
BARRETOS, 06 de abril de 2018

www.jornalacidadebarretos.com.br

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano V - Edição nº 270 - Ditribuição Gratuita

GILMAR MENDES RESOLVE QUALQUER PROBLEMA - “Neste país, que não fomos nós quem criou, há jeito para tudo. 
Quando você entender que está em um beco sem saída, não se desespere. Leve seu problema ao STF e reze, não para 
Deus te ajudar, mas para que Gilmar Mendes receba seu caso e encontre uma solução.” EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

João Mulata 
solicita remoção 

dos paralelepípedos 
e implantação 
de asfalto na 
avenida 25
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O Espaço Permanente de 
Artes Visuais do Centro Uni-
versitário da Fundação Edu-
cacional de Barretos (Unifeb) 
recebe desde a última segun-
da-feira, dia 2l,  exposição 
do artista plástico, Renato 
Amisy. Conhecido por retra-
tar a área do Direito em diver-
sas obras, o artista se inspirou, 
desta vez, em outros cursos da 
instituição, como Engenha-
ria de Alimentos, Engenharia 
Química, Engenharia Elétrica 
e Engenharia Civil e Agrono-
mia, para criar obras em acrí-
lico sobre tela e papel canson.

A exposição apresenta 18 
obras, sendo sete inéditas, e esta-

rá aberta ao público até o final de 
abril. Além das obras temáticas, 
Amisy também acrescenta à ex-
posição, a obra que o apresentou 
ao mercado internacional e que 
ficou entre as premiadas no Con-
curso Nacional Brasil 500 Anos 
Artes e Design, em 1999, durante 
as comemorações dos 500 anos 
de descobrimento do país.

Localizado na biblioteca 
do campus, com funciona-
mento de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 23 horas, e sába-
do, das 8 às 12 horas, o espaço 
é uma iniciativa do Unifeb e 
tem o intuito de fomentar o 
acesso à arte e cultura. (Fotos 
Nivaldo Júnior).

Espaço Permanente de Artes Visuais do 
Unifeb recebe exposição de Renato Amisy

O delegado responsável pela 
Delegacia de Defesa da Mulher 
de Barretos, Marcos Eduardo 
Marques, confirmou que a Jus-
tiça decretou a prisão preventiva 
de Evandro Mourelli.

Ele é acusado de ser o autor 
dos golpes de faca contra sua 
ex-namorada, Thaina Cristina 

da Silva, de 25 anos. O crime 
foi registrado por câmeras de 
segurança no interior da imobi-
liária onde a jovem trabalhava, 
na manhã do dia 27 de março.

As imagens mostram um 
possível desentendimento entre 
o casal e Thainá recebendo os 
golpes pelas costas, sem que pu-

desse reagir ao ataque. Até o fe-
chamento desta edição, Evandro 
Mourelli, continuava foragido.

Segundo boletim médico 
divulgado pela Santa Casa, 
Thainá Cristina da Silva segue 
em recuperação, tendo sida 
transferida da UTI para um 
quarto na última terça-feira.

Renato Amisy ladeado pelas professoras Patrícia Amoroso, Maria Paula Barcellos Carvalho e Sílvia Bortolo

Foi aprovado na sessão de 
26 de março da Câmara Mu-
nicipal de Barretos, o projeto 
de Lei denominado “Diploma 
Aluno Nota 10”, que tem por 
objetivo principal incentivar o 
empenho dos alunos durante 
todo o ano letivo, premiando-
-os por sua dedicação. A auto-
ria do texto da lei é do vere-
ador Raphael Dutra (PSDB). 

Têm direito a participar da 
seleção alunos do 1 ao 9º ano 
do Ensino Fundamental e do 
1 ao 3º ano do Ensino Médio 
das escolas públicas muni-
cipais e estaduais. Caberá à 
secretaria municipal de Edu-
cação e Diretoria Regional de 
Ensino a indicação dos alunos 
a serem homenageados e que 
obtiveram melhor média final. 

Segundo Dutra, a iniciativa 

é uma maneira de incentivar 
os alunos a se dedicarem aos 
estudos durante todo o ano. 
“Imagino que o diploma é um 
motivo para que o aluno estu-
de, se dedique à vida escolar, 
para ter um bom desempenho 
durante toda a vida. Então, o 
projeto vem de encontro ao 
objetivo da secretaria de edu-
cação, no sentido de ser uma 
motivação para a dedicação 
aos estudos e à sua formação 
como cidadão e profissional”, 
destacou o vereador. 

O diploma será assinado 
pelo prefeito, presidente da 
Câmara Municipal e secretá-
rio municipal da Educação. 
A entrega será realizada, anu-
almente, em sessão solene na 
Câmara Municipal. (Foto: Lu-
cas de Toledo)

Diploma Aluno Nota 10 é aprovado e 
incentiva o empenho dos estudantes

A diretoria do Sindicato dos 
Bancários de Barretos e região 
confirmou que decidiu reali-
zar cortes nas despesas, para 
não precisar fazer a cobran-
ça da contribuição sindical de 
seus associados. A confirmação 
foi feita pelo presidente Alencar 
Theodoro de Souza Filho, ao co-
mentar sobre a possibilidade dos 
sindicatos definirem em assem-
bleia se a categoria irá ter ou não 
a contribuição sindical dos seus 
trabalhadores, como forma de 
auxiliar na manutenção das des-
pesas sindicais. “A assembleia 
é soberana e pode aprovar a 
contribuição. A lei trabalhista 
diz que a empresa pode fazer 
o desconto, desde que haja a 
concordância por escrito e assi-
nada pelo trabalhador”, afirmou 
Alencar de Souza. Muitos sin-
dicatos entraram na Justiça pe-
dindo a volta da cobrança do Im-
posto Sindical. Porém, segundo 
Alencar de Souza, a CUT (Cen-
tral Única dos Trabalhadores), a 
qual o Sindicato dos Bancários 
é filiado, sempre defendeu o fim 
desta contribuição. “Futuramen-
te, a categoria poderá até reali-
zar assembleia para que possa 
vir a cobrar essa taxa, mas hoje, 
o sindicato é o único órgão que 
defende realmente os trabalha-
dores”, destacou o sindicalista.

Sindicato dos 
Bancários de 

Barretos e 
região não cobra 

contribuição 
sindical da 
categoria

O grupo Mulheres em 
Ação trará para a população 
barretense e da região a pales-
tra “Cirurgia Plástica – Mitos e 
Verdades”, que será proferida 
pelo renomado cirurgião plás-
tico, dr. Maurício Barcelos.

A palestra acontecerá no 
dia 08 de maio, na Câma-
ra Municipal de Barretos, às 
20 horas. A entrada custa R$ 
20,00 (vinte reais) mais 1 kg 
de alimento não perecível, que 
serão doados para a Santa Casa 
de Misericórdia de Barretos.

Mais uma vez, o grupo Mu-
lheres em Ação, pensando na 
saúde e bem estar da população 
e na continuidade dos atendi-
mentos da Santa Casa, se dispõe 
a organizar um evento que atin-
girá os anseios dos munícipes.

“Nossa preocupação com a 
saúde das pessoas que se sub-

“Mulheres em Ação” agenda palestra 
sobre cirurgia plástica para 8 de maio

metem a cirurgias reparadoras 
e de estética, e também a vonta-
de de ajudar nossa Santa Casa, 
nos impulsiona a este trabalho 
tão compensador. Esperamos 
a adesão da população, que 
sempre acompanha e ajuda em 
nossas ações”, comentou a co-
ordenadora do grupo, Raquel 
Matos Anastácio (foto).

Justiça decreta prisão preventiva 
de autor de tentativa de homicídio

A solidariedade é a personagem principal do evento que será realizado 
pela Associação Os Independentes neste domingo, dia 8 de abril. A Coste-
lada em prol da Santa Casa de Barretos acontece no Espaço Berrantão, a 
partir do meio-dia, e arrecada fundos para o hospital que atende pacientes 
não somente de Barretos, mas de toda região. No cardápio, além da costela 
assada no Fogo de Chão, serão servidos também arroz, feijão, mandioca, 
vinagrete, farofa e saladas, e os participantes tem a opção de consumir no 
local ou levar marmitex. Entre as atrações musicais do evento estão confir-
mados Gaby Violeira e Bob Rios. As adesões antecipadas estão à venda 
e custam R$ 35,00 adultos. Crianças de 6 a 12 anos pagam R$ 15,00 e 
crianças até 5 anos não pagam. Na portaria haverá reajuste nos ingressos 
passando os valores para R$ 40,00 adultos e R$ 20,00 crianças de 6 a 2 
anos. Os pontos de vendas ficam na Loja Oficial Os Independentes, loca-
lizada na esquina da avenida 43 com a rua 38; Mercearia Pereira, rua 28 
entre avenidas 03 e 05; e nos setores de captação de recursos da Santa 
Casa e do Hospital de Amor. Mais informações pelo telefone 3321-2519.

Os Independentes promove Costelada 
em Prol da Santa Casa de Barretos

Evento acontece neste domingo, dia 8, no Espaço Ber-
rantão, com almoço completo e atrações musicais
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Opinião

» LEMOS NAS ENTRELINHAS DE RIO PRETO
A vereadora Paula Lemos (PSB) e a candidata derro-

tada nas últimas eleições municipais, Graça Lemos (PSB) 
devem apoiar no próximo pleito as candidaturas dos rio-
pretenses Bolçone (PSB) para deputado estadual e Waldo-
miro Lopes (PSB) para deputado federal.

» TUCANO LISO
O vereador Dutra (PSDB) foi convidado para assumir 

um cargo em uma secretaria estadual. O tucano barretense 
agradeceu a lembrança, mas declinou do convite.

» NÃO ME LEVE A MAL
Conversas nos bastidores dão conta que o vereador 

Wilson Aparecido (PSDB) não está gostando do posicio-
namento do edil Carlão do Basquete (PROS) na Câmara 
Municipal.

» GUILHERME VIVE NO PARQUE
O bispo diocesano Dom Milton Kenan Junior citou a 

presença do prefeito Guilherme Ávila (PSDB) na aber-
tura da missa na noite de domingo, no Parque do Peão. 
No evento transmitido pela Rede Vida, o jornalista João 
Monteiro de Barros Filho foi homenageado com o Tro-
féu Dom José de Mattos Pereira.

» OLHA O PLACAR, AÍ GENTE!
Comandado pelo jornalista Paulo Pedroso, Placar Geral deve 

voltar na versão impressa, com o apoio de gente da prefeitura.

» TERREMOTO À VISTA
Se uma altíssima multa for aplicada pelo setor compe-

tente em uma entidade da cidade, alguns integrantes po-
dem se assustar, tremer e espernear.

» DÉJÀ VU A LA VONTÊ
Para o vereador Kapetinha (PTB), no Distrito Indus-

trial, tem buracos “a la vontê”! Como diria o cronista 
francês, “déjà vu”!

» BETIM QUER DESVIRAR A CIDADE
Ao comentar a atuação de Henrique Prata no setor de 

saúde em Barretos, o vereador Betim da Comunidade 
(PSDB) disse que não pode deixar virar cidade de coronel.

» AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SAÚDE
Na próxima quinta-feira (12), às 20 HORAS, na Câma-

ra Municipal de Barretos, está agendada audiência pública 
para debater a integração do sistema de saúde.

» EU VI, ASA!
Vereador Leandro Anastácio (SD) pediu informações so-

bre as tarifas e reajustes dos ônibus circulares em Barretos

» SOBRE A CASA DE TRIAGEM
O vereador Euripinho (PDT) solicitou informações 

sobre a Casa de Triagem para Dependentes Químicos e 
Alcoolistas da Fundação Padre Gabriel Correr.

» RAPAHEL REIVINDICA COREN
A implantação de uma unidade do COREN (Conselho 

Regional de Enfermagem) em Barretos foi reivindicada 
pelo vereador Raphael Oliveira (PRP).

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A alimentação do Le-

viatã nos planos regional e nacional: Mudanças no DEOPS/
SP no Pós-1964 – Família 50”, de Maria Aparecida de 
Aquino, Marco Aurélio Vannucchi de Mattos, Walter Cruz 
Swensson Jr. e Adalberto Leister Filho, publicado pela Im-
prensa Oficial SP.

Percival Puggina
Membro da Academia Rio-

-Grandense de Letras, é arquiteto, 
empresário e escritor, e colunista de 

dezenas de jornais e sites no país

Gilmar Mendes resolve qualquer problema
Como o Brasil ainda é um 

país em transformação, devi-
do à sua democracia jovem; 
como a jovem Constituição, 
de apenas 30 anos, pode ser 
interpretada ao bel prazer de 
inúmeros congressistas, ju-
ristas, juízes e defensores da 
justiça; como o Supremo Tri-
bunal Federal, guardião desta 
Constituição, insiste em mo-
dernizá-la a cada novo caso 
que lá se discuta; como o país 
e sua população se abriram 
em um leque de opções, onde 
há saída para tudo, nada mais 
surpreende a quem enxerga 
nas entrelinhas das falas, op-
ções para entendimentos di-
versos e caminhos novos a se-
rem tomados, quando a corda 
recai sobre o pescoço.

Quando o ministro do STF, 
Gilmar Mendes, declarou es-
forço em sair de um congres-
so em Portugal, para aterrissar 
em Brasília, a tempo de par-
ticipar da votação do tal Ha-
beas Corpus do ex-presidente 
Lula, estava escrito nas entre-
linhas que o ministro havia 
descoberto uma saída para o 
caminho das pedras, a qual o 
STF vinha trilhando nas últi-
mas semanas.

Gilmar Mendes, não só 
participou da votação, como 
encontrou um “jeitinho brasi-
leiro” para tirar STF da linha 
de tiro de qualquer brasileiro, 

Uma sociedade pendurada no pincel
Sob o ponto de vista de 

sua estabilidade, três pilares 
sustentam uma construção. 
Quatro fazem-no ainda mais 
facilmente. Com apenas dois 
pilares só dá para fazer uma 
ponte, ou algo com jeito de 
ponte. Num único pilar po-
de-se colar um cartaz, apoiar 
as costas, ou fazer alonga-
mento de pernas.

São quatro os melhores pi-
lares para suporte de uma boa 
ordem social: família, religião, 
escola e instituições políticas. 
No Brasil, há longo tempo, 
todas vêm sendo atacadas por 
grupos que agem com motiva-
ção política, ideológica, parti-
dária e/ou econômica.

A instituição familiar tor-
nou-se objeto de sistemática 
desvalorização. As uniões são 
instáveis e os casamentos, 
quando chegam a acontecer, 
duram, em média, 15 anos (em 
acelerada queda). O número 
de divórcios anuais já corres-

ponde a um terço do número 
de casamentos. Em 27% das 
famílias com filhos, a mulher 
não tem cônjuge (um total de 
11,6 milhões de lares). Vinte 
por cento dos casais não têm 
filhos e, quase isso - 18,8% - 
dizem não querer ter filhos.

Estou falando apenas em 
estatísticas, sem aprofundar 
na análise da nebulosa quali-
dade dos laços e do exercício 
das funções parentais. É sabi-
do, porém, que tais funções 
estão revolutas na desordem 
dos costumes que tanto afeta 
a vida social nas últimas déca-
das. E vai-se o primeiro pilar.

A religião enfrenta notó-
ria redução de sua influência. 
Externamente, correntes polí-
ticas que perceberam ser im-
possível destruir a civilização 
ocidental sem revogar a influ-
ência do cristianismo atacam 
as religiões cristãs declarando 
o direito de opinião e o exer-
cício da cidadania territórios 

interditos a quem tenha con-
vicções decorrentes de fé reli-
giosa. E o fazem em nome da 
laicidade do Estado.

Com esse estratagema, 
confundem os néscios e reser-
vam apenas para si o direito de 
opinar e intervir em relevantís-
simas questões sociais e mo-
rais. Internamente, as mesmas 
correntes agem de modo per-
versor na Igreja Católica atra-
vés da Teologia da Libertação 
e nas evangélicas através da 
Teologia da Missão Integral. E 
vai-se o segundo pilar.

A escola e o controle das 
funções educacionais foram 
tomados por militantes mais 
ocupados em conquistar adep-
tos às causas revolucionárias 
do que em desenvolver talen-
tos e habilidades para que os 
jovens tenham participação 
produtiva e ativa na vida so-
cial. Com isso, oportunidades 
são dissipadas, pela mais rasa 
ignorância, nutrindo frustra-
ções e revoltas.

Professores que respondem 

por essa realidade reverenciam 
Paulo Freire e sua pedagogia 
do oprimido que outra coisa 
não é senão a definitiva opres-
são pela pedagogia. Outro dia, 
um conhecido me contava de 
certo jovem seu parente que, 
aos 18 anos, sem ser imbecil, 
egresso do sistema de ensino, 
não sabia os meses do ano. E 
vai-se o terceiro pilar.

As instituições políticas afun-
dam no bioma pantanoso da 
corrupção e do descrédito. Não 
apenas pesam dolorosamente 
nos ombros magros de uma so-
ciedade empobrecida. Fazem 
questão, por palavras e obras, de 
deixar claro o quanto os píncaros 
dos três poderes existem para 
reciprocamente se protegerem. 
Vai-se, então, o quarto pilar.

E ficamos, todos os de-
mais brasileiros, pendurados 
no pincel.

inclusive dos que se manifes-
taram por redes sociais, como 
o tal general do Exército, ou 
por manifestos, abaixo-assi-
nados, cartas e tais, entregues 
à presidente do tribunal, Car-
mém Lúcia, também benefi-
ciada com “tal descoberta”.

“O voto de Gilmar Men-
des propõe que o STF não 
seja o responsável pela prisão 
de Lula”, entendeu durante o 
julgamento, Carlos Gonçalves 
Júnior, advogado e professor 
de Direito Constitucional da 
PUC-SP. Gilmar Mendes de-
fendeu que cabe ao tribunal 
destinatário do recurso contra 
a condenação no caso do trí-
plex (o STJ- Supremo Tribunal 
de Justiça instância inferior) 
decidir se Lula deve aguardar 
o julgamento em liberdade.

Subscrito no pronuncia-
mento do ministro Mendes, a 
tática era que se adotada esta 
posição, Lula ganharia tem-
po até que seu recurso fosse 
remetido e processado pelo 
STJ. Em paralelo, neste ín-
terim, o STF poderia pautar 
e julgar duas ADCs (Ações 
Declaratórias de Constitucio-
nalidade, propostas pela OAB 
e o Partido PEN), processos 
que discutem em tese (disso-
ciados de um caso concreto, 
ou seja, fora do HC de Lula) a 
possibilidade de prisão após a 
segunda instância.

Neste caso, não seria o 
STF quem daria o poular 
salvo-conduto diretamente ao 
ex-presidente Lula. Mas, de-
pendendo do posicionamento 
que o Supremo vier a tomar 
sobre as ADCs, isso condi-
cionaria a decisão em concre-
to a ser tomada pelo STJ no 
caso de Lula”. Correto Carlos 
Gonçalves Júnior? 

Parece até que foi combi-
nado com a defesa do ex-pre-
sidente, já que após apontar 
esta saída, Gilmar Mendes vo-
tou a favor do HC e agradou, 
em cheio, a defesa de Lula.

Teve um intervalozinho 
lá e a imprensa ouviu do 
advogado Cristiano Zanin 
Martins, que a solução in-
termediária apresentada pelo 
ministro Gilmar Mendes 
agradaria a defesa. Até por-
que, a defesa já havia traba-
lhado esta segunda opção, 
para caso de derrota do pe-
dido principal, ou seja, que a 
maioria dos ministros do STF 
votasse contra o HC de Lula.

Como relator da Lava Jato, 
(o caso de Lula está sendo jul-
gado sobre o prisma da ope-
ração comandada por Sérgio 
Moro), o ministro Edson Fa-
chin, primeiro a votar (contra 
Lula), teve lá seu momento 
de, digamos, apaziguador na 
batalha iniciada. Citou direi-
tos humanos como argumento 

para sua posição no julgamen-
to. Fachin defendeu em seu 
voto que a demora no cumpri-
mento das penas gera impuni-
dade, o que seria uma viola-
ção aos direitos humanos.

Pois bem, Gilmar Mendes, 
segundo a votar (a favor de 
Lula) não se fez de rogado e 
rebateu, afirmando que ini-
ciar o cumprimento de uma 
pena, que pode ser reformada, 
também seria uma afronta aos 
mesmos direitos humanos.

Neste país, que não fo-
mos nós quem criou, há jeito 
para tudo. Quando você en-
tender que está em um beco 
sem saída, não se desespere. 
Leve seu problema ao STF e 
reze, não para Deus te aju-
dar, mas para que Gilmar 
Mendes receba seu caso e 
encontre uma solução.
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A Festa do Peão de 
Barretos anunciou um 
novo formato para 
o Concurso Rainha 
Os Independentes. O 
desfile em passare-
la está de volta após 
quatro anos durante 
os quais as rainhas 
foram escolhidas so-
mente pela diretoria. 
Em uma parceria com 
o North Shopping 
Barretos, o Concurso 
acontecerá no dia 18 
de maio, às 20h, na 
praça de alimentação 
do empreendimento. 
Dez lojas participarão 
apresentando suas 
candidatas, que serão 
pré-selecionadas pela 
diretoria de Os Inde-
pendentes. As garotas 
deverão ter entre 18 e 
25 anos, serão barre-
tenses natas ou resi-
dentes em Barretos há mais de um ano. Todas desfilarão com trajes tí-
pico e social, e serão eleitas por jurados convidados. Mais informações 
no site www.independentes.com.br (foto divulgação).

Flash em Glaucia Chiarelli e Milton Figueiredo, que no corre corre dos bastidores 
da XXVII Edição do Troféu Dom José de Matos Pereira com transmissão ao vivo pela REDEVIDA de 

Televisão, arrumaram tempo para uma parada e fazer selfie. Competência e profissionalismo juntos!!!

Tamanha felicidade de Dennys Araújo ao lado de suas duas maiores riquezas, 
sua mãe Antônia e sua avó Marinete, que vieram de Palmas / TO por uma temporada, 

e acabaram adotando Barretos como cidade do coração. Tudo de bom!!!

E o final de semana prolongado foi de muito passeio, 
aventura e diversão para as irmãs Lina Sales Falcão e Zilá de Souza, 

com o pequeno Nicolas, em Delfinópolis / MG. Sucesso!!!

As férias não 
chegaram, 
mas os dias 
a beira mar 
foram sufi-
cientes para 
recarregar as 
energias do 
casal, Vinícius 
Félix e Letícia 
Oliveira. O 
descanso me-
recido foi na 
Praia Grande 
em Ubatuba, 
litoral paulista.

A barretense Monique Ramos, ao centro da foto, esteve 
mais um ano em Belo Horizonte / MG, em um Congresso na 
Igreja Batista da Lagoinha, onde estiveram presentes mais 
de 5 mil pessoas, assim trocando ideias e conhecimentos, e 

também fazendo amigos de vários lugares do País. Sucesso!!!

Dia desses a 
gata Iasmim 

Rocha esteve 
circulando por 

um parque 
aquático da 

cidade vizinha, 
onde aprovei-

tou o solzão 
que estava 

maravilhoso, 
curtiu, descan-
sou e também 

aproveitou 
para agradecer 

as coisas boas 
que estão acon-
tecendo em sua 

vida. É isso aí!!!

Não basta apenas ser 
amigos, tem que ter 
algo em comum, a pai-
xão pelo Palmeiras. E 
foi assim, em um clima 
pra lá de agradável, 
que os friends Augus-
to Pedroso, Aycha Lei-
te e Leandro Carvalho, 
se reuniram dia desses 
para assistir ao jogo 
do time do coração, 
e também matar a 
saudade. Sucesso!!!

Amigas especiais em noite especial. Foi assim que elas, Ana Paula, Keila, Marta, 
Fátima e Vanda, intitularam esse encontro memorável, com um bate papo super 

agradável e muitas risadas, em um sofisticado point da cidade. Tudo de bom!!!

Segunda-feira (2) foi dia de Katiuscia de 
Oliveira comemorar mais um aniversário, 
onde compartilhou da data especial com 
seu pai Luiz, seus irmãos Thiago e Eduar-
do, e demais familiares. Parabéns!!!
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O vereador João Roberto 
dos Santos, João  Mulata, solici-
tou ao prefeito Guilherme Ávi-
la e ao secretário municipal de 
Obras, Rafael Ducatti, a remo-
ção dos paralelepípedos com a 
construção de galerias pluviais, 
e nova malha asfáltica, na aveni-
da 25, no trecho compreendido 
entre a rua 34 e Avenida Enge-
nheiro José Ducatti.

“Sabemos que a avenida 
25 é uma importante rota de 
ligação bairro-centro, funcio-
nando como rota de veículos e 
transporte público, recebendo 
diariamente intenso fluxo de 
veículos. E o trecho compre-

endido entre a ruas 34 e a nova 
Avenida Engenheiro José Du-
catti, é formado por paralele-
pípedos”, apontou o vereador.

João Mulata destacou que 
“nas esquinas, nos cruzamen-
tos da avenida com outras 
ruas, há valetas para escoa-
mento de águas pluviais com 
profundidade acentuada, que 
dificulta o trânsito de veículos. 
Estamos solicitando o recape-
amento asfáltico de várias vias 
de nossa cidade, visto que o 
recapeamento asfáltico pro-
porciona segurança e conforto 
para os motoristas, revertendo 
em benefício ao cidadão”.

João Mulata solicita remoção dos paralelepípedos 
e implantação de asfalto na avenida 25

Simpósio Brasil 200 apresenta 
pré candidato à presidência da 

República em Barretos
Um dos mais im-

portantes executivos 
do país, e agora pré-
-candidato a presi-
dente da República 
pelo PRB, estará em 
Barretos no dia 16 
de abril, às 20 horas, 
como palestrante do 
Simpósio Brasil 200, 
uma iniciativa do Mo-
vimento Brasil 200, 
com apoio do North 
Shopping, Centerplex 
Cinemas e Unifeb.

Flávio Rocha é o 
CEO da rede de lojas 
Riachuelo, um case 
de sucesso no reposi-
cionamento da marca, 
e também atua como CEO 
da Midway Financeira, que 
administra, entre outras ope-
rações, os cartões Riachuelo.

As inscrições para o sim-
pósio estão abertas, são gra-
tuitas e podem ser realizadas 
pelo site htpp://inscricao.
unifeb.edu.br/Login/200. Os 
primeiros 250 inscritos vão 
participar da palestra na sala 
presencial, onde Flávio Ro-
cha estará falando. As 450 
vagas restantes dizem res-
peito às outras duas salas do 
Centerplex Cinemas, para as 
quais a palestra será retrans-
mitida, ao vivo, nas telas. As 
vagas são limitadas pela dis-
ponibilidade de cadeiras nas 
três salas, não havendo pos-
sibilidade de ampliação do 

A Escola Estadual “Paulina Nunes de Moraes” receberá ver-
ba de R$ 97 mil para investimentos em infraestrutura. O valor 
foi solicitado ao presidente do FDE (Fundação para Educação 
e Desenvolvimento), João Cury Neto. “As melhorias físicas re-
fletem também em melhoria no dia a dia dos alunos, porque 
eles terão mais condições e tranquilidade para estudar numa 
escola mais adequada e equipada, e os professores vão poder 
ensinar com mais segurança”, destacou o vereador Raphael 
Dutra, autor da solicitação. A verba está autorizada e assinada, 
e deverá ser repassada à escola em breve.

Dutra conquista R$ 97 
mil para reforma da 

escola Paulina Nunes

número de inscrições.
Desconhecido pela po-

pulação, Flávio Rocha, pré-
-candidato ao Planalto do 
PRB, está intensificando 
suas andanças pelo país. 
Na última quarta-feira, dia 
4, por exemplo, ele foi a 
Goiânia, para palestra a es-
tudantes do ensino médio, 
encontro com vereadores e 
com pastores.

Apesar de ser evangélico 
e de ter se filiado ao partido 
ligado à Igreja Universal, Ro-
cha nega envolvimento direto 
da igreja em sua campanha 
e até uma atenção especial a 
esse nicho do eleitorado. “O 
partido é maior do que a igre-
ja e a campanha é maior do 
que o partido”, justifica.

Euripinho pede o cumprimento da lei 
que beneficia os artesãos barretenses

Devido ao fato de que os ar-
tesãos são uma classe de pessoas 
muito simples e aguerridas, que 
estão sempre lutando para terem 
os seus trabalhos reconhecidos 
e valorizados, trabalhando, na 
maioria das vezes, com dificulda-
des de diversos tipos, foi aprova-
da, em 1998, a Lei nº 3149, de au-
toria do vereador Olímpio Jorge 
Naben (Euripinho).

A lei concede aos artesãos um 
espaço na Praça Francisco Barre-
to, para exporem seus trabalhos, 
aos sábados, domingos e feriados, 
independente de licença ou de pa-
gamento de taxas, com prioridade 

sobre qualquer outro evento. O 
intuito é o de fomentar essa arte e 
forma de subsistência dos artesãos 
barretenses e dos que aqui aportam.

Sendo assim, Euripinho soli-
citou ao prefeito Guilherme Ávila 
para que seja cumprida a referida 
lei. “O cumprimento da Lei se faz 
necessária, visando possibilitar a 
participação de todos os artistas em 
locais próprios, de modo que a po-
pulação saiba onde encontrar esses 
trabalhos, facilitando, assim, a ins-
talação dos artesãos e o comércio 
dos produtos que tem, sempre à sua 
disposição, um local próprio para 
eles”, justifica o vereador.
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TV Câmara Barretos tem novos canais
A TV Câmara Barretos, que 

faz parte da Rede Legislativa 
de Rádio e TV, transmite para 
o público, três opções de canais 
abertos: Canal 31.1 - TV Câ-
mara dos Deputados Federais; 
Canal 31.2 - TV Assembleia do 
Estado de São Paulo; e Canal 
31.3 - TV Câmara Barretos.

Os conteúdos das progra-
mações mostram os trabalhos 
desenvolvidos pelos deputa-
dos e vereadores, além de di-
versos temas de caráter infor-
mativo, educativo e cultural. 

Em Barretos, a TV Câmara 
está no ar desde dezembro de 
2012, com sinal aberto e gra-
tuito para o público, transmi-
tindo ao vivo todas as sessões 
Ordinárias, Extraordinárias e 
Solenes, inclusive reuniões e 
Audiências Públicas.

Desde o ano de 2016, a 
televisão brasileira  passa por 
uma grande evolução com o 
desligamento do sinal ana-
lógico para transmitir a pro-
gramação exclusivamente em 
sinal digital, com imagem e 
som de alta qualidade. 

Outra etapa importante 
nesta mudança ocorre com a 
desocupação da faixa de fre-
quência 700 MHz, que será 
utilizada nos serviços de in-
ternet 4G, uma das tecnolo-

gias para que dispositivos 
como celulares, laptops e ta-
blets acessem a internet com 
velocidades muito rápidas. 
Emissoras de TV devem mu-
dar seus canais que estão nes-
ta frequência. 

Estas modificações são 
previstas para estarem com-
pletas em todo o Brasil até o 
ano de 2023; no entanto, em 
Barretos, a exclusividade de 
transmissões digitais de TV já 
está em operação e a TV Câ-
mara é parte importante nesta 
etapa, já que, desde o último 
dia 28 de março, deixou de 
ocupar a faixa de 700 MHz. 

O trabalho foi realizado 
com o empenho de uma equi-
pe de profissionais supervisio-
nados pela Empresa Adminis-
tradora da Digitalização-EAD 
(criada pelas operadoras de 
telefonia para coordenar as 
mudanças). Estiveram envol-
vidos nos trabalhos os enge-
nheiros Daniel Cursi Júnior, 
Jorge Willian Lima, Ronaldo 
Theodoro Leite e Valderez de 
Almeida Donizelli Leite, com 
atuação dos técnicos, Antônio 
de Pádua Soares e Marcelo 
Ferreira Medeiros.

Após levantamento de da-
dos, estudos de campo e pro-
jetos da EAD, a TV Câmara 

Barretos recebeu gratuitamente 
novos equipamentos: um trans-
missor de TV de última geração 
com uma potência praticamente 
três vezes maior, possibilitando 
um grande ganho na qualidade 
das transmissões. 

O novo transmissor tam-
bém possui recursos tecnoló-
gicos que garantem uma alta 
economia de energia, agre-
gando responsabilidade ecoló-
gica e sustentável ao sistema. 
Também foi doada para a TV 
Câmara Barretos uma nova 
antena de irradiação de sinal, 
bem como todos os serviços de 
instalação e configuração.

O presidente da Câmara 
Municipal de Barretos, Lean-
dro Anastácio, declarou estar 
muito satisfeito com os resul-
tados e afirmou: “Estas modi-
ficações são extremamente im-
portantes para a cidade, já que 
os benefícios serão destinados 
à qualidade de sinais de TV 
disponíveis para população e 
mais, ainda vamos apresentar 
novas conquistas com equipa-
mentos que iremos receber”.

Para ter acesso aos canais 
da TV Câmara Barretos, deve 
ser feita uma nova programa-
ção no menu do aparelho de 
televisor, na opção “sintonia 
automática”

Engenheiros e técnicos trabalham na instalação e 
configuração do novo transmissor da TV Câmara Barretos
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522
Seguros | Certificação Digital | Sistemas Fiscais

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza

Barretos-SP

3324-2724
vendseg@vendseg.com.br

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

Rua 22, Nº 1479 
(esq. avenida 5) - Barretos

3322-8785 / 3324-1199
PEÇAS - SERVIÇOS 

MASSA MOTOS

Zezito

Os proprietários de terrenos 
em Barretos poderão receber 
um desconto de 15% no IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) se mantiverem 100% 
da área da propriedade planta-
da e conservada com grama do 
tipo “esmeralda”.

A medida consta do pro-
grama “Cidade com grama, 
sem mato, sem lama”, envia-
do pelo prefeito Guilherme 
Ávila para a Câmara de Vere-
adores, junto com o projeto de 
Lei 36, que institui o Disque 
Denúncia para casos de imó-
veis abandonados e terrenos 
com mato alto, entulho, lixo 
ou alvo de queimada.

As medidas, que integram 
o projeto de Lei 36 e o pro-
jeto de Lei Complementar 03, 
buscam melhorar a qualidade 
de vida da população, ampliar 
a preservação ambiental, re-
duzir o risco de pragas e de 
infestação do mosquito Aedes 
Aegypti, controlar o descarte 
de resíduos, combater quei-
madas urbanas, reduzir a po-
luição visual e contribuir com 
a segurança pública.

Os proprietários interessados 
no desconto de 15% do IPTU 
deverão fazer a solicitação até 
o mês de outubro e apresentar a 
fotografia do terreno totalmente 
gramado. Após a comprova-
ção, o benefício será lançado no 
IPTU do ano seguinte.

A Secretaria Estadual da 
Segurança Pública, por inter-
médio da Coordenadoria Esta-
dual dos Consegs (Conselhos 
Comunitários de Segurança) 
realiza nesta sexta-feira, 6 de 
abril, na cidade de Batatais, o 
Encontro Regional de Conse-
gs de 93 municípios, que estão 
subordinados ao Comando do 
Policiamento do Interior Três 
(CPI-3) e DEINTER-3, sedia-
dos em Ribeirão Preto. É o 
caso de Barretos, Bebedouro e 
demais cidades da região.

O evento, de caráter anual, 
além de permitir o comparti-
lhamento de boas práticas de 
prevenção primária, também 
promove congraçamento e re-

O conceito de parklet che-
ga a Barretos dentro do projeto 
do Instituto CPFL, em parceria 
com a Aurora Documenta, o 
Circuito CPFL Parklet Musical.

Parklets são áreas contíguas 
às calçadas, onde são construí-
das estruturas a fim de criar es-
paços de lazer e convívio, onde 
anteriormente havia vagas de 
estacionamento de carros.

No caso do projeto Parklet 
Musical, a estrutura é móvel e 
está numa carreta. É considera-
do o primeiro parklet móvel da 
América Latina e estará estacio-
nado neste sábado, 7 de abril, na 
Região do Lagos, graças a uma 

Grupo Escorregando se apresenta na Região dos Lagos em um palco inusitado

Proprietários de terrenos gramados 
poderão ter desconto de 15% no IPTU

“Nós estamos pensando 
nos moradores que têm como 
vizinho ou terreno abandona-
do, facilitando a denúncia e 
estimulando o proprietário do 
terreno a conservar a área bem 
cuidada. Ganha o cidadão e ga-
nha a gestão municipal, que ao 
invés de fazer capina em ter-
renos particulares para depois 
multar e cobrar os proprietá-
rios, poderá focar seu trabalho 
na manutenção de áreas públi-
cas”, explica o prefeito.

Conforme o projeto de Lei 
que cria o Disque Denúncia 
Terreno Baldio, os vizinhos 
de terrenos abandonados po-
derão denunciar a situação, 

inclusive de forma anônima, 
através de telefone ou men-
sagem. Caberá à secretaria 
municipal de Ordem Pública 
conferir a situação e aplicar as 
sanções legais aos proprietá-
rios dos terrenos.

“Nós não temos interes-
se em punir, mas em garantir 
uma cidade melhor e valorizar 
o cidadão responsável. Já ofe-
recemos descontos adicionais 
para imóveis com árvore na 
calçada, número, marcadores 
de água e luz, caixa de cor-
reios e lixeira. Agora vamos 
premiar também quem con-
servar o seu terreno bem cui-
dado”, concluiu o prefeito.

Conselhos Comunitários de 
Segurança se reúnem em Batatais

Barretos deverá ter representantes
conhecimento aos líderes vo-
luntários dos Consegs e às au-
toridades públicas e policiais.

A pauta principal do encon-
tro deste ano será a divulgação 
do novo Regulamento dos Con-
segs, recentemente aprovado 
pela Resolução nº SSP 13/18 
e o lançamento do novo Portal 
da Coordenadoria dos Cpnsegs, 
que foi elaborado para ser uma 
moderna e inteligente ferra-
menta de gestão dos conselhos, 
com diversas funcionalidades.

O  novo regulamento e o 
portal possibilitarão, entre ou-
tras novidades, maior acesso 
da comunidade aos Consegs e 
à própria Polícia Comunitária, 
além da extração de relatórios 

gerenciais das demandas dos 
conselhos, que podem cola-
borar na orientação inteligen-
te do policiamento local.

O evento, aberto ao públi-
co, contará com a presença de 
Evaldo Roberto Coratto, coor-
denador estadual dos Consegs, 
além do comandante do CPI-3, 
coronel Washington Luiz Gon-
çalves Pestana, do delegado de 
Polícia Civil, João Osinski Jú-
nior, diretor do DEINTER 3 e 
diversas autoridades.

Barretos recebe o Circuito 
Cpfl Parklet Musical

parceria com a prefeitura de 
Barretos, por meio da secretaria 
municipal de Cultura.

Sobre o parklet acontece o 
show do Grupo Escorregan-
do. Euvaldo Lacerda, Felipe 
Moraes, Cesinha e Glauber 
tocam músicas de Jacob do 
Bandolim, Pixinguinha, Er-
nesto Nazareth e Sérgio Bit-
tencourt, a partir das 18h30.

Aliando funcionalidade 
e sustentabilidade, o espaço 
também terá um sistema de 
captação de água pluvial para 
autoirrigação de sua vegetação; 
painéis de energia fotovoltaica 
para alimentar tomadas, entra-

das USB e iluminação de LED; 
paraciclo; bomba de ar para ca-
librar pneu de bicicleta; lixeira 
e paradog. Enquanto estiver 
estacionado nas cidades, antes 
e depois dos shows, a praça so-
bre rodas estará disponível para 
o uso livre da população.

O projeto, incentivado 
pelo ProAC, é uma das atra-
ções da comemoração aos 15 
anos do Instituto CPFL e tem 
a missão de democratizar o 
acesso à cultura e fomentar 
produções de artistas locais. 
Mais informações sobre o ins-
tituto podem ser conseguidas 
no institutocpfl.org.br.
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Vendo Apartamento na Praia Grande, 
área privilegiada da Vila Tupi, vista para 
o mar, semi-mobiliado, um quarto, sala, 
cozinha grande, banheiro com box, peq. 
área de serviço. Armários embutidos, ja-
nelas de alumínio, cama casal, sofá em co-
rino, geladeira e fogão, etc. R$135.000,00, 
condomínio R$200,00, com wi-fi e vaga na 
garagem, reservatório de água. Ligue (11) 
98704-8805  fale com Cristina.

Governo comemora lucro recorde de estatais
Os lucros das estatais Caixa 

Econômica Federal e Banco do 
Brasil foram celebrados pelo go-
verno ilegítimo de Michel Temer 
(MDB), que utiliza os lucros re-
cordes dos bancos como forma de 
maquiar todos problemas sociais 
que ocorreram devido às práticas 
adotadas pelas estatais, ocasio-
nando no fechamento de diversas 
agências, demissões de funcioná-
rios, além do aumento considerá-
vel nas taxas e juros bancários.

As empresas públicas Eletro-
brás e Petrobrás, juntamente com 
as estatais, BNDES, Banco do 
Brasil e CEF, somaram ao todo 
durante os doze meses do ano pas-
sado R$ 28,362 bilhões. Número 
que representa um aumento de 
214% em relação ao ano anterior. 
Este número serve de maquia-
gem para Temer que insiste no 
discurso de superávit das estatais, 
desmentida pela Federação Única 

dos Petroleiros (FUP), “Desde 
2014, ano da Lava Jato, a Petro-
brás vem tendo prejuízos. Ano 
passado tivemos R$ 400 m ilhões 
de prejuízo”, afirma José Maria 
Rangel, Diretor-Geral da FUP.

Especialistas consideram um 
perigo à economia brasileira os 
bancos públicos puxarem o lu-
cro das estatais, visto que, estes 
lucros são resultados de enxu-
gamentos de custos, além do 
aumento nos preços cobrados ao 
consumidor, e por fim, a drástica 
redução de verba em áreas que 
precisam de investimento, habi-
tação e ampliação de crédito para 
micro e pequenas empresas.

“Lula e Dilma usavam as ta-
xas menores dos bancos públicos 
para forçarem os particulares 
a baixarem o índice dos juros 
cobrados. No atual governo, o 
BNDES não tem utilizado taxas 
menores direcionadas para polí-

ticas como habitação, agricultura 
e setores da indústria. Os bancos 
também estão oferecendo menos 
crédito. Isso desativa um motor 
importante da economia”, avalia 
Marcelo Manzano, economista.

Em 2017, foi registrado o 
menor número de investimento 
em áreas que precisam de de-
senvolvimento desde o ano de 
2000. Apenas 59% do que es-
tava previsto para desenvolvi-
mento foi executado, acionando 
R$ 50,4 bilhões, enquanto no 
início da década, apenas R$ 10 
bilhões foram investidos, repre-
sentando 68% do total destinado 
naquela oportunidade.

“Para o governo de Temer, 
não é estratégico manter a polí-
tica de juros menores por parte 
das estatais, quando compara-
das às privadas, pois a economia 
não consegue se recuperar”, ex-
plica o economista.

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Barre-
tos realizou no mês de março, 
1.413 Atendimentos Médicos, 
481 Atendimentos Odontológi-
cos, 131 Eletrocardiogramas, 60 
Ecocardiogramas, 14 Mapas, 28 
Holters, 212 Ultrassons e 2.426 
Coletas de Exames Laboratoriais.

Associados e dependentes do 
sindicato contam ainda com atendi-
mentos realizados por Psicólogos, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogos, 
Terapeuta Ocupacional, Acupuntu-
rista,  Advogado e muito mais.

Para os atendimentos médicos, 
o sindicato conta mais de 20 médi-
cos nas mais diversas especialida-
des. O atendimento odontológico 
também é feito por dentistas espe-

Sindicato dos Servidores Municipais 
realiza atendimentos em diversas áreas

cialistas em diversas áreas. Tudo 
isso para oferecer sempre o melhor 
para associados e dependentes. 

Para saber mais ligue 3321-
2488 ou acesse www.sindicatos-
pmbarretos.com. br

A prefeitura iniciou, nesta sema-
na, o mutirão para atualização das 
informações das famílias inscritas 
no Cadastro Único, beneficiadas do 
Programa Bolsa Família e demais 
programas sociais. O recadastra-
mento deve ser feito até 18 de abril.

O principal objetivo do muti-
rão é atender as famílias que não 
realizam a atualização de suas 
informações no período de 02 
(dois) anos ou mais, principal-
mente aquelas beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF) 
e Benefício de Prestação Conti-
nuada (BPC/Loas), um procedi-
mento obrigatório.

Para a atualização, o responsá-
vel familiar deve, nas datas e locais 
indicados na tabela, apresentar pes-
soalmente os documentos originais 
de cada pessoa da família: CPF, 
RG, Carteira de Trabalho, compro-
vante de renda (holerite atual, se es-
tiver trabalhando), comprovante de 
endereço (preferencialmente talão 

de energia elétrica), comprovan-
te de recebimento de benefícios 
do INSS (aposentadoria, pensão, 
BPC, auxílio doença ou outros), 
certidão de nascimento e atestado 
escolar das crianças.

As famílias que não realiza-
rem o cadastro serão automatica-
mente excluídas dos programas 
sociais que participam, perdendo 
seus benefícios.

Datas e locais para o recadas-
tramento:

Uma nova equipe está atu-
ando no trabalho de captura de 
animais de médio e grande porte 
que se encontram soltos nas ruas 
e áreas públicas da cidade. Com 
equipamentos e caminhão espe-
cífico para esse fim, o staf é ter-
ceirizado, recebeu treinamento 
especializado e atua em nome da 
prefeitura de Barretos, sob coor-
denação da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente.

Com trabalho a disposição 24 
horas por dia, o grupo é acionado 
por denúncias de barretenses no 
telefone 3324-1011, de segunda a 
sexta, das 7 às 17 horas, e no 99773-
7277 no período fora desse horário 
e aos finais de semana e feriados.

O prefeito Guilherme Ávi-
la, acompanhado do secretário 
municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, Marco Antônio Carva-
lho Ferreira, fez questão de visitar 
pessoalmente a equipe e conhecer 
em detalhes o trabalho realizado. 
“A prefeitura sempre teve uma 
forte atuação neste trabalho, não 
apenas de apreensão dos animais, 
mas também de conscientização 
de seus proprietários, pois é pre-
ciso esclarecer que a maioria dos 
animais soltos nas ruas tem dono”, 
ressaltou o prefeito.

Segundo o secretário Marco 
Antônio, o objetivo com a nova 
equipe é atender toda a deman-
da que chega na Secretaria. “In-
felizmente apreender e multar 
tem se mostrado um eficiente 
caminho para conscientizar as 
pessoas de que ter a posse de um 
animal significa ter responsabi-
lidade sobre ele”.

Atualmente, os animais re-
colhidos são fotografados, regis-
trados, e colocados em um curral 
localizado na Fazenda Municipal, 

Famílias devem atualizar dados 
no Cadastro Único da prefeitura

Nova equipe assume trabalho de captura de animais soltos nas ruas
pelo prazo máximo de dez dias. 
Se ninguém for buscar eles ficam 
disponíveis para doação às insti-
tuições beneficentes cadastradas 
na prefeitura. A partir do final de 
abril estes animais também rece-
berão um microchip, como parte 
do cadastro na secretaria.

Para ter seu animal de volta, 
o proprietário deve comparecer 
à Fazenda Municipal munido de 
documento pessoal com foto e 
comprovante de residência, pagar 
a taxa de apreensão, transporte e 
diária, que varia de R$ 90 a R$ 
500 dependendo do animal apre-

endido e de quanto tempo perma-
neceu no local, e retirar o animal 
em transporte adequado.

Após isso, o proprietário ainda 
pagará multa, enviada via Cor-
reios, que varia de R$ 60 a R$ 120. 
Em caso de reincidência, a multa 
tem valor dobrado.
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Liga convoca times e varzeano começa em maio

O presidente da LBF (Liga 
Barretense de Futebol) con-
vocou os times para debate-
rem regulamento e a tabela do 
campeonato varzeano desta 
temporada. Neste sábado, 7 de 

Presidente Titão anuncia 
início da várzea para a 

segunda quinzena de maio 
(Foto: Aquino José)

abril, às 10 horas, na sede da 
entidade, está marcada a reu-
nião com os clubes da Série 
A. No dia 14, próxima sábado, 
também às 10 horas, foi agen-
dado o encontro com os times 
da Série B.  A competição deve 
ser iniciada no dia 22 de maio.

Doze times devem dispu-
tar a competição neste ano na 
primeira divisão: Improviso, 
Bandeirante, ADPM, Barretos 
II, Unidos do Barretos II, Ibi-
rapuera, Atlético Vila Diva, 
Palestra, Predinhos, Bandei-
rante, Inter/Jockey e São Ben-
to. Camarões não deve dis-
putar o campeonato, embora 
ainda não tenha formalizado 
a sua licença, segundo Titão.

A Série B, disputada por 
18 times, terá a estreia de qua-

tro agremiações: Fúria Jovem, 
Santa Helena, Zequinha Amên-
doa e ainda outro que está defi-
nindo o nome. Outra novidade 
será a abertura de novos cam-
pos, sendo um nos Eucaliptos, 
no Distrito Industrial II, e outro 
no bairro Santa Cecília.

A várzea de Barretos deve 
ter 30 clubes nesta tempo-
rada, reunindo cerca de 700 
atletas e um público estimado 
entre 2 e 3 mil pessoas a cada 
domingo.  Atletas e árbitros 
da região devem somar-se 
aos barretenses.

Na opinião de Titão, “a 
várzea não acaba, mudam os 
times”. Ele acrescenta que “os 
jogos são o divertimento aos do-
mingos na cidade”. (Com infor-
mações de jornal O Sertanejo).

A Copa Zona Sul, torneio in-
ter-bairros desta região da cida-
de, definiu os quatro semifinalis-
tas na rodada do final de semana. 
O Faleiros venceu o Guarani por 
2 x 0; o Grande Horizonte passou 
pelo Predinhos por 1 x 0; e o Im-
pacto Auto Center perdeu para o 
Santa Helena por 1 x 0. A rodada 
da semifinal será disputada no 
dia 15 de abril, devido a realiza-
ção do concurso público da pre-
feitura de Barretos, no próximo 
domingo, 8 de abril. Confira os 
jogos das semifinais:

Copa Zona 
Sul define 

semifinalistas

1° Jogo: 
G. x Nova Barretos

2° Jogo: 
Guarani x Santa Helena

BEC joga em Porto Feliz em 
busca de mais uma vitória

Touro do Vale precisa de um empate contra 
Desportivo Brasil para se classificar

O Barretos EC vai jogar 
em busca de nova vitória so-
bre o Desportivo Brasil neste 
sábado, às 11 horas, em Porto 
Feliz. No último sábado (31), 
o Touro do Vale ganhou o 
primeiro jogo das quartas de 
final por 2 a 1, no estádio For-
taleza, em Barretos. A equipe 
barretense tem a vantagem do 
empate, que garante a equipe 
nas semifinais.

“Nós vamos para lá para 
ganhar o jogo, não vamos 
esperar eles errarem. Vamos 

para ganhar, até porque o nú-
mero de vitórias pode deter-
minar numa mudança de fase 
uma melhor colocação”, ante-
cipou o técnico da equipe bar-
retense, Paulinho McLaren, 
durante entrevista à Rádio O 
Diário Independente FM.

Uma vitória do Desporti-
vo Brasil por um gol de di-
ferença classifica a equipe de 
Porto Feliz para a próxima 
fase. A partida terá transmis-
são, ao vivo, pela Rede Vida 
de Televisão.




