeio do Serviço de Prote-
ção Social realizado pela enti-
dade que, atualmente, atende 
mais de 200 alunos das cida-
des de Barretos e Colômbia.

“Tenho um trabalho dire-

cionado às APAEs do estado e 
a de Barretos tem uma atuação 
diferenciada, bem estruturada e 
atendimento excelente na área 
da saúde”, disse Márcio Alvino.

“Neste mandato tive a 
oportunidade de conseguir R$ 
300 mil para compra de dois 
ônibus para transporte dos 
alunos atendidos pela institui-
ção e agora essa boa notícia 
do deputado Marcio Alvino, 
informando que foi deposita-
do no último dia 5, recurso na 
ordem de R$ 200 mil em be-

nefício dos alunos da APAE”, 
disse Paulo Correa.

Essa é a segunda emenda 
que o deputado traz para Bar-
retos no ano de 2019. Ele que 
também destinou recurso de 
R$ 200 mil do Governo Es-
tadual para custeio da saúde, 
com o compromisso do pre-
feito Guilherme Ávila de ser 
realizada a aquisição de uma 
“van adaptada” para transpor-
te de pacientes, que precisam 
de tratamento de saúde fora 
do município.
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Projetos Integradores do Unifeb apresentam mais 
de 100 idéias para resolver problemas do cotidiano

O objetivo do Projeto Inte-
grador é desafiar os alunos dos 
cursos superiores do Unifeb a 
buscarem soluções para proble-
mas presentes nos dias de hoje.

Na última semana foram 
apresentados mais de 100 pro-
jetos, alguns com protótipos 
desenvolvidos, todos buscan-
do a resolução de problemas 
da sociedade, como foco no 
empreendedorismo.

O encontro acadêmico dos 
Projetos Integradores reuniu os 
mais de 20 cursos do primeiro 
e segundo semestre, na “Pedra” 
e nos corredores da instituição.

Foram trabalhos em gru-
pos de alunos dos cursos das 
Engenharias (Ambiental, Ci-
vil, Química, de Alimentos, e 
de Produção), da Física Mé-
dica, do Direito, de Sistemas 
de Informação, da Adminis-
tração, de Ciências Contábeis, 
da Farmácia, da Química Tec-
nológica, da Odontologia, de 
Serviço Social, da Pedagogia, 

da Agronomia e Zootecnia.
“Esse é um dos eventos 

mais importantes da insti-
tuição. Ele fecha todo o se-
mestre, além de priorizar o 
protagonismo do estudante e 
a interdisciplinaridade dele. 
Desenvolve também as com-
petências e habilidades que 
vai além da aprendizagem de 
conteúdo. Enfim, é o resulta-
do das pesquisas e trabalhos 
que eles desenvolveram no 
decorrer do ano”, explicou 
a supervisora da equipe de 
apoio dos projetos integrado-
res, professora Viviane Apa-

recida Zacheu Viana.
“O nosso projeto é sobre o 

reuso da água do banho para 
outras finalidades, como para 
dar descarga ou higienização 
das áreas externas. Isso, duran-
te o mês, vai gerar uma econo-
mia de cerca de 40% na conta. 
Acredito que desde o primeiro 
ano do curso já trabalhar com 
resolução de problemas da vida 
real, do cotidiano, é um de-
safio para nós, e interessante, 
pois envolve também a parte 
de sustentabilidade”, afirmou o 
universitário do curso de Enge-
nharia Mecânica, Yuri Ramos.
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O STJ (Superior Tribunal 
de Justiça) decidiu, por una-
nimidade, na última quarta-
-feira (11), que os segurados 
do INSS têm direito à revisão 
da vida toda. A definição vale 
para todos os processos do 
tipo sobre o mesmo tema.

A correção consiste em pe-
dir à Previdência o recálculo 
da média salarial, consideran-
do todos os salários do traba-
lhador, mesmo os anteriores a 
julho de 1994, antes do Plano 
Real. Atualmente, para calcular 
a média dos salários, que será a 
base de pagamento da aposen-
tadoria, o INSS utiliza apenas 
as remunerações em reais.

Pela regra vigente no insti-
tuto até 12 de novembro des-

te ano, antes de a reforma da 
Previdência começar a valer, a 
média salarial considerava os 
80% maiores salários do tra-
balhador desde julho de 1994 
para quem se filiou ao INSS 
até 26 de novembro de 1999. 

A partir de 13 de novembro 
deste ano, houve nova modi-
ficação e a média deve levar 
em conta todos os salários do 
trabalhador desde 1994, sem 
descartar os 20% menores.

Com o julgamento, os pro-
cessos que estavam parados, à 
espera da decisão do Tribunal 
Superior, poderão voltar a ser 
analisados. Há pelo menos 
1.927 ações com esse tipo de 
pedido, mas o número deve 
ser maior, já que a maioria dos 

tribunais e das varas federais 
não informa o total de casos 
paralisados sobre o tema. 

REVISÃO
Segundo a advogada Gisele 

Kravchychyn, da Kravchychyn 
Advocacia e Consultoria, que 
começou a trabalhar com a tese 
em 2012 e levou o caso até o 
STJ, a decisão é positiva, pois 
fará com que o segurado receba 
uma aposentadoria mais próxi-
ma dos valores com os quais 
contribuiu por toda a vida.

Mas, de acordo com a es-
pecialista, nem todos serão 
beneficiados e é preciso fazer 
as contas antes de entrar com 
processo. “O efeito positivo 
não é para todos, ou seja, nem 
todo mundo tem ganho no va-

lor. É importante fazer o cál-
culo e as simulações antes de 
entrar com a ação”.

Ela também afirma que a 
revisão segue o prazo deca-
dencial do INSS, ou seja, só os 
segurados que se aposentaram 
a menos de dez anos podem 
pedir a correção da renda. 

Em nota, a AGU (Advoca-
cia-Geral da União), que re-
presenta o governo federal na 
Justiça, afirma que cabe recur-
so da decisão ao Supremo, “o 
que será avaliado” pelo órgão. 
A Advocacia-Geral diz ainda 
que há estudos sobre o impacto 
financeiro do tema, feitos pelo 
INSS, mas “diante do cenário 
atual será avaliada a necessida-
de ou não de atualização”.

A Justiça Federal do Dis-
trito Federal determinou, na 
última quarta-feira (11), que 
a Polícia Rodoviária Federal 
retome, em até 72 horas, de 
forma integral, o uso da fis-
calização eletrônica em rodo-
vias federais. O prazo final é 
a partir deste sábado, dia 14.

O juiz substituto da 1ª 
Vara, Marcelo Gentil Montei-
ro, acatou alguns dos aspectos 
de ação movida pelo Ministé-
rio Público Federal contrário 
à determinação do governo, 
publicada em agosto, de sus-
pender o uso dos dispositivos.

O magistrado, em sua de-
cisão, utiliza como base o Có-
digo de Trânsito Brasileiro, 
dando ênfase em alguns pa-
rágrafos, como o quinto, que 
diz: “órgãos e entidades de 
trânsito pertencentes ao Sis-
tema Nacional de Trânsito da-
rão prioridade em suas ações 

O Santander abriu mais 
uma agência em Barretos. A 
população da cidade e região 
já pode realizar suas transa-
ções bancárias na agência lo-
calizada na Avenida Altair da 
Silva Bonfim, 1217, loja 6, 
bairro Paulo Prata.

“Tínhamos uma agência 
dentro do Hospital do Câncer 
e o atendimento ficava restrito 
a quem frequentava o local. 
Observamos uma demanda 
crescente na região e decidi-
mos adequar nossas instala-

ções para que toda a popu-
lação consiga receber nossa 
atenção”, explicou Rosângela 
Toloni, superintendente exe-
cutiva da rede SP Interior II 
do Santander Brasil.

Com o novo espaço, Bar-
retos possuirá quatro agências 
do Banco. “Ainda vemos, por 
exemplo, uma oportunidade 
para as soluções de meios de 
pagamento em cartões com a 
nossa Getnet, porque os seg-
mentos hoteleiro, comércio 
e serviços estão pujantes na 

cidade. Os microempreende-
dores e empresas de pequeno 
e médio porte da região po-
derão ter acesso à tecnologia 
para impulsionar os seus ne-
gócios”, ressaltou Toloni.

No local serão ofertados 
produtos e serviços bancá-
rios desde os mais simples 
(abertura de conta, paga-
mentos e saques) até os mais 
estruturados, como opera-
ções de créditos, financia-
mento a projetos de energia 
renovável e para cursos de 

medicina, e investimentos.
“Estamos levando para 

Barretos um novo conceito 
de agência: um espaço com-
pacto, confortável, seguro, 
no qual o cliente poderá ter 
acesso a todas as soluções 
financeiras do banco”, expli-
cou a executiva.

A nova agência de Barre-
tos conta com uma equipe de 
quatro pessoas, que possuem 
conhecimento sobre o merca-
do e das excelentes oportuni-
dades locais.

Santander abre nova agência em Barretos

Tribunal Superior libera revisão que inclui 
todos os salários na aposentadoria do INSS

Julgamento desta definiu que segurado pode pedir para incluir no 
cálculo da média salarial todos os salários, mesmo os anteriores a 1994

Polícia Rodoviária deve retomar 
radares em rodovias federais a 

partir deste final de semana

à defesa da vida”.
Ele também afirma que, 

pela separação de poderes, o 
presidente Jair Bolsonaro não 
poderia ter determinado a reti-
rada de radares. Por se tratar de 
algo previsto em lei, caberia ao 
Legislativo e não ao Executi-
vo, qualquer alteração na área.

“A urgência é patente, ante 
o risco de aumento do nú-
mero de acidentes e mortes 
no trânsito em decorrência 
da deliberada não utilização 
de instrumentos escolhidos, 
pelos órgãos técnicos envol-
vidos e de acordo com as re-
gras do Sistema Nacional de 
Trânsito, como necessários à 
fiscalização viária”, escreveu 
Monteiro.

Ele também determina que 
a União se abstenha de tentar 
“suspender, parcial ou inte-
gralmente, o uso de radares 
estáticos, móveis e portáteis”.

A cada dia, mais de 20 crianças e adolescentes 
são diagnosticadas com câncer pelo SUS

Todos os dias, mais de 20 
crianças e adolescentes (com 
idades de zero a 19 anos) são 
diagnosticadas com câncer pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
O alerta é da Sociedade Brasi-
leira de Pediatria, que chama a 
atenção para a necessidade do 
diagnóstico precoce da doença 
que mais mata nesta faixa etária.

Ao analisar os dados apresen-
tados pelas Secretarias Estaduais 
de Saúde ao Painel de Monitora-
mento do Tratamento Oncológico 
(Painel-Oncologia), do Ministé-
rio da Saúde, a entidade identifi-
cou que mais de 41 mil crianças 
e adolescentes receberam resul-
tados positivos de exames para 
identificar neoplasias entre 2013 
e novembro deste ano.

Para a presidente da SBP, dra. 
Luciana Rodrigues Silva, os nú-
meros confirmam a importância 

da detecção do câncer em seus 
estágios iniciais, o que melhora as 
chances de cura, aumenta a possi-
bilidade de sobrevida e impacta na 
qualidade de vida dos pacientes.

“É importante valorizar as 
queixas das crianças e levá-las 
regularmente ao pediatra. Na 
maioria das vezes, elas sinalizam 
para doenças comuns da infân-
cia, mas em alguns casos pode 
ser uma condição mais séria”, 
pontua a médica.

Segundo ela, o pediatra tem 
papel essencial no diagnóstico 
do câncer. Para tanto, considera 
fundamental que os pais ou res-
ponsáveis realizem as consultas 
pediátricas regulares, visando a 
identificação precoce da doença.

“Nas crianças, geralmente as 
doenças se apresentam com sin-
tomas inespecíficos, semelhantes 
aos de transtornos comuns da 

infância. Isso pode levar a 
retardo no diagnóstico de 
câncer. Infelizmente, ba-
seado nos dados dos regis-
tros consolidados, muitos 
pacientes no Brasil ainda 
são encaminhados aos cen-
tros de tratamento com a 
doença em estágio avança-
do”, destacou a méica.

DIAGNÓSTICO
Por sua vez, a presidente do De-

partamento Científico de Oncolo-
gia da SBP, dra. Denise Bousfield, 
aponta para um fator relevante na 
análise do câncer infantojuvenil. 
Segundo conta, ao contrário do que 
acontece com a população adulta, 
em crianças e adolescentes, não 
há evidências científicas, até o mo-
mento, de associação clara entre a 
doença e fatores ambientais.

“Por isso o diagnóstico pre-
coce e o tratamento em centros 

de referência em oncologia pe-
diátrica são tão importantes. O 
câncer nesta faixa etária deve ser 
diagnosticado e tratado o mais 
precocemente possível, pois 
comparativamente com adulto, 
ele tende a apresentar menores 
períodos de latência, crescer qua-
se sempre rapidamente e ser gera 
lmente i nvasivo”, alertou.

Ela enfatiza, também, que a 
sobrevida estimada no Brasil por 
câncer na faixa etária entre zero e 
19 anos é de 64%, segundo dados 
disponibilizados pelo Instituto 
Nacional do Câncer.
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Nos últimos 10 anos, cerca 
de 4 milhões de vítimas de aci-
dentes de trânsito foram indeni-
zadas pelo Seguro DPVAT em 
todo o país. A partir do histórico 
de dados da Seguradora Líder, é 
possível projetar um cenário de 
como será o próximo ano sem a 
existência do seguro de aciden-
te de trânsito, usando modelos 
estatísticos aplicados em previ-
sões de séries temporais.

Caso seja extinto, mais de 
300 mil pessoas perderão o di-

De tempos em tempos o 
WhatsApp anuncia quais mo-
delos de celular não serão mais 
compatíveis com o aplicativo. 
Como o ano está chegando ao 
fim, nada mais justo verificar se 
os nossos telefones entram na 
“lista da morte” da empresa.

Os usuários que usam mo-
delos de smartphones novos 
não precisam se preocupar. 
Mas os que possuem celulares 
mais antigos ou que estão há 
muito tempo sem receber atua-
lizações oficiais de seus fabri-
cantes devem ficar ligados.

A lista conta com aparelhos 
como Samsung Galaxy S3 e 
iPhone 4. Os celulares com o 

De acordo com uma pesquisa feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, com 2.400 brasileiros, o WhatsApp é o meio de 
comunicação mais utilizado pelos entrevistados: 79% deles responderam que utilizam sempre a rede social e 14% o utilizam às vezes. Na se-
quência, apareceram os canais de televisão (50%), a plataforma de vídeos Youtube (49%), o Facebook (44%), sites de notícias (38%), a rede 
social Instagram (30%) e emissoras de rádio (22%). O jornal impresso também foi citado por 8% dos participantes da sondagem e o Twitter, 
por 7%. O levantamento aponta também que o público mais jovem tem utilizado menos a televisão e mais as mídias digitais, como YouTube 
e Instagram. Além disso, de cada 10 brasileiros, 8 já identificaram fake news nas redes sociais e 82% afirmou verificar se uma informação 
é verdadeira antes de compartilhá-la. Esse percentual de pessoas que verificam as informações é crescente conforme aumenta o grau de 
escolaridade dos entrevistados. Os resultados da pesquisa indicam também que praticamente a metade dos brasileiros acha difícil identificar 
notícias falsas em redes sociais. Os veículos de comunicação como televisão e jornais possuem maior credibilidade do que as informações de 
redes sociais para a grande maioria dos cidadãos, porém brasileiros de menor escolaridade se dividem nessa percepção. A pesquisa também 
avaliou os hábitos dos entrevistados nas redes sociais. O tipo de ação mais comum foi a curtida de publicações, ato realizado sempre por 
41% dos participantes da sondagem. Em seguida, veio compartilhamento de posts (20%), publicar conteúdos (19%) e comentar mensagens 
de outros (15%). Segundo os autores da pesquisa, o nível de confiança é de 95%, com margem de erro de dois para mais ou para menos.

Evento de startups reúne 
200 pessoas em Barretos

Sete projetos que participaram do programa
do Sebrae-SP foram apresentados

Uma noite de troca de ex-
periências e atualização sobre 
o ecossistema de inovação na 
região. Esse foi o balanço do 
Demoday, evento de apresen-
tação dos resultados do progra-
ma Startup SP do Sebrae-SP, 
realizado na última terça-feira, 
dia 10. A ação reuniu 200 pes-
soas no Centerplex Cinemas do 
North Shopping Barretos.

Durante quatro meses, sete 
startups participaram do pro-
grama de desenvolvimento de 
startups digitais em estágio de 
validação das premissas dos mo-
delos de negócios. Ajuda Garan-
tida, Tríade, Seteseven, Loghub 
Express, Mais Ensino, Same 
Team e Medlig participaram de 
capacitações, acompanhamento 
de negócios, conexão com outros 
programas e investidores, e men-
toria com parceiros de mercado.

O Demoday foi a hora de se 
apresentar para o mercado e duas 

startups se destacaram. A Medlig 
foi escolhida pela comissão avalia-
dora e a Loghub foi bem avaliada 
pelo público presente. “As soluções 
apresentadas mostram que a região 
tem grandes talentos e pode se des-
tacar como um polo de inovação”, 
destacou o gerente regional do Se-
brae-SP, Rafael Matos do Carmo.

Durante o evento também 
foi apresentado o BrutoSum-
mit, o evento de tecnologia, 
inovação e startups de Barretos 
e região, promovido pelo Bruto 
Valley, comunidade criada para 
estimular e disseminar a cultura 
de empreendedorismo, inova-
ção e startups.

A parte de atualização ficou 
por conta da palestra de Raphael 
Lassance, referência nacional em 
growth hacking (marketing orien-
tado a experimentos), empreen-
dedor com mais de 18 anos de 
experiência em projetos digitais, 
especialista em tração e impacto.

Mais de 300 mil vítimas ficarão sem Seguro DPVAT no ano que vem
reito ao seguro apenas em 2020. 
O estudo indica, ainda, que se-
rão mais de 38 mil casos de ví-
timas fatais no trânsito e mais 
de 205 mil pessoas que ficariam 
com alguma sequela permanen-
te depois de um acidente.

Para 2020, a maior in-
cidência de ocorrências de 
trânsito não indenizadas pro-
jetadas é para vítimas do sexo 
masculino, mantendo o mes-
mo comportamento dos anos 
anteriores na base indenizató-

ria do Seguro DPVAT.
A faixa etária mais atingida 

no período será a de 18 a 34 anos, 
representando 46% do total das 
indenizações, o que corresponde 
a cerca de 144 mil benefícios que 
poderão não ser pagos.

A projeção de ocorrências 
para o próximo ano também 
mostra que a motocicleta seria 
responsável pela maior parte 
das indenizações, com cerca 
de 77% do total.

No mesmo período, a 

maioria dos benefícios conce-
didos do Seguro DPVAT seria 
para motoristas (58%). Estes 
representariam 56% das inde-
nizações para acidentes fatais 
e 54% para ocorrências com 
sequelas permanentes, predo-
minando significativamente 
os motociclistas (91%).

Os pedestres ficariam em 
segundo lugar nas indenizações 
por acidentes fatais no período 
(28%), assim como nos sinis-
tros envolvendo vítimas com 

invalidez permanente (35%).
Num cenário sem o Segu-

ro DPVAT, o Nordeste seria o 
mais atingido. Segundo o estu-
do, no ano que vem, a região 
concentrará a maior parte das 
ocorrências não indenizadas: 
30% do total. Entre os estados, 
São Paulo, Minas Gerais, Cea-
rá e Santa Catarina apresenta-
rão o maior número de vítimas 
que ficarão sem a cobertu-
ra: 38.602, 36.118, 21.883 e 
20.251, respectivamente.

Dos recursos arrecadados 
pelo Seguro DPVAT, 50% vão 
para a União, sendo 45% para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para custeio da assistência mé-
dico-hospitalar às vítimas de 
acidentes de trânsito, e 5% são 
para o Denatran (Departamen-

to Nacional de Trânsito), para 
investimento em programas de 
educação e prevenção de aci-
dentes de trânsito.

Os outros 50% são direcio-
nados para despesas, reservas e 
pagamento de indenizações às 
vítimas. De janeiro a outubro 
deste ano, a parcela destinada 
ao SUS totalizou R$ 852,4 mi-
lhões e, para o Denatran, R$ 
94,7 milhões. Nos últimos 11 
anos, essa contribuição soma 
mais de R$ 37,1 bilhões.

No dia 11 de novembro, 
foi editada uma medida pro-
visória indicando o fim do 
DPVAT. A MP será analisada 
pelo Congresso, que terá o pe-
ríodo regimental para se posi-
cionar, aprovando, rejeitando 
ou modificando o texto.

WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares
Confira em quais celulares o aplicativo 

vai parar de funcionar em breve
sistema operacional Windows 
Phone, por exemplo, só vão ser 
compatíveis com o WhatsApp 
até 31 de dezembro deste ano. 
Depois disso, já era e o aplica-
tivo não vai mais funcionar.

Quem tiver um celular com 
a versão Android 2.3.7 ou iOS 
8 (e anteriores) já não conse-
gue criar novas contas nem 
reverificar contas existentes, 
mas pode usar o app até 1º de 
fevereiro de 2020. Após a data, 
o WhatsApp vai deixar de ro-
dar nestas versões do sistema.
Modelos atuais compatíveis 

100% com o WhatsApp:
- Android com sistema opera-
cional 4.0.3 e mais recentes.

- iPhone com iOS 9 e mais recentes.
- Alguns modelos com KaiOS 
2.5.1 e mais recentes, incluin-
do JioPhone e JioPhone 2.

COMO SABER A VER-
SÃO DO MEU SISTEMA 

OPERACIONAL
No Android, é preciso abrir 

as “Configurações”. Em segui-
da, selecione o item “Sobre o 

Telefone” e vá em “Informações 
do Software”. Lá os detalhes 
com a versão do sistema opera-
cional vão aparecer. O nome das 
opções ou o caminho podem va-
riar dependendo do modelo. Se 
você tiver um iPhone, entre nos 
“Ajustes” e vá no item “Geral”. 
Procure a opção “Sobre” para 
verificar a versão do iOS.

WhatsApp é a principal fonte de informação do brasileiro, aponta pesquisa

Mais de três milhões de alunos já pode ter a ID Estudantil
Quer ter a sua carteirinha 

de estudante sempre disponí-
vel na palma da mão? Com a 
ID Estudantil, você pode tê-la 
gratuitamente por meio do 
aplicativo no celular.

Mais de três milhões de 
alunos já estão cadastrados no 
Sistema Educacional Brasileiro 
e podem emitir o documento 
para uso como meia-entrada em 
eventos culturais e esportivos.

Para assegurar o acesso à 
ID Estudantil, um represen-
tante de cada instituição de 
ensino, pública e particular, 
deve enviar as informações 
dos alunos para o sistema do 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

Eles devem informar CPF, 
data de nascimento, curso, ma-
trícula e o ano, e semestre de 
ingresso dos estudantes. Tam-
bém serão informados nível 
e modalidade de educação de 
ensino. Pelo menos 3.863 ins-
tituições de educação básica 

e 802 de educação superior 
cadastraram os estudantes no 
SEB. O total de alunos regis-
trados chegou a 3.002.523 alu-
nos. Os estudantes que querem 
verificar se estão registrados 
no sistema devem acessar o 
site idestudantil.mec.gov.br.

SOLICITE SUA 
CARTEIRINHA

Se a instituição tiver envia-
do os dados corretamente, basta 
os alunos baixarem o app, en-
contrado na área “Governo do 
Brasil”, nas lojas virtuais. Os 
usuários vão precisar inserir o 
CPF, o nome completo, telefo-
ne para envio de SMS e e-mail. 
Em seguida, é aceitar os termos 
e políticas de uso do aplicativo. 
Na sequência, os estudantes de-
verão acessar “Minha ID Estu-
dantil” para, então, obter o do-
cumento em formato digital. A 
nova carteirinha estudantil tem 
custo zero ao usuário.

SEGURANÇA
O ano de 2020 será de tran-

sição, mas a partir de 1º de ja-

neiro de 2021 toda e qualquer 
instituição que for emitir a 
carteirinha deverá consultar 
o banco de dados antes. Isso 
serve para assegurar que o be-
neficiário da identificação es-
tudantil é, de fato, um aluno.

Na ID Estudantil, a tecno-
logia vai combater as fraudes 
desde o início. Os estudantes 
de 18 anos ou mais devem ti-
rar uma foto do próprio rosto 
para comparar com a da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) disponível no banco de 
dados do Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran).

Caso não seja habilitado, 

deve tirar foto de frente e 
verso da Carteira de Identida-
de (RG) para comparação da 
imagem da face. Isso servirá 
para coibir fotos falsas ou de 
terceiros. O CPF é informado 
pelo representante da institui-
ção de ensino no SEB. Tanto o 
CPF quanto o login único gov.
br, onde constam diversos ser-
viços do governo federal, são 
importantes para o serviço.

No caso dos menores de 
idade, é preciso que o res-
ponsável legal baixe o app e 
permita que o jovem tenha 
acesso. Só aí é que os alunos 
poderão fazer
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Final do 5º Campeonato Municipal de Basquete Masculino

No último sábado (7) 
aconteceu a final do 5° Cam-
peonato Municipal de Bas-
quete Masculino, no Cemepe 
do bairro América.

O secretário de Esportes 
e Lazer, Dorivaldo de Al-
meida Júnior, Lilico, marcou 

presença para realização dos 
prêmios às equipes, enalte-
cendo a participação de todos 
os atletas que, segundo ele, 
“engrandeceram e elevaram o 
nível do campeonato”.

Na disputa do terceiro lu-
gar a equipe da APAB Barretos 

venceu a equipe do Valley Bulls 
pelo placar de 48 x 33, conquis-
tando a medalha de bronze.

Ajax Barretos e Giants Bar-
retos disputaram a grande final, 
com o Giants Barretos (foto) con-
quistando o primeiro lugar, após 
vencer pelo placar de 55 x 42.

Barretos EC jogará à noite em 
sete partidas no estádio Fortaleza

Entre 29 de janeiro e 4 de 
abril de 2020, o Barretos EC 
disputará oito partidas no Es-
tádio Fortaleza, em Barretos, 
como mandante no Campeo-
nato Paulista da Série A3.

Apenas uma delas, no dia 
4 de abril, será às 15 horas. 
As demais partidas serão dis-
putadas à noite, às 20 horas. 
As datas e os horários foram 
confirmados nesta semana, 
por meio de ofício enviado a 
Federação Paulista de Fute-
bol, pela diretoria do Touro do 
Vale, em comum acordo com 
a comissão técnica.

O preparador físico, César de Cillo, e o treinador Ricardo 
Moraes, durante treinamento do BEC no estádio Fortaleza

DATAS E HORÁRIOS
29/01 – 20h: Barretos x Pau-

lista, 07/02 – 20h: Barretos x Ca-
pivariano, 15/02 – 20h: Barretos 
x Nacional, 28/02 – 20h: Barre-

tos x Batatais, 07/03 – 20h: Bar-
retos x Comercial, 20/03 – 20h: 
Barretos x Linense, 25/03 – 20h: 
Barretos x Noroeste e 04/04 – 
15h: Barretos x Marília.




