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LOROTAS E MEIAS VERDADES - Consultor político e de comunicação, o jornalista Gaudêncio Torquato divulgou artigo nesta semana, muito salutar 
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Prefeitura vai 
reformar praça ao 

lado do Estrela 
D’Oriente

A prefeitura homologou o re-
sultado da licitação para reforma 
da Praça Alfredo dos Santos Es-
teves. A empresa José Luiz Gar-
cia Vieira venceu a licitação, no 
valor global de R$ 171.391,44. 
O pedido da reforma foi feita 
pelo vereador Raphael Dutra 
(PSDB). Estão previstas refor-
ma e adequação das quadras 
de esportes de futebol e areia, 
e banheiros. A praça fica loca-
lizada ao lado do clube Estrela 
D’Oriente, na avenida 9.

Associação do 
Rosário oferece cursos 
e atividades gratuitas 

para crianças, 
adolescentes e 
terceira idade

A Associação Beneficen-
te Nossa Senhora do Rosário 
está com inscrições abertas 
para crianças e adolescentes 
(4 a 17 anos) para atividades 
de Balé (7 a 10 anos), Capoei-
ra (4 a 17 anos), Inglês (11 a 17 
anos), Violão (9 a 17 anos) e 
Zumba (11 a 17 anos).Terceira 
Idade: Também estão abertas 
inscrições para as pessoas 
da terceira idade ( maiores de 
60 anos), para as atividades 
de Alongamento, Dança Rít-
mica, Lian Gong, Oficina de 
Memória, Violão e Zumba. Os 
cursos são gratuitos e mais 
informações podem ser ob-
tidas na sede da associação, 
na Rua Dr. Riolando Prado, nº 
183, bairro Nogueira, ou pelo 
telefone (17) 3325-1240.

Festival da Tradição terá shows e 
exposição de animais até domingo
Evento no Recinto Paulo de Lima Correa é uma parceria entre a prefeitura, ACIB e Os Independentes

A dupla que vem conquis-
tando uma legião de fãs na re-
gião de Barretos se apresenta 
nesta sexta-feira (28), no pri-
meiro Festival da Tradição, 
que acontece até domingo no 
Recinto Paulo de Lima Correa. 

Filipe & Tiago abrem a 
noite desta sexta, que tem ain-
da Mococa & Paraíso, entre 
outras atrações, a partir das 20 
horas. A entrada é um quilo de 
alimento não perecível mais 
cupom distribuído pelas lo-
jas do comércio conveniadas 
com a Acib, ou dois quilos de 
alimentos, que serão destina-

dos ao Fundo Social de Soli-
dariedade do Município. 

Os cupons também dão di-
reito ao sorteio de cinco vales-
-compras no valor de R$ 500 
cada um, que serão sorteados 
durante evento. O Festival da 
Tradição segue até domingo, 
com Provas de Marcha e Mor-
fologia, Exposição de carros 
antigos – Os Garimpeiros, 
Desfile de mulas pelas ruas da 
cidade com saída do Recinto 
Paulo de Lima Correa (neste 
sábado, às 9 horas) e concur-
so Queima do Alho e Berrante 
no domingo.

Leia mais sobre o Festival da Tradição na Página 6

Dupla Filipe & Thiago fazem show nesta sexta no Festival da Tradição Juíza esclarece importância 
do cadastro biométrico 

para os eleitores

A juíza Fernanda Martins 
Perpetuo de Lima Vazquez re-
cebe a imprensa nesta sexta-feira 
(28) na sede do Cartório Eleitoral 
de Barretos, para esclarecimen-
tos diversos sobre o cadastra-
mento biométrico, obrigatório 
para os eleitores de Barretos e 
Colômbia, até o final do ano.

Também será destacado 
durante o encontro, o grande 
número de títulos eleitorais 
que poderão ser cancelados nos 
dois municípios e a importân-
cia dos eleitores comparecerem 
ao cartório eleitoral, o mais bre-
vemente possível, para regula-
rizar sua situação eleitoral.

Segundo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), dos 85.330 
eleitores barretenses, 52,86%, 

ou 45.102 fizeram o cadastra-
mento biométrico. Em Colôm-
bia, o índice chega a 47,38%, 
sendo que dos 5.924 cadastra-
dos no município, 2.807 passa-
ram pela biometria.

A partir da próxima segun-
da-feira, 1º de julho, até o fi-
nal do mês, a Justiça Eleitoral 
disponibilizará um posto de 
atendimento eleitoral na uni-
dade local do Poupatempo, 
que poderá atender até 80 pes-
soas por dia, entre 8 e 17 ho-
ras, de segunda a sexta-feira.

Para fazer a biometria é ne-
cessário levar um documento 
oficial e original de identificação, 
comprovante de residência dos 
últimos três meses e o título de 
eleitor, caso tenha.(Foto:arquivo)

Restaurante Bom Prato oferece almoço 
especial de São João nesta sexta-feira

Com o intuito de comemo-
rar a festa de São João, o Res-
taurante Bom Prato de Barre-
tos (em frente ao Hospital de 
Amor), vai oferecer, nesta sex-
ta-feira (28), um almoço espe-
cial, que começa a ser servido 
às 11 horas. Mantendo a tra-
dição da data, os pratos serão 
típicos de festas juninas. Por 
apenas R$ 1,00 e gratuito para 
as crianças com até seis anos, 

os frequentadores vão degustar um cardápio diferenciado, ela-
borado por nutricionistas em datas comemorativas. O cardápio 
será de Salada Coronel, Sobrecoxa Assada, Creme de Milho e 
Paçoca Rolha, acompanhado de suco de uva. (Foto: Arquivo)

Comitê do Baixo Pardo/Grande 
tem reunião nesta sexta-feira

O presidente do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Baixo 
Pardo/Grande, José Eduardo 
Lelis, confirmou para esta 
sexta-feira (28), às 9 horas, a 
realização da 32ª Reunião Ex-
traordinária do órgão. A reu-
nião, que acontece na sala do 
júri do Unifeb, vai debater três 
itens: um que indica Ordena-

dores de Despesas da Conta Custeio Cobrança do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Baixo Pardo/ Grande; um que indica prioridades de 
investimento do FEHIDRO / 2019 e dá outras providências; e o que 
reabre prazos para apresentação de documentação visando obten-
ção de verbas remanescentes junto ao Fehidro/2019.
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Opinião

» COMISSIONADOS NA MIRA DE DEMOCRATA
Vereador Otávio Garcia (DEM) pediu que a prefeitura 

envie à Câmara, relatório contendo nome, função, remu-
neração e a lotação de todos os cargos comissionados do 
Poder Executivo na atual gestão.

» ESQUADRILHA DA FUMAÇA, SERESTÃO E ALVORADA
A vinda da esquadrilha da fumaça para apresentação 

no aniversário de Barretos é uma sugestão do vereador 
Raphael Oliveira (PRP) ao prefeito Guilherme Ávila 
(PSDB). O parlamentar também pediu a volta do Serestão 
e da Alvorada, em agosto, na Região dos Lagos, em par-
ceria com Os Independentes.

» DUTRA PROPÕE PLANO DE CARREIRAS
O vereador Dutra (PSDB) propôs que prefeito Guilher-

me Ávila (PSDB) envie ao Legislativo um projeto de lei, 
dispondo sobre o plano de carreiras, cargos e salários do 
Instituto de Previdência do Município.

» ECOPONTO PARA NOGUEIRA E VIDA NOVA
A instalação de um ecoponto na antiga URCA, no bair-

ro Nogueira, foi reivindicada pelo vereador João Mulata 
(PSDB). Já o edil Elson Santos (PRB) também requereu o 
benefício para o Residencial Vida Nova.

» INFORMAÇÕES SOBRE FRAUDE DOS HOLERITES
Vereador Carlão do Basquete (PROS) pediu à prefeitu-

ra várias informações sobre a situação do processo admi-
nistrativo disciplinar da fraude dos holerites.

» COMISSÃO PARA O RECESSO PARLAMENTAR
Comissão representativa da Câmara de Barretos duran-

te o recesso parlamentar de julho é composta por Almir 
Neves (PSDB), Lupa (DEM) e Euripinho (PDT).

» O PAI DA CRIANÇA
O deputado Salim Abdala Thomé foi o autor de proje-

tos de lei que denominaram as escolas estaduais Benedi-
to Realindo Correa, Valois Scortecci, Aymoré do Brasil e 
Paulina Nunes de Moraes.

» RECURSOS INDISPONÍVEIS POR CAUSA DE PEN-
DÊNCIAS

Informações sobre os recursos do Estado e da União 
indisponíveis a Barretos, em razão de pendências da ad-
ministração municipal, foram solicitadas pelo vereador 
Paulo Correa (PR).

» PARABÉNS AO CORPO DE BOMBEIROS
Votos de louvor e congratulações aos Bombeiros pela 

comemoração da data de 2 de julho foram requeridos pelo 
vereador Aparecido Cipriano (PP).

» SINALIZAÇÃO DE LOCAIS ESTRATÉGICOS
Vereador Fabrício Lemos (PSL) pediu a implantação 

de sinalização indicativa dos locais estratégicos e impor-
tantes do município.

» UM NOVO PRÉDIO PARA A CÂMARA
Um novo espaço para a Câmara Municipal é defendido 

pelo vereador Carlão do Basquete (PROS).

» PEDRO FRÉ É CITADO EM LIVRO DE APARECIDA
O padre Pedro Fré, terceiro bispo de Barretos, é cita-

do algumas vezes no livro “Aparecida”, do jornalista Ro-
drigo Alvarez. A obra publicada pela editora Leya é uma 
“biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi 
roubada, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil”.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Corrupção e Poder no 

Brasil - Uma História - Séculos XVI a XVIII”, de Adriana 
Romeiro, publicado pela editora Autêntica.

Ioná Piva
Professora da Faculdade Canção 

Nova (Jornalismo e Rádio e Televisão)

Lorotas e meias verdades
Consultor político e de comunicação, o jornalista Gaudêncio Torquato divulgou artigo nesta 

semana, muito salutar para os momentos que a política está vivendo, principalmente, em Brasília, 
com as tais denúncias e “vazamentos” que atingem o ex-juiz Sérgio Moro, agora Ministro da Justiça. 

Vale a pena uma leitura com mais atenção, neste nosso espaço de opinião. Segue.
De onde parte essa onda de 

falsidades, versões, simulações 
e dissimulações que se espraia 
pela paisagem? Nunca se ouviu 
um “disse me disse” tão farto 
quanto este do repertório de 
invencionices, que usa grava-
ções de conversas, edições de 
vídeos, vazamentos de mensa-
gens, envolvimento de juízes e 
procuradores, e até redes tecno-
lógicas internacionais.

Fragmentos do que se ou-
viu nos últimos dias: Hacker 
russo, bilionário russo, pa-
gamento em bitcoins; Gleen 
Greenwald, jornalista ameri-
cano sediado no Brasil, arti-
culador de vazamentos; dis-
seminação de hashtags falsas; 
compra do mandato de Jean 
Wyllys para renunciar e dar 
lugar ao deputado David Mi-
randa (PSOL).

E mais: o russo da história 
seria Pavel Durov, 35 anos, 
criador do Telegram, que só se 
veste de preto e muda de casa 
com frequência com temor do 
“manda-chuvas” do Kremlin. 
Ao lado do irmão Nikolai, 
ele desenvolveu a plataforma 
Telegram para conversar sem 
risco de ser espionado pelo 
governo de seu país. A ideia 
surgiu quando os dois ainda 
eram donos da maior rede so-
cial da Rússia, a Vkontakte 
(VK), criada em 2006.

Lembre-se: a plataforma 
teria sido a usada pelo ex-juiz 

Sérgio Moro e o procurador 
Deltan Dallagnol.

O que é verdade? Que hou-
ve muita conversa entre eles, 
não há dúvida. Mas é fato que 
o fingimento faz parte da nos-
sa cultura, e se mostra forte 
nesses tempos de polarização, 
quando adversários se atracam 
nas redes sociais desfechando 
punhaladas recíprocas. O cará-
ter nacional, como é sabido, é 
povoado de fingimento. A pro-
pósito, vai aqui uma historinha 
com essa faceta:

31 de março de 1964. Be-
nedito Valadares se encontra 
com José Maria Alkmin e Ola-
vo Drummond no aeroporto da 
Pampulha. Benedito, matreiro, 
pergunta à outra raposa:
– Alkmin, para onde você vai?
– Para Brasília.
– Para Brasília, ah, sim, muito 
bem, para Brasília.

Os três saem andando para 
o cafezinho, enquanto Bene-
dito cochicha no ouvido de 
Drummond:
– O Alkmin está dizendo que 
vai para Brasília para eu pen-
sar que ele vai para o Rio. Mas 
ele vai mesmo é para Brasília.

Eis um despiste bem do 
jeitão brasileiro: vou enganar 
meu interlocutor, dizendo-lhe 
a verdade para tirar proveito 
da sua desconfiança. Envolve 
a sagacidade de um e a malan-
dragem de outro. Eles querem 
dizer: “quando você pensa que 

está indo, eu já estou voltando”.
A esperteza não se restrin-

ge aos atores políticos. Faz 
parte do cotidiano das pes-
soas. Os comportamentos na 
esfera política costumam in-
fringir normas, coisa que her-
damos do passado. A clona-
gem na cultura política chega, 
hoje, ao mais adiantado grau 
de sofisticação.

A Operação Lava Jato tem 
sido gigantesco duto por onde 
passam verdades, meias ver-
dades, mentiras e lorotas. Es-
tamos diante da maior escalada 
de pistas, muitas falsas, de nos-
sa história, envolvendo atores 
políticos de amplo espectro, 
alguns presos, outros denuncia-
dos, enquanto adversários tra-
vam guerra na arena das redes 
sociais. Onde vamos parar?

Imensa confusão invade as 
mentes. Afinal, Lula está preso 
por ter cometido crime ou por 
ter sido injustiçado pelo, en-
tão, juiz Moro? Teve culpa ou 
não nas denúncias como favo-
recido nos casos do tríplex no 
Guarujá e no sítio de Atibaia? 
Houve ou não roubo nos cofres 
da Petrobras? Tudo foi obra da 
imaginação de delatores man-
comunados com procurado-
res? Moro fez combinação ou 
não com Dallagnol?

A história da política é 
rica nas frentes da simulação 
e dissimulação. O cardeal 
Mazarino, ministro de Luis 

XIII, ensina em seu Breviá-
rio dos Políticos: “age com os 
teus amigos como se deves-
sem tornar inimigos; o centro 
vale mais do que os extremos; 
mantenha sempre alguma des-
confiança em relação a cada 
pessoa; a opinião que fazem 
de ti não é a melhor do que a 
opinião que fazem dos outros; 
simula, dissimula, não confies 
em ninguém e fala bem de 
todo mundo. E cuidado. Pode 
ser que neste exato momento, 
haja alguém por perto te ob-
servando ou te escutando, al-
guém que não podes ver”.

A descrição cai bem no 
momento que atravessa o país. 
A falsidade campeia, na tenta-
tiva de esconder a verdade.

Até parece que os “inven-
tores de causos”, que emergem 
quase todos os dias nas redes 
sociais, aprenderam com Ni-
colau Eymerich, frade domi-
nicano espanhol que, em 1376, 
escreveu no “Manual dos In-
quisidores”: falar sem confes-
sar: responder às perguntas de 
maneira ambígua; responder 
acrescentando uma condição; 
inverter a pergunta; fingir-se 
de surpreso; mudar as palavras 
da questão; deturpar o sentido 
das mensagens; auto justifi-
car-se; fingir debilidade física; 
simular demência ou idiotice e 
até se dar ares de santidade.

Hoje, há muito demônio 
disfarçado de santo.

A difícil tarefa de reconhecer a nossa culpa diante do erro
“Desculpe-me, eu errei. 

Estou mal, a culpa é minha”. 
Com que frequência você pro-
nuncia essas frases? Sabemos 
que admitir um erro ou reco-
nhecer uma falha é difícil.

Somos preparados para ga-
nhar, ter sucesso, mas pouco 
nos dispomos ao fracasso. Em 
casa ou no trabalho, reconhe-
cer as limitações e assumir as 
consequências de um ato falho 
é para os fortes e corajosos.

Normalmente, agimos na 
defensiva, justificando tais 
ações com argumentos cansa-
tivos ou transferindo a culpa 
para os outros. Mas tal atitude 
é muita energia gasta de for-
ma errada, gerando danos fí-
sicos e mentais.

Há um medo do apontamen-
to, de perder o conquistado, um 
medo do julgamento alheio, de 
parecer-se vulnerável. Mas afi-
nal, quem nunca errou?

Algumas situações que já 
acompanhei pela imprensa 
me fazem crer no ser huma-
no ético e sincero. Uma delas 
foi ver um árbitro reconhecer 
que errou ao punir um jogador 
com cartão. Ele admitiu para 
os jornalistas, em rede nacio-
nal, com lágrimas nos olhos, 
temendo a punição que recebe-
ria. Também a de um jogador 
de futebol que livrou o adver-
sário de uma penalidade injus-

ta, admitindo a própria falha.
Outro motivo de surpresa: 

numa importante premiação 
do cinema, ocorreu uma con-
fusão na hora da entrega de 
um dos prêmios principais. No 
outro dia, a pessoa responsável 
pelo equívoco estava falando 
com toda a imprensa, expli-
cando o acontecido, expondo-
-se, sem fugir das responsabi-
lidades que lhe cabiam.

Essas são atitudes raras em 
nosso cotidiano. Exemplos de 
que a melhor saída para os er-
ros é enfrentá-los e não querer 
escapar a todo custo.

Acostumamo-nos tan-
to com o errado, que fazer o 
certo causa espanto ou até 
mesmo serve de chacota en-
tre os mais próximos. Como 
se o mundo fosse dos esper-
talhões, que não passam de 
tolos querendo tirar vantagem 
de tudo e de todos.

Numa atitude de impul-
so ou até mesmo de defesa, é 
mais fácil desviar-se ou apon-
tar para o próximo. Encarar as 
próprias falhas é um processo 
dolorido e de crescimento, que 
pode gerar bons frutos como 
um novo cargo, a liderança de 
um projeto, a empatia de um 
chefe e o respeito da família.

Trata-se de um exercício de 
humildade, de autoconhecimen-
to e uma oportunidade para res-

significação de nossas atitudes e 
encontro de novos caminhos.

Afinal, não nascemos 
completos e nem preparados. 
Passamos por aprendizados, 
mudanças que nos trazem no-
vas lições. Situações inespe-
radas podem ser enfrentadas 
com clareza e verdade; basta 
estarmos abertos para enten-
dermos os ciclos.

Caso você se identifique 
nesta condição, aproveite a 
chance para refletir e tentar me-
lhorar. A transformação está em 
nós e não nas pessoas ou coisas.

Mantenha-se numa postu-
ra transparente, sem esconder 
seus pontos fracos perante os 

demais. Julgar-se autossufi-
ciente pode ser uma armadi-
lha para sua evolução. Somos 
humanos em busca de melho-
rias. Sempre!
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QUEIMA DO ALHO PARA TURISTAS!

Durante a 64ª Festa do Peão de Barretos, que acontece de 15 a 
25 de agosto, os turistas que estiverem participando do evento 
poderão experimentar a Queima do Alho. O cardápio que é com-
posto por arroz carreteiro, feijão gordo, carne na chapa e paçoca 
de carne, será comercializado no Ponto de Pouso, mesmo local 
onde é realizado o tradicional concurso. Nos dias 17, 24 e 25, a 
Queima do Alho será servida no almoço – das 12h às 15h e nos 
dias 17, 18, 23 e 24 no jantar – das 19h às 22h. O valor é R$ 40,00 
por pessoa para consumação à vontade. Os ingressos são vendi-
dos no local, com uma hora de antecedência. Crianças com até 
10 anos de idade não pagam. (Foto: André Monteiro)

Ontem (27), foi dia de festa para Fabi Vicen-
tini que completou mais um ano de vida, 

recebendo na data especial, as felicitações 
dos amigos e familiares. Parabéns!!!

A segunda-feira (24) foi de muitas felicitações 
para Gui Silveira. Uma pessoa bacana, alto 

astral e do bem, passou a data especial rece-
bendo muito carinho dos familiares e amigos, 
em especial, do pai Marcão, dos irmãos Felipe 

e Rafael, e do afilhado Lucas. Parabéns!!!

A cantora barretense, Heloísa Lucas, está brilhando na capital paulista com 
seu novo single, Hey Cat. E amanhã (29/06), estará em Barretos revendo amigos e 

mostrando seu novo trabalho em apresentação no Samaúma American Bar, a partir das 22h 
com participação especial da Banda Trecho Urbano. Vale a pena prestigiar!!!

Recentemente a Profa. Me. Cassiane de Melo Fernandes 
esteve em Goiânia/GO participando do XXVIII Encontro 

Nacional do CONPEDI, na oportunidade ela aproveitou para 
ir em Trindade visitar o Santuário do Divino Pai Eterno, em 

momento de oração e agradecimento. Muito bom!!!

E mais uma vez Cleiton Dias, o colecionador das selfies com 
artistas famosos deu o ar da graça, e dessa vez, nada mais 

nada menos com ele, Silvio Santos. Sucesso!!!

Amanhã (29) as atenções estarão todas voltadas para o cantor 
Matheus Bonfim. Ele que faz dupla com Júnior, celebra mais 

um ano de vida, onde os paparicos ficam por conta de sua 
noiva Layane (foto), os mimos dos pais, Valdir e Sonia, e as 

felicitações dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Parabéns para Jonathan Marques que 
brindou mais um aniversário terça-feira 

(25), recebendo o carinho dos familiares e 
amigos. Tudo de bom!!!

Destaque para Francini Gomes que 
deu um up no visual, ela cortou e deu 

uma iluminada em suas madeixas, 
ficando ainda mais bela. Sucesso!!!

Duas décadas de muito amor, cumplicidade 
e dedicação. O casal Valdeci & Gláucia chega 
a bodas de porcelana com muita história ain-
da para viver ao lado das maiores riquezas, 

seu filhos André, Lucas e Pedro. Felicidades!!!
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A prefeitura de Barretos 
inaugurou na manhã desta quin-
ta-feira (27), duas novas salas de 
aula no CEMEI “Fernanda Tei-
xeira de Almeida”, localizado 
na Avenida Agostinho Pereira, 
no bairro Zequinha Amêndola.

As novas salas têm capaci-
dade para atender cerca de 90 
crianças da faixa etária de três 
a cinco anos, que serão aten-
didas no Maternal 2, Recrea-
ção e Pré-escola.

A inauguração teve a par-
ticipação do prefeito Guilher-
me Ávila; da secretária de 
Educação, Valéria Reco; da 
diretora Suhaila Daher Calil; 
além de supervisores e coor-
denadores de ensino, profes-
sores, gestores e funcionários 
da unidade, alunos e pais.

Líder do Partido Repu-
blicano Brasileiro (PRB) na 
Assembleia Legislativa pau-
lista, o deputado Sebastião 
Santos recebeu em São Pau-
lo, na última terça-feira (25), 
o provedor do Hospital de 
Amor de Barretos, Henrique 
Prata, onde debateram ações 
e projetos para entidade, que 
é referencia no Brasil no tra-
tamento do câncer.

Durante a visita, Sebastião 
Santos protocolou indicação 
pedindo ao Governador João 
Dória à liberação de recursos 
financeiros para custeio do 
Hospital de Amor de Barretos, 
que possui três unidades na ci-
dade e uma em Jales, além de 
possuir unidades de diagnósti-
cos e prevenção em Barretos, 
Fernandópolis e Campinas. 

“Recebemos como muita 
honra o Henrique Prata, onde 
debatemos ações e melhorias 
para saúde de Barretos. Entre 

CEMEI no Zequinha Amêndola ganha mais duas salas de aula
Durante a solenidade, alu-

nos da pré-escola A e B, clas-
ses das professoras Josiane e 
Marisa, apresentaram um jo-
gral, agradecendo pelas salas 
entregues. Adriana Ganzarolli 
de Carvalho Amador, mãe de 
aluno, falou em nome das fa-
mílias presentes, quando des-
tacou a importância das obras 
para o conforto dos alunos.

“A pré-escola vinha fun-
cionando num espaço fora do 
Cemei. Fizemos o pedido para 
que os alunos fossem atendi-
dos na própria unidade e fo-
mos atendidas. Nós, mães e 
pais, somos muito gratos e não 
só por isto, mas também pelos 
nossos filhos serem bem trata-
dos e bem cuidados, com toda 
atenção e carinho”, observou.

“Este, o maior Cemei que 
temos na educação, localiza-
do no bairro mais populoso da 
cidade, recebe esta melhoria 
tão importante. São duas no-
vas salas de aula que dão mais 
conforto, estrutura, segurança 
e qualidade. Sabemos que as 
crianças são o futuro deste país 
e, por isto, desde o começo de 
nossa gestão, buscamos investir 
muito em educação”, afirmou o 
prefeito Guilherme Ávila.

O prefeito aproveitou a 
oportunidade para destacar 
que mais inaugurações estão 
previstas neste ano: o Cemei 
do Jardim dos Coqueiros, para 
atendimento da demanda da 
região norte, com mais de 250 
crianças, e o Cemei do bairro 
Baroni, no segundo semestre.

Deputado Sebastião Santos recebe provedor do Hospital 
de Amor de Barretos na Assembleia Legislativa

O parlamentar protocolou pedido de recursos para custear ações do hospital que é referência no tratamento do câncer

O Departamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) informa que o 
prazo para licenciar veículos com placa 
terminada em 3, chegou ao fim. O mo-
torista que não regularizar a situação até 
nesta sexta-feira (28) estará impedido de 
circular a partir de 1º de julho, próxima 
segunda-feira. O serviço custa R$ 90,20 
para todo tipo de veículo, mas não basta 
apenas pagar a taxa. É preciso que haja 
a emissão do documento. Além da remo-
ção do veículo ao pátio, licenciamento 
em atraso gera multa de R$ 293,47 e sete pontos na habilitação do proprietário. O Estado de São 
Paulo tem mais de 30 milhões de veículos registrados. O calendário anual obrigatório de licen-
ciamento começou em abril e vai até dezembro, de acordo com o final de placa do veículo. No 
entanto, não precisa esperar chegar o mês indicado. É possível licenciar de forma antecipada.

um dos itens, afirmamos nos-
sa indicação para liberação 
de recursos financeiros para 
manutenção dos custeios da 
unidade da cidade, onde são 
realizados mais de 406 mil 
atendimentos para 605 muni-
cípios do Estado”, disse Se-
bastião Santos, após fazer a 
indicação de recursos.

Santos declarou, ainda, a 
importância do trabalho que 
é realizado dentro do hospital 
e nas demais unidades insta-
ladas no Estado. “Precisamos 
apoiar projetos como esse do 
Henrique Prata, pois a deman-
da de pessoas que necessitam 
de atendimentos especiais e de 
qualidade tem que ser referên-
cia no estado todo”, completou. 
(com informações da assessoria 
de imprensa do deputado)

Termina nesta sexta prazo para 
licenciar veículos com placa final 3
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A última quarta-feira (26), 
foi de muita comemoração por 
parte dos alunos dos cursos de 
Padaria Artesanal, Confeitaria 
Artística, Salgados e Assistente 
de Cabeleireiro, oferecidos pelo 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Barretos, cujas aulas são 
realizadas na sede do CEMUP 
(Centro Municipal Centro Mu-
nicipal Profissionalizante).

Foi dia de entrega dos di-
plomas, realizada pelo pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade de Barretos e 
chefe de gabinete do Executi-

Formandos comemoram a conquista do diploma e uma nova profissão

Faz parte da tradição das 
festas juninas soltar fogos de 
artifício e acender a fogueira 
no meio da agitação das bar-
racas de brincadeiras e gulo-
seimas. Os fogos dão um bri-
lho especial à festança, mas 
há várias razões para se abolir 
de vez o costume.

O primeiro motivo é que o 
barulho causado pelas bom-
bas aterroriza os pets, que 
têm a audição muito mais 
apurada que a do ser humano. 
Isso pode levar a crises nervo-
sas, convulsões, fugas e até à 
morte, no caso dos cães com 
doenças cardíacas.

“Nas festas juninas e co-
memorações como finais de 
campeonatos esportivos im-
portantes, além das festas de 
fim de ano, se faz amplo uso 
de fogos e rojões. Percebemos 
um aumento nos relatos de 
fuga, acidentes graves e fatais 
de animais”, afirma Silvana 
Andrade, presidente da Agên-
cia de Notícias de Direitos 
Animais (ANDA).

“Muitos, em seu deses-
pero, são atropelados, enfor-
cam-se na guia, se machu-
cam severamente na tentativa 
de escapar. É perfeitamente 
possível divertir-se sem des-
respeitar o direito dos outros 
seres vivos. Muitas cidades 
no mundo e, inclusive, no 
Brasil, já aboliram fogos com 
barulho. Não há tradição ou 
beleza que justifique os danos 
causados a quem não pode se 
defender”, acrescenta.

O som forte produzido 
durante a queima dos fogos 
também pode causar danos 
irreparáveis ao sistema auditi-
vo dos indivíduos, como per-
da de audição severa, uni ou 
bilateral, temporária ou – nos 
casos mais graves – definitiva 
e irreversível.

O principal sintoma de que 
algo está errado é o apareci-
mento imediato de zumbido. 
Os bebês e crianças peque-
nas correm ainda mais riscos, 
como explica a fonoaudióloga 

FESTAS JUNINAS

Crianças e pets são as maiores 
vítimas da queima de fogos

Marcella Vidal, da Telex So-
luções Auditivas.

“A imaturidade auditiva 
dos primeiros 18 meses de 
idade pode fazer com que haja 
lesão na cóclea – órgão loca-
lizado na orelha interna – se a 
criança for exposta a sons mui-
to altos ou passar muito tempo 
em ambiente barulhento. Essa 
lesão pode passar despercebi-
da no momento da festa. No 
entanto, pode dar início a um 
processo de perda de audição, 
uma vez que as células auditi-
vas, quando morrem, não são 
repostas pelo organismo”, ex-
plica Vidal, que é especialista 
em audiologia.

As crianças podem ma-
nifestar, no choro, o que es-
tão sentindo. O pior é que, na 
maioria das vezes, os pais não 
se dão conta do estrago que os 
fogos podem ter acarretado ao 
sistema auditivo de seus filhos.

“Nesta época de festas ju-
ninas há muitos casos de per-
da de audição unilateral, em 
apenas um dos ouvidos, até 
mesmo em adultos. O maior 
problema é a intensidade de 
som dos fogos em um curto 
espaço de tempo. O prejuízo é 
imediato se estivermos muito 
perto. O sintoma mais recor-
rente é o zumbido, transtorno 
que atinge milhões de pes-

soas no mundo. Se depois do 
estampido dos fogos houver 
zumbido ou sensação de ouvi-
do tampado é preciso procu-
rar logo um médico otorrino-
laringologista para avaliar a 
extensão e gravidade do dano 
auditivo”, esclarece a fonoau-
dióloga da Telex.

Por isso é tão importante ficar 
longe dos fogos, uma vez que o 
ruído – principalmente o dos ro-
jões – pode atingir mais de 120 
decibéis, mesmo a uma distância 
superior a três metros de onde o 
artefato está sendo aceso.

O limite seguro de exposi-
ção aos sons é de 85 decibéis, 
de acordo com os especialis-
tas. Para maior segurança, os 
adultos devem ficar pelo me-
nos a 20 metros da explosão 
dos fogos, enquanto as crian-
ças devem ser mantidas a uma 
distância de 50 a 60 metros.

O comércio já oferece op-
ções de fogos de artifícios que 
não emitem som e algumas ci-
dades do país, como o Rio de Ja-
neiro, já proíbem o uso de fogos 
de artifícios que produzem baru-
lho maior do que 85 decibéis.

Deste modo, podemos 
apreciar o brilho e as cores 
dos fogos no céu sem o incô-
modo do barulho, poupando a 
todos nós de transtornos e ris-
cos de perda auditiva.

vo, Hugo Resende Filho.
“Fico feliz em estar com 

vocês em um dia tão especial. 
É visível a satisfação pessoal 
e é isso que nos move a tra-
balhar ainda mais com os pro-
jetos para que mais pessoas 
tenham acesso aos cursos”, 
destacou Resende.

Em sua primeira turma, o 
curso de Assistente de Cabe-
leireiro teve 12 alunos, que 
receberam em cada aula as 
instruções para uma nova pro-
fissão. A monitora do curso, 
Lúcia Helena da Silva Pereira, 

destacou que nenhum dos alu-
nos tinha experiência na área 
quando começaram as aulas 

e muitos já estão trabalhando 
por conta própria e fazendo a 
sua renda mensal.

“Eu defino em uma palavra 
esta turma, produtiva, eles se es-
forçaram muito para aprender”, 
afirmou a monitora. As aulas do 
curso de Assistente de Cabelei-
reiro acontecem duas vezes na 
semana, as segundas e quartas-
-feiras, das 8 às 11 horas.

Os 33 alunos dos cursos 

de Padaria Artesanal, Con-
feitaria e Salgados, foram os 
responsáveis pelo café da ma-
nhã oferecido. Cada produto 
servido foi feito por eles, de-
monstrando tudo o que apren-
deram em aula.

A monitora Ivana Rosa 
Corradini, relembrou que os 
três meses de aula foram uma 
troca de experiências com os 
alunos. “Esta turma é muito es-

pecial para mim, pois, tivemos 
como alunos alguns assistidos 
da Fundação Padre Gabriel. 
Eles comentaram o interesse 
de se profissionalizar nesta 
área e assim fizeram a inscri-
ção e agora estão felizes com 
o aprendizado e eu ainda mais 
de participar deste momento 
deles. Todos da turma foram 
muito dedicados e serão gran-
des profissionais”, afirmou.
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EDITAL
A Associação de pais e amigos de Barretos, com sede na Cidade de Barretos/SP, na Avenida Dr. Roberto Rios 

n° 999, Bairro Jockey Club, CNPJ/MF 45.283.009/0001-95, através de sua Diretoria Executiva, devidamente 
representada por seu Presidente Fabio Alves Ferreira, convoca através do presente edital, todos os associados con-
tribuintes em dia com suas contribuições sociais e pais de alunos desta entidade, para a Assembléia Geral extraor-
dinária, que será realizada em sua sede, no dia 28 de Julho de 2019, em primeira convocação às 19:00 horas, com 
a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não 
exigindo a lei quórum e special. (art. 17, § 2°, e art. 20 do estatuto), com a seguinte ordem do dia; alterar estatuto 
e venda de uma gleba urbana sem benfeitorias.

Barretos, 28 de Junho de 2019.
____________________________________________________________________
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARRETOS

EDITAL DE CITAÇÃO 
O doutor, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta cidade e comarca de Barretos, Estado de São Paulo, FAZ SABER 

a todos quantos virem o presente edital e dele tiverem conhecimento e, especialmente o Requerido ALEXANDRE 
AUGUSTO DE CARVALHO SILVA, brasileiro, casado, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 
33.044.720-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 221.541.068-03, atualmente em lugar incerto e não sabido, que 
está sendo movida a AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POS-
SE ajuizada pelo Autor RODRIGO BALIEIRO CARUSO contra o requerido acima citado Processo nº 1008167-
29.2016.8.26.0066 em  curso  por  este E. Juízo  e Cartório do 3º Ofício Cível. Dando-se à causa o valor de R$ 
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). E, como esteja o requerido, em lugar incerto e não sabido, expediu-se 
o presente edital, para CITA-LO da presente ação, ficando ainda CIENTIFICADO que tem o prazo de 15 (dez) dias 
para oferecimento de Resposta, sob pena de confissão, fazendo, serem presumidos como verdadeiros os fatos articu-
lados pelo suplicante. E, para que ninguém alegue ignorância ou erro, expediu-se o presente edital que será publicado 
na forma da lei e afixado no Fórum local, no lugar de costume. “CUMPRA-SE”, observadas as formalidades legais.

Brasil é um dos 10 piores 
países do mundo para trabalhar

Os dados do Índice Global de Direitos da Confederação Sindical Internacional (CSI) 
foram divulgados na 108ª Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra
O Brasil está entre os 10 

piores países do mundo para os 
trabalhadores, segundo análise 
divulgada na 108ª Conferência 
Internacional do Trabalho, rea-
lizada em Genebra, na Suíça, 
nas duas últimas semanas.

Monitorado pela Organi-
zação Internacional do Tra-
balho (OIT) por causa de sua 
nova legislação, é a primeira 
vez que o Brasil aparece entre 
os 10 piores, em uma relação 
com 145 países, avaliada com 
base em 97 indicadores.

De acordo com o Índice 
Global de Direitos da Con-
federação Sindical Interna-
cional (CSI), as mudanças 
introduziram no país uma or-
denação legal que incentiva 
regressão nas condições de 
trabalho, em negociações, di-
reitos e salários.

Demissões foram facilita-
das e muitos direitos flexibi-
lizados. O empregador pode 
cada vez mais negociar sem 
que o trabalhador tenha o 
acompanhamento dos sindi-
catos que, muitas vezes, são 
afastados das negociações.

“Eles alteraram o que, desde 
o início da CLT, são orientações 
legais para regular o financia-
mento dos sindicatos. O go-

verno interfere nas 
negociações coleti-
vas. Há denúncias 
de assassinatos de 
dirigentes ou demis-
sões de dirigentes, 
afastando-os de sua 
responsabilidade sin-
dical”, diz o diretor 
técnico do Dieese, 
Clemente Ganz Lúcio, em en-
trevista à Rádio Brasil Atual.

“No Brasil, além de não 
haver mais legislação traba-
lhista, não há democracia. 
Há perseguição às liberdades 
individuais e ao direito cole-
tivo. E, acima de tudo, há o 
desrespeito muito grande aos 
tratados e convenções inter-
nacionais, não apenas no que 
diz respeito aos direitos tra-
balhistas, mas também aos 
direitos humanos”, afirmou 
o presidente da CUT, Vagner 
Freitas, ao fazer referência a 
ameaças do governo brasilei-
ro de sair das Nações Unidas e 
da própria OIT, por discordar 
de suas decisões.

“A única saída que o go-
verno brasileiro propõe é mais 
violência. O governo propõe 
armar a população e ignora 
que o Brasil está entre os dez 
países onde foram constatados 

assassinatos de sindicalistas, 
como aponta o relatório da 
CSI”, frisou Vagner Freitas.

MONITORAMENTO 
CONTINUA

A Comissão de Aplicação 
de Normas da OIT decidiu 
que o Brasil deve permanecer 
sendo monitorado, devido a 
denúncias de que a “reforma” 
trabalhista viola a Convenção 
98 da entidade, sobre direito 
de organização e à negociação 
coletiva. A organização pediu 
ao governo que faça mudan-
ças, se necessárias. Embora 
não considere a decisão satis-
fatória, o secretário de Rela-
ções Internacionais da CUT, 
Antônio Lisboa, observou 
que a recomendação “refor-
ça o que tanto os trabalhado-
res como o comitê de peritos 
disseram: não houve diálogo 
social para aprovação da lei”. 
(Fonte: Contraf-CUT)

Mais de dois mil exem-
plares de diversas espécies 
de orquídeas estarão à venda 
numa exposição durante esta 
primeira edição do Festival 
da Tradição, que acontece no 
Recinto Paulo de Lima Cor-
rea até o próximo domingo 
(30). As flores estarão ex-
postas em uma baia no local. 
O horário de visitação é das 
8 às 23 horas.

A Feira de Orquídeas, 
coordenada por Sérgio Ron-
dini, contará com exposição 
do Orquidário Rio Preto e 

Orquidário Rancho da Serra. 
Segundo o coordenador, o 
Orquidário Rio Preto fará a 
doação de 50 orquídeas flori-
das para captar recursos para 
o Hospital do Amor e também 
colocará cerca de 500 mudas 
para serem trocadas pelos 
visitantes por um quilo de 
alimento não perecível, que 
serão doados para entidades 
beneficentes de Barretos.

Além da venda direta ao 
consumidor, durante a expo-
sição, o visitante poderá obter 
explicações sobre os cuidados 

com os diferentes tipos de or-
quídeas e dicas para floração 
saudável e bonita.

A entrada para o Festival 
da Tradição é um quilo de ali-
mento não perecível mais um 
cupom distribuído pelas lojas 
do comércio conveniadas com 
a Acib, ou dois quilos de ali-
mentos, que serão destinados 
ao Fundo Social de Solidarie-
dade do município. Os cupons 
também dão direito ao sorteio 
de cinco vales-compras no va-
lor de R$ 500 cada um, que se-
rão sorteados durante evento.

Neste sábado (29), às 20 
horas, no Recinto Paulo de 
Lima Correa, a Orquestra de 
Viola Rio Pardo, de Jardinó-
polis, faz um concerto ao ar 
livre no 1º Festival da Tra-
dição de Barretos, evento de 
iniciativa da prefeitura, ACIB 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Barretos) e Asso-
ciação Os Independentes. 

Premiada com títulos de re-
conhecimento cultural, ajuda 
humanitária internacional, mo-
ções de aplausos e reconheci-
mento pelo poder Legislativo, 
a Orquestra de Viola Rio Pardo 
apresentará em Barretos, sob a 
regência do maestro Cássio 
Fonseca, repertório com clás-
sicos do cancioneiro caipira 
na forma instrumental, como 

“Menino da Porteira” e “Sau-
dade da Minha Terra”. 

Segundo Fonseca, será 
uma apresentação marcante 
para o público e a orquestra. 
“Com certeza teremos uma 
experiência muito gratifican-
te, pois nosso lema é sempre 
preservar a cultura e a tradi-
ção caipira do interior de São 
Paulo”, observou.

Orquestra de Viola Rio Pardo é atração 
de sábado no Festival da Tradição

 Festival da Tradição terá 
Feira de Orquídeas com 

venda de mais de 500 espécies
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A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e através do 
Ambulatório de Doenças In-
fecto Contagiosas “São Se-
bastião”, promove no próximo 
mês ações de intensificação do 
diagnóstico, prevenção e de 
educação sobre hepatite C.

As atividades integram a 2ª 
Campanha Municipal de Luta 
Contra as Hepatites Virais, 
alusiva ao Julho Amarelo.

Nos dias 3 e 4 de julho, as 
ações de testagem serão rea-
lizadas das 16h30 às 19h30, 
na área interna do Manolo 
Supermercado. De 10 a 17 de 
julho, também no horário das 
16h30 as 19h30, as testagens 
serão realizadas no Terminal 
de Ônibus Urbanos, na rua 32 
entre as avenidas 23 e 25.

Dentro das ações do Julho 
Amarelo e pelo terceiro ano 
consecutivo, a secretaria mu-
nicipal de Saúde, em parceria 
com o Rotary, promoverá de 
24 a 27 de julho, no Atacadão, 
a campanha “Hepatite Zero”, 
com ações de testagens e 
abordagens com orientações, 
das 16h30 as 19h30.

“O teste é seguro, sigilo-
so e feito com punção digital 
(parecido com exame de gli-
cemia), não sendo necessário 
estar de jejum. O resultado é 
liberado em 15 minutos, por-
tanto, os pacientes podem le-

A expectativa é grande 
para a oitava edição do evento 
que recebe visitantes de mais 
de 50 cidades de três estados 
da região. A Feijoada Samaú-
ma, neste ano, ganha novo 
palco, o Parque do Peão, com 
a tradição do show do Fundo 
de Quintal e o talento de Ale-
xandre Pires no seu espetácu-
lo “O Baile do Nêgo Véio”

A Feijoada Samaúma con-
tinua oferecendo em seu oitavo 
ano o estilo que a consagrou, o 
“all included”, ou seja, no in-
gresso já estão incluídos a gas-
tronomia típica brasileira, com 
feijoada completa, os shows 
em dose dupla, a mais gelada 
cerveja Império, além de cai-
pirinhas, vodka, Ice, água, re-
frigerantes e muitas surpresas.

Para o espaço em área 
aberta no Parque do Peão foi 
projetada uma estrutura com-
pleta de mesas, aparadores, 
visibilidade do show, confor-
to e muita beleza, tanto nas 
mesas (que estão esgotadas) 
quanto no Camarote Samaú-

Iniciar um negócio e manter-se competiti-
vo não é tarefa fácil. Inclui riscos e, até mes-
mo, medos: medo do fracasso, de não saber 
gerir, dos concorrentes, enfim, insegurança. 
Para ajudar quem busca superar esses medos 
e desenvolver o processo empreendedor, seja 
para o início de um projeto ou fortalecimento 
de diferenciais competitivos de uma empresa 
já existente, o Sebrae-SP oferece um treina-
mento com ferramentas inovadoras na pró-

xima semana, entre os dias 1º e 5 de julho, das 8 às 18 horas, em seu escritório de Barretos. No 
Empreenda, o participante terá acesso a informações, técnicas e ferramentas comportamentais e 
de gestão para torná-lo capaz de repensar a estruturação do seu projeto de negócio ou o posiciona-
mento e modelo do seu negócio atual, desenvolvendo e fortalecendo sua atitude empreendedora. A 
primeira parte do curso vai trazer informações e conteúdo online para preparar o participante para a 
jornada empreendedora. O curso presencial tem duração de cinco dias, com atividades individuais 
e em grupo, que envolve desde o entendimento sobre o que é ser empreendedor até a utilização de 
ferramentas de validação, que vão favorecer um aprimoramento da sua ideia, projeto de negócio ou 
negócio já existente, como Canvas, design thinking e apresentação de pitches. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (17) 3321-6470, opção 4.

Recesso escolar da rede municipal 
acontece de 12 a 28 de julho

Durante reunião na última 
terça-feira (25), a secretária 
municipal de Educação, Va-
léria Recco, confirmou que, 
conforme o estabelecido pelo 
calendário escolar, o Ensino 
Fundamental, a Educação In-
fantil e a Educação de Jovens 
e Adultos estarão em recesso 
no período de 12 a 28 julho. 
“É uma pausa situada no final 
do primeiro semestre letivo e 
antecedente ao início do se-
gundo semestre, onde as es-
colas já cumpriram cem dias 

de atividades escolares, meta-
de do que determina a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional”, explicou.

No período de recesso, as 
secretarias das escolas fun-
cionarão normalmente das 8 
às 16 horas. O Cemei Mãe 
Comerciária manterá aten-
dimento normal às crianças 
das 8 às 18h30.

De acordo com a secretá-
ria, no período de recesso es-
colar, o trabalho para oferecer 
o que há de melhor para os 

alunos não vai parar. “Tere-
mos formações para todos os 
profissionais, incluindo me-
rendeiros, professores, ACDs, 
cuidadores e diretores”, disse.

Segundo ela, nos dias 24 
e 25 de julho, no auditório da 
FACISB (Faculdade de Me-
dicina) Doutor Paulo Prata, 
será realizado um Workshop 
com Material Anglo, “uma 
capacitação direcionada a to-
dos os profissionais de Edu-
cação Infantil e Fundamental 
1 e 2”, ressaltou a secretária.

Campanha “Julho Amarelo” intensifica 
ações de prevenção contra Hepatite

var seus resultados na hora”, 
informou Thatyaine Schia-
pati, coordenadora do Am-
bulatório de Doenças Infecto 
Contagiosas “São Sebastião” 
e do Programa de Hepatites 
Virais de Barretos.

JULHO AMARELO
A campanha é alusiva ao Dia 

Mundial Contra as Hepatites Vi-
rais, celebrado em 28 de julho, 
que tem como objetivo atrair 
atenção para o tema e incenti-
var o diálogo, principalmente no 
campo da saúde pública. 

HEPATITE C
De acordo com o Minis-

tério da Saúde, três milhões 
de brasileiros estão infectados 
pela hepatite C, mas não sabem 
que têm o vírus. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) esti-
ma que cerca de 3% da popula-
ção mundial, seja portadora de 
hepatite C crônica.

A falta do conhecimento 
da existência da doença é o 
grande desafio, por isso a re-
comendação é que  as pessoas 

façam o teste gratuitamente e, 
no caso positivo, façam o tra-
tamento que está disponível 
na rede pública de saúde.

Pelo grau de gravidade, a 
hepatite C merece uma aten-
ção especial. Ao contrário 
dos demais vírus que causam 
hepatite, o vírus da hepatite C 
não gera uma resposta imuno-
lógica adequada no organismo, 
o que faz com que a infecção 
aguda seja menos sintomática, 
mas também com que a maio-
ria das pessoas que se infectam 
se tornem portadores de hepa-
tite crônica, com suas conse-
quências, em longo prazo.

Hepatite C é a inflamação 
do fígado causada pela infec-
ção pelo vírus da hepatite C 
(VHC ou HCV), transmitido 
através do contato com san-
gue contaminado. Essa infla-
mação ocorre na maioria das 
pessoas que adquire o vírus e, 
dependendo da intensidade e 
tempo de duração, pode levar 
a cirrose e câncer do fígado.

Falta um mês para a 8ª Feijoada Samaúma
Alexandre Pires e Fundo de Quintal no evento realizado dia 27 de julho no Parque do Peão

ma ou na Pista VIP.
Os ingressos antecipados 

podem ser encontrados nos 
diversos pontos de venda (Sa-
maúma Bar, Emagresse - Rua 
12 entre 5 x 7, Golfe Class do 
Shopping e Óticas Diniz, em 
Barretos) e pela internet, no 
site www.saudtickets.com.br.

O valor nesta reta final é R$ 
200,00 para a Pista VIP e R$ 
280,00 para o Camarote Samaú-
ma. Nos dois ambientes os in-
gressos são no estilo “all inclu-
ded”, sem nenhuma cobrança 
extra dentro do evento. Outras 
informações podem ser conse-
guidas pelo (17) 98171-8888.

Sebrae-SP confirma “Programa Empreenda” 
entre 1º e 5 de julho em Barretos
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Malhas de Barretos vence Jardinópolis e segue no G4 da Liga Regional

A equipe de malhas de 
Barretos, representada pela 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer, venceu Jardi-
nópolis por 3 x 1 (76 x 28, 
66 x 68, 76 x 34 e 104 x 34), 
no último domingo (23), na 
cancha do Conjunto Polies-
portivo Rochão.

O jogo foi válido pela Liga 
Regional onde o time barreten-

se ocupa o quinto lugar com 
63 pontos. O Vila Virgínia 
(Ribeirão Preto) lidera com 
73 pontos, seguido de Jardi-
nópolis e Sertãozinho, segun-
do lugar com 63 pontos. Em 
sexto lugar Jaboticabal soma 
55 pontos e sétimo ADPM Ri-
beirão Preto com 45.  

No próximo domingo, 
Barretos vai a Sertãozinho 

para enfrentar a equipe local. 
“Vitória é a palavra de ordem, 
pois nos dará o quarto lugar e 
a classificação para a próxima 
etapa”, afirmou o jogador e 
técnico Haroldo.

A equipe barretense é for-
mada por Airton, Ticão, Vi-
cente, Neto, Emílio, Edson, 
Cláudio, Júlio, Curral Renato, 
Rodrigo, Zé Carlos e Divino.

Final da Taça Gospel acontece 
neste último sábado de junho

“Segunda Igreja” e “Grande Templo” disputam neste sábado (29), a final da Taça Gospel de 
Futsal, evento realizado pela secretaria municipal de Esportes e Lazer, em parceria com o Instituto 
Esperança e Vida. O jogo acontece no CEMEPE “Juninho Soares”, no bairro Pimenta. Na prelimi-
nar, marcada para 14 horas, “Jovens Livres” e “Jovens de Sião” disputam o terceiro lugar. A final 
será logo em seguida. A entrada é franca. Após as partidas será realizada a cerimônia de premiação.




