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DIA DA “CONSCIÊNCIA NEGRA”: COMO ENTENDER A SUA IMPORTÂNCIA - Doutor em Educação Histórica e professor de História do Brasil 
no curso Positivo, Daniel Medeiros nos brinda com artigo muito perspicaz, direto e importante para este momento brasileiro, quando se noticia 
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Cavalaria da PM 
trará mais segurança 

para a população

O prefeito de Barretos, Gui-
lherme Ávila, acompanhado do 
secretário municipal de Ordem 
Pública, Cláudio Muroni, participou 
de reunião com Coronel Sales, co-
mandante geral da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, para tra-
tar de detalhes sobre a instalação 
da Cavalaria da Polícia Militar em 
Barretos. Também participaram da 
reunião, o Subsecretário de Re-
lacionamento com os Municípios, 
Ricardo Santana, e o Tenente Co-
ronel Cangerana, Comandante do 
Regimento da Polícia Montada 9 
de Julho. “A Cavalaria em Barretos 
é um pedido feito por mim direta-
mente ao governador João Doria, 
que vem se empenhando para que 
a implantação aconteça o mais 
rápido possível”, disse o prefeito 
Guilherme Ávila.

ACIB inaugura decoração e iluminação 
do Natal Encantado no próximo dia 21

Parceria com Sincomércio e prefeitura vai apresentar decoração inédita para alavancar o comércio central
A Praça Francisco Barreto, o 

calçadão, o museu e o Mercadão 
Municipal receberão decoração 
especial de Natal, através de 
parceria entre a ACIB (Associa-
ção Comercial e Industrial) e a 
prefeitura de Barretos. A inau-
guração está marcada para o dia 
21 de novembro, às 19 horas.

A decoração conta com 
projeto elaborado por um ar-
quiteto, onde serão ilumina-
das todas as árvores da Praça 
Francisco Barreto e também 
das ruas e avenidas do cal-
çadão. Será instalado cerca 
de 30 km de luzes em toda a 
área central da cidade, além 
de uma árvore de 9 metros de 
altura toda decorada e a po-
pular Casinha do Papai Noel, 
construída em parceria com a 
Pacaembu Construtora.

O objetivo de todos os en-
volvidos no projeto é deixar 
o local em clima especial de 
Natal, alavancando as vendas 
do comércio.

Para o presidente da ACIB, 

Paulo Soprano, o tema Natal 
Encantado fará jus ao nome. 
“Nunca se viu uma decoração 
como esta na cidade. Este é o 
primeiro passo para atrairmos os 
turistas para cá. Ficará marcado 
na história da cidade”, disse So-
prano, enfatizando a parceria da 
associação com a prefeitura.

A partir do dia 6 de dezem-
bro, o comércio ficará aberto 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 22 horas e, aos sábados, 
das 9 às 18 horas.

O horário especial, defi-
nido entre o Sincomercio e 
o Sindicato dos Empregados 
do Comércio, dá oportunida-
de para todos os barretenses e 
consumidores da região, reali-
zar suas compras.

A premiação para o consu-
midor que comprar no comércio 
local será 1 moto zero km e 12 
vales compras de 1.000,00 cada. 
O consumidor concorre retirando 
o cupom nas lojas, preenchendo 
seus dados e depositando nas ur-
nas do próprio comércio.

Acompanhando os trabalhos da decoração natalina no centro da cidade, o 
presidente da ACIB, Paulo Soprano, confere detalhes da Casinha do Papai Noel

Parque do Peão terá festa 
especial de Reveillon

Uma grande festa está sen-
do preparada para a virada 
do ano no Parque do Peão. A 
Associação Os Independentes 
anunciou a realização do Re-
veillon no Espaço Berrantão, 
dia 31 de dezembro, a partir 
das 23 horas, com duração até 
as 5 da manhã.

Os ingressos custam R$ 
120,00 no 1º lote. Crianças 
entre 9 e 13 anos pagam meia 
entrada e menores de 8 anos 
não pagam. As vendas já co-
meçaram na última terça-fei-
ra, dia 12, na Loja Oficial de 
Os Independentes, localiza-
da na esquina da avenida 43 
com a rua 38.

O buffet terá assinatura 
de Danilo Borges com Ilha 
Gourmet, Jantar, Sobremesa 
e Mesa de Café. Serão servi-
dos água, refrigerante, suco, 
cerveja, batidas com vodka e 
vinho frisante. Está autoriza-
do ao convidado que preferir, 
levar seu whisky ou vinho, e 
o buffet providenciará taças 
e gelo. A música será coman-
dada pelo DJ Sá e o local terá 
decoração e iluminação espe-
cial para a chegada de 2020.

“Nossa meta é fazer do 

PARQUE DO PEÃO TERÁ DECORAÇÃO DE NATAL - O clima 
de Natal tomará conta do Parque do Peão a partir do dia 30 de 
novembro. O complexo receberá decoração especial em diversos 
pontos como Roseta, Monumento ao Peão e toda área de entrada. 
Uma das novidades deste ano é o crescimento de 30% na ilumina-
ção, que chega a 13 mil metros de cabos com luzes de led. Os in-
fláveis de papais noéis gigantes voltam para encantar barretenses 
e turistas. O painel de 40 metros de comprimento por 5 metros de 
altura, com a imagem de um Presépio, ganhará novos elementos 
para surpresa do público. A inauguração da decoração acontecerá 
no dia 30 de novembro, às 20 horas e, a partir desta data, todos os 
dias, o Papai Noel estará recepcionando as crianças na entrada do 
Parque do Peão. (Foto: Leandro Joaquim)

Parque do Peão um espaço 
com eventos o ano todo e 
o Reveillon veio para ficar. 
Temos certeza que será uma 

linda festa com a presença da 
família barretense”, afirmou 
Jerônimo Luiz Muzetti, pre-
sidente de Os Independentes.

Livro sobre “Diversidade Sexual 
e de Gênero” foi lançado na 

Jornada Científica do Direito

O livro “Diversidade Se-
xual e de Gênero: a tutela 
jurídica nas relações de traba-
lho”, da professora doutora, 
Adriana Galvão, foi lançado 
oficialmente na XII Jornada 
Científica de Estudos Jurídi-
cos do Unifeb, que aconteceu 
na última semana.

O livro faz uma análise do 
reconhecimento jurídico da di-
versidade sexual e de gênero 
nas relações de trabalho, como 

forma de garantir os direitos 
da personalidade, privacidade 
e intimidade do ser humano. 
Antenado com a atualidade, o 
livro aborda também as práti-
cas discriminatórias no âmbito 
das relações de trabalho, que 
ainda acontecem e devem ser 
combatidas.

A obra da docente pode ser 
adquirida diretamente com a 
autora ou pelo site da editora 
www.lumenjuris.com.br.
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Camisinha: uma importante 
aliada no combate ao câncer

Provavelmente você não 
associaria a camisinha com 
prevenção ao câncer. Mas ela 
é uma importante aliada para 
evitar o surgimento de tumo-
res nas mulheres e também 
nos homens.

Isso porque, protege das 
Doenças Sexualmente Trans-
missíveis (DSTs), inclusive do 
papiloma humano (HPV), que 
é o principal responsável pelo 
câncer no colo do útero. Mas 
não só ele. Nos homens, há uma 
forte relação também com o sur-
gimento de tumor no pênis.

Além da vacinação em 
meninas e meninos contra o 
HPV, a camisinha ainda é a 
principal barreira de trans-
missão e, embora se conheça 
melhor essa relação entre o 
tumor no útero com o contá-
gio do vírus, ainda é grande o 
desconhecimento em relação 
ao câncer peniano.

Os homens, em geral, ten-
dem a se preocupar menos 
com a saúde, fazer menos 
exames, e etc, até por uma 
questão cultural mesmo. En-
tão, informar sobre a impor-
tância do uso da camisinha 
também na prevenção do cân-
cer masculino é fundamental 
e dever dos agentes públicos.

Segundo pesquisa da So-
ciedade Brasileira de Oncolo-
gia Clínica (SBOC), a relação 
entre o sexo desprotegido e 
câncer não é conhecida pelos 
brasileiros: entre 1500 en-
trevistados, quase 30% dos 
brasileiros não imaginam que 
usar preservativos pode re-
duzir o risco de desenvolver 
câncer. E são muitos os tipos 
que podem sofrer influência 
da contaminação do HPV.

Os preservativos estão co-
mumente relacionados à pro-
teção contra o HIV, mas tam-
bém são o modo de combate 
a formas de tumor que têm 
relação com o HPV, como 
colo do útero, vagina, vulva, 
pênis, ânus, boca e garganta.

O câncer de pênis é con-
siderado raro, mas seu prog-
nóstico pode ter consequên-
cias devastadoras para a 
vida do paciente. Em muitos 
casos, é necessário fazer a 
amputação do órgão, embora 
quando diagnosticado em es-
tágio inicial, apresente eleva-
da taxa de cura.

No entanto, segundo o 
Instituto Nacional de Câncer 
(INCA) mais da metade dos 
pacientes demora até um ano 
após as primeiras lesões apa-
recem para procurar o médico, 
o que diminui a sobrevida e as 

chances de um tratamento com 
menos consequências físicas.

Segundo os últimos da-
dos disponíveis, 402 homens 
morreram em decorrência 
deste tumor no ano de 2015.

Já o tumor no Colo do Úte-
ro é o terceiro mais comum 
entre as mulheres. Também 
causado em grande parte pelo 
HPV, ele pode ser detectado 
no exame preventivo gineco-
lógico, que deve ser realiza-
do anualmente por todas as 
mulheres sexualmente ativas. 
Através do exame, é possível 
ver se o vírus sofreu alguma 
mutação que poderia levar ao 
câncer, tratando o local antes 
mesmo de malignidade. São 
mais de 6 mil óbitos por ano 
por conta do tumor.

O desconhecimento leva 
à desproteção: 59% dos bra-
sileiros não usa preservativos 
como medida de prevenção à 
doença. Outra aliada impor-
tante é a vacinação de meninos 
e meninas contra o HPV, que 
ainda sofre bastante precon-
ceito e resistência na socieda-
de brasileira. Além, é claro, da 
falta da informação sobre ela.

O assunto é tão sério que a 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS) precisou se pro-
nunciar, afirmando que a va-
cina é segura e indispensável.

Em evento no começo do 
ano, Elisabete Weiderpass, 
diretora do Centro Interna-
cional de Pesquisas sobre o 
Câncer (CIIC), vinculado à 
OMS, disse que os rumores 
infundados sobre as vacinas 
contra o HPV seguem adian-
do ou impedindo de modo 
desnecessário o aumento da 
imunização, que é urgente-
mente necessário para a pre-
venção do câncer cervical.

Dia da “consciência negra”: 
como entender a sua importância

Doutor em Educação Histórica e professor de História do Brasil no curso Positivo, Daniel Medeiros nos 
brinda com artigo muito perspicaz, direto e importante para este momento brasileiro, quando se noticia 

casos e mais casos de racismo, em todos os segmentos da sociedade brasileira e mundial.Vale ler e refletir.
Vou começar com um 

exemplo simples.
A mãe diz pro filho que não 

sai do chuveiro: “sai daí, des-
liga isso! Você não tem cons-
ciência? Não pensa no dinhei-
ro do seu pai? E você acha que 
dinheiro dá em árvore?

Entendeu? Não?
Compreendo. Foi muito 

básico. Então vamos a este: a 
mesma mãe, o mesmo menino 
no banho: “desliga logo, você 
não sabe que tá desperdiçando 
água? Você acha que tem água 
assim, pra jogar fora? Você 
não tem consciência disso?

Hummm. Não? Não vê a 
relação?

Bom, vamos ver assim. A 
criança pergunta pra professo-
ra: por que existe esse negó-
cio de dia da Pátria?

E ela responde: “para lem-
brarmos que somos todos brasi-
leiros e que temos um passado, 
uma história, uma herança co-
mum. Nosso lugar no mundo é 
aqui e a consciência disso ajuda 

a respeitar nossa terra e tam-
bém a terra dos outros que, no 
fundo, é uma terra só, não é?

Agora sim! Viu como é fá-
cil? Não?

Vou tentar mais uma vez.
Aniversário da bisavó, a fa-

mília se reúne, todos: primos 
nunca vistos, parentes por afini-
dades, tias com maridos novos, 
um zum zumzum de conversas 
disparatadas e olhares persis-
tentes pro estacionamento.

Mas aí vem a bisa, 99 
anos, o olhar ainda firme, mas 
as perninhas fracas, o andar 
claudicante. E ela se posta em 
frente ao bolo, olha para todos, 
aquele olhar longo que vai se 
marejando, vertendo lágrimas 
que escorrem pelos caminhos 
da face. E ela diz: “vocês são 
as minhas melhores lembran-
ças”. E a consciência dessa 
verdade profunda provoca um 
calor que se espalha, denso, 
terno, cálido, pela longa e di-
vertida noite.

Acho que deu, não? Olha o 

que diz o dicionário:
Consciência: “sentimento 

ou conhecimento que permite 
ao ser humano vivenciar, ex-
perimentar ou compreender 
aspectos ou a totalidade de seu 
mundo interior”. Ou ainda: 
“sentido ou percepção que o ser 
humano possui do que é moral-
mente certo ou errado em atos e 
motivos individuais”.

Muito bem. Se você concor-
da que se pode usar a palavra 
consciência quando a mãe apela 
ao filho para que ele cuide dos 
gastos da casa porque interessa 
a toda família; se você concor-
da que se pode usar a palavra 
consciência quando essa mes-
ma mãe lembra ao filho que os 
recursos do mundo não são in-
finitos e que todos precisamos 
fazer a nossa parte; se você 
concorda que se pode usar a 
palavra consciência quando fa-
lamos das datas cívicas, como 
marcos de referencia de nosso 
país, nação, pátria, lugar real 
e simbólico de vivencia e me-

mória, patrimônio coletivo que 
precisa ser preservado e perpe-
tuado; se você concorda que se 
pode usar a palavra consciên-
cia quando se fala em família, 
filiação, recordações de amor 
e amizade, histórias comuns e 
alegrias compartilhadas.

Então. Os negros lem-
bram, no dia 20 de novembro, 
que são tudo isso e parte disso 
tudo: filhos, mães, professo-
res, profissionais, políticos, 
artistas, cidadãos. São tudo 
isso e parte disso há séculos, 
com sangue, suor e lágrimas, 
com arte e determinação, com 
talento e profissionalismo, 
com paciência e destemor.

Eu tenho consciência disso. 
Ajudaram-me a ter consciên-
cia disso. Levou tempo para eu 
ter consciência disso. Hoje te-
nho plena consciência disso e 
acho óbvio, como deveria ser.

O dia da consciência negra 
é para quem pergunta “para que 
serve o dia da consciência negra”.

É para você?

O poder de quem tem caneta cheia
O pre sidencialismo de 

coalizão no Brasil terá vida 
longa? A interrogação leva 
em conta a propensão do atual 
governo em manter certa dis-
tância dos representantes po-
líticos temendo pressão por 
espaços e cargos na estrutura.

A esfera parlamentar, obser-
va-se, quer ganhar proeminên-
cia e maior independência do 
Executivo. Aliás, nessa direção 
age o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, ao procurar 
impor a pauta dos deputados e 
levar adiante um avançado pro-
grama reformista.

Há uma premissa verdadei-
ra, mas desprezada pelo pre-
sidente Bolsonaro: “quanto 
mais extensa a aliança em 
torno do Executivo, maior a 
probabilidade do governante 
administrar sismos nas frentes 
congressuais e garantir a go-
vernabilidade”.

Siglas e blocos, sob essa 
ideia, teriam largo espaço na 
condução do país. Essa rela-
ção de troca tem sido medida 
histórica do equilíbrio entre os 
dois poderes. O presidencia-
lismo de coalizão alimenta-se 
da base política e esta come do 
seu pasto para engordar. Mas 
Bolsonaro considera essa hi-
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pótese como “velha política”.
O presidencialismo miti-

gado, ou um parlamentarismo 
à moda francesa, até foi ten-
tado pelo presidente Michel 
Temer, que, de certa forma, 
governou com o parlamento. 
Mas o DNA do presidencia-
lismo está bem presente em 
nossa cultura política.

A semente presidencialista 
viceja em todos os espaços. 
O termo presidente faz ecoar 
grandeza, forma associação 
com a aura do Todo-Podero-
so, com as vestes do monarca, 
com a caneta do homem que 
tem influência, poder de man-
dar e desmandar.

Até no futebol o presiden-
te é o mandachuva. O chiste 
é conhecido: como o ato mais 
importante da partida de fute-
bol, o pênalti deveria ser co-
brado pelo presidente.

O culto à figura do presi-
dente e, por extensão, a outros 
atores com o poder da caneta 
faz parte da glorificação em 
torno do Poder Executivo. 
Tronco do patrimonialismo 
ibérico. Herdamos da monar-
quia os ritos da Corte: admira-
ção, bajulação, respeito e me-
suras, incluindo o beija-mão.

O sociólogo francês Mau-
rice Duverger defende a tese 
de que o gosto latino-america-
no pelo sistema presidencia-
lista tem que ver com o apa-
rato monárquico na região.

 O vasto e milenar Império 
Inca, com seus grandes caci-
ques, e depois o poderio espa-
nhol, com seus reis, vice-reis, 
conquistadores, aventureiros 
e corregedores, plasmaram a 
inclinação por regimes de ca-
ráter autocrático.

O presidencialismo por es-
tas plagas agrega uma dose de 
autocracia. Já o parlamentaris-
mo que vicejou na Europa se 
inspirou na ideologia liberal da 
Revolução Francesa, cujo alvo 
era a derrubada do soberano. 
Isso explica a frie za europeia 
ante o modelo presidencialista.

A disposição monocráti-
ca de exercer o poder vem, no 
Brasil, desde 1824, quando a 
Constituição atribuiu a chefia 
do Executivo ao imperador. A 
adoção do presidencia lismo, 
na Carta de 1891, que absorveu 
princípios da Carta americana 
de 1787, só foi interrompida 
no interregno de 1961 a 1963, 
quando o país passou por ligei-
ra experiência parlamentarista.

Assim, o presidencialismo 
se eleva ao altar mais alto da 
cultura política. O poder que 
dele emana impregna a figura 
do man datário, elevado à con-
dição de protetor, benemérito. 
Essa imagem ganha tintas fortes 
no desenho de nossa cidadania.

De acordo com o traçado 
do sociólogo Thomas Mar-
shall, os ingleses construíram 
sua cidadania abrindo, pri-
meiro, a porta das liberdades 

civis, depois, a dos direitos 
políticos e, por fim, a dos di
reitos sociais.

Entre nós, os direitos sociais 
precederam os outros. A densa 
legislação social (benefícios 
trabalhistas e previdenciários) 
foi implantada entre 1930 e 
1945, no ciclo de castração de 
direitos civis e políticos.

Portanto, o civismo e o 
sentimento de participação 
fica ram adormecidos por mui-
to tempo no colchão dos be-
nefícios sociais.

Imaginar que o parlamen-
tarismo terá chance, só mes-
mo ante uma ruptura mais 
acentuada entre o Executivo e 
o Legislativo. E com a apro-
vação popular. Por enquanto, 
temos de conviver mesmo 
com o fardão presidencialista.
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O presidente de Os Inde-
pendentes Jerônimo Luiz 
Muzetti confirmou a reali-
zação de uma festa especial 
de Réveillon no Parque do 
Peão. O evento será no Espa-
ço Berrantão com buffet Da-
nilo Borges que servirá Ilha 
Gourmet, Jantar, Sobremesa 
e Mesa de Café. No open bar 
estão inclusos água, refrige-
rante, suco, cerveja, batidas 
com vodka e vinho frisante. 
Está autorizado ao convi-
dado que preferir levar seu 
whisky ou vinho e o buffet 
providenciará taças e gelo. A festa terá início às 23h com previsão de 
término às 5h. Os ingressos custam R$ 120,00, no 1º lote. Crianças com 
idade entre 9 e 13 anos pagam meia entrada e menores de 8 anos 
não pagam. As vendas acontecem exclusivamente na Loja Oficial de 
Os Independentes, localizada na esquina da avenida 43 com a rua 38. 
Mais informações pelo telefone 3322-9022. (foto: Diego Rodrigues)

Réveillon no Parque do Peão

Anderson Costa, o Bambã Barretos, além de cantor 
também trabalha na área de Turismo, e em cada passeio 

coleciona vários clicks de lugares paradisíacos. 
Nesta foto ele está em Arraial do Cabo/RJ. Sucesso!!!

Na última terça-feira (12/11), o radialista e apresentador 
Adilson Garcia completou mais um ano de vida. 

Ele passou a data recebendo cumprimentos de amigos, 
familiares e da filhota Bruna. Felicidades!!!

Leandro Joaquim 
Mariano, completou 
idade nova na terça-
-feira (12/11). Aos 3.9, 
o jornalista e Coorde-
nador do Rancho do 
Peãozinho, esbanja 
saúde, e para manter 
a boa forma tem uma 
alimentação saudável e 
pratica corrida. 
Parabéns L.J!!!

Flash em Diego Lima que está de férias, e escolheu nada 
mais nada menos que as paradisíacas praias de 

Aracaju/Sergipe, para descansar e curtir bastante. É isso aí!!!

A terça-feira (12/11) foi de comemoração para 
Fernanda Simões que completou seus tão esperados 

18 anos. A data teve direito a festa surpresa, que contou 
com a presença de seus amigos e familiares. Parabéns!!!

Hoje, feriadão da República (15/11), quem festeja a vida é o colu-
nista e apresentador Danilo Auada. A data especial será ao lado do 
seu Arnaldo Tadeu Campos e do filhão Pedro Nicolas. Parabéns!!!

Parabéns e muita saúde para o vereador Euripinho, 
que virou mais uma folhinha da vida no último dia (12/11). 

Os beijos e abraços ficam por conta dos amigos, familiares e 
claro dos filhos, Michel, Matheus, Marcelo, do Neto Benício e 

da mulher Waldecler. Tudo de bom Euripinho!!!

Destaque para Fernando Lourenço e Beto Oliveira que estive-
ram na maravilhosa Campos do Jordão/SP, curtindo uma mini 
férias e comemorando uma data bastante especial. Sucesso!!!

Flash em Lara Cristine Ribeiro que foi a ganhadora 
da semana, na promoção de Aniversário Berrantão, onde o 
presente foi um tanque cheio. Faça como a Lara, participe e 

concorra você também!!! (foto divulgação)
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Dutra quer anistia de multas e juros para inadimplentes com o SAAE
O vereador Raphael Dutra é autor 

de requerimento para que a prefeitu-
ra conceda o parcelamento e a anistia 
de juros e multas aos inadimplentes do 
SAAE (Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto). “A maioria dos munícipes 
gostaria de sanar suas dívidas, entre-
tanto, muitas vezes, em decorrência do 
montante acumulado, mesmo o valor 
sendo parcelado, não há condições fi-
nanceiras para a população quitar seus 
débitos”, disse o vereador. Dutra justi-
fica que o SAAE possui grande núme-
ro de munícipes inadimplentes e que, 
além do parcelamento, poderia não ha-
ver a cobrança de juros e multas para 
aqueles que estão em débito com a au-
tarquia há muitos anos.

Escritório Regional de Desenvolvimento 
acompanha assinatura de convênio entre 
governo estadual e município de Barretos

Convênio assinado viabilizará aporte de R$ 5 milhões para infraestrutura do município

No último sábado (9), a 
diretora do Escritório de De-
senvolvimento Regional, Cé-
lia Rodrigues, acompanhou a 
visita do secretário estadual 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi, a Barre-
tos, para celebrar convênio 
com o município que viabili-
zará aporte de R$ 5 milhões, 
recurso que deverá ser desti-
nado à infraestrutura, como 
recapeamento.

O ato foi firmado junto 
ao prefeito Guilherme Ávi-
la, com a presença do depu-
tado federal, Geninho Zuliani 
(DEM), além de outras lide-
ranças políticas de Barretos, 

Estado e Governo Federal.
“A celeridade da assina-

tura deste convênio mostra 
o alinhamento e o caminho 
que Dória busca para o Esta-
do, através da secretaria e es-
critório regional, com ações 
descentralizadas com menos 
burocracia e mais eficiência, 
a fim de melhorarmos todos 
os indicadores municipais”, 
disse Célia Rodrigues.

Na oportunidade, o depu-
tado federal, Geninho Zulia-
ni, destacou que o ato mostra 
o prestígio político de Guilher-
me Ávila junto aos deputados, 
governador e vice-governador, 
e aproveitou para anunciar a 

destinação de R$ 1,5 milhão 
para Santa Casa de Barretos, 
através de emenda impositiva. 

Já o secretário estadual, Mar-
co Vinholi, destacou a importân-
cia do recurso para a cidade.

“Acompanho o passado 
recente de Barretos e acredi-
to que este deva ser o maior 
convênio feito em termos de 
infraestrutura urbana para ci-
dade, um verdadeiro marco 
desta parceria que viabili-
zará o recapeamento de 200 
quarteirões, 147 mil metros 
quadrados, viabilizando o 
avanço da zeladoria, que é 
fundamental para a cidade”, 
finalizou Vinholi.

A diretora da secretaria de planejamento regional, Célia Rodrigues, e o deputado federal Geninho Zuliani



BARRETOS, 15 de novembro de 2019A informação com precisão e credibilidade 5A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

Poupatempo recebe mechas de 
cabelo para pacientes com câncer

As doações arrecadadas serão transformadas 
em próteses capilares pelo Fundo Social de São Paulo

O posto Poupatempo de 
Barretos, assim como os de-
mais postos de todo o estado 
estão oferecendo kits para arre-
cadação de mechas de cabelos, 
que serão destinados a pacien-
tes que lutam contra o câncer.

O kit conta com orienta-
ções de como a pessoa interes-
sada deve proceder em todas 
as etapas do processo, desde o 
corte até a entrega das mechas 
nas unidades de atendimento.

A ação é uma parceria com 
o Fundo Social de São Paulo 
e tem como objetivo alertar a 
sociedade sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama e 
de colo do útero.

Para o diretor Administra-
tivo-Financeiro da Prodesp, 
Murilo Macedo, a campanha 
é um estímulo à solidariedade. 
“Esse movimento de arrecada-

ção de cabelos é um belo gesto 
de amor e carinho para aumen-
tar a autoestima das pessoas 
que estão em tratamento de 
câncer”, destacou Macedo.

Entre os anos de 2015 e 
2018, a Prodesp (Empresa de 
Tecnologia do Governo), com o 
apoio de todos os cidadãos que 
usam os serviços do Poupatem-
po, doou mais de três mil me-
chas de cabelo a hospitais que 
tratam de pessoas com câncer.

Para ser doador e colaborar 
com essa ação de generosida-
de e amor é muito simples. E o 
melhor, não importa o tipo de 
cabelo. Pode ser encaracolado, 
liso, crespo, loiro, preto, ruivo, 
grisalho, com ou sem química. 
E os homens também podem 
participar dessa campanha.

Antes de fazer a doação é 
necessário seguir algumas re-
comendações. A primeira delas 

é que o cabelo precisa estar la-
vado e totalmente seco. Outra 
dica é prender os fios com um 
elástico antes do corte para aju-
dar a demarcar o tamanho. Só 
serão aceitas mechas com com-
primento mínimo de 15 cm. 
Após o corte, basta colocar a 
mecha no saco plástico do kit, 
preencher a etiqueta de identifi-
cação com os dados cadastrais 
e entregar no Poupatempo.

Todo o material arrecada-
do será encaminhado ao Fun-
do Social de São Paulo para 
ser transformado em perucas. 
Antes de serem doadas e im-
plantadas nas pacientes, as 
mechas são tratadas e trans-
formadas pelos cabeleireiros 
da Escola de Beleza, Estética 
e Bem-Estar do órgão, para 
que tenham as mesmas ca-
racterísticas do cabelo natural 
das pacientes.
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Mais qualidade de vida, 
socialização e saúde para os 
idosos. Cidades interessadas 
em participar do Programa 
Vida Saudável, na Modalida-
de Estratégia Brasil Amigo da 
Pessoa Idosa, já podem se ins-
crever em edital lançado pelo 
Ministério da Cidadania.

Por meio da ação, o go-
verno federal irá repassar kits 
para promover a prática de 
exercícios físicos e de lazer 
para os idosos. Para receber 
os equipamentos, é necessá-
ria a adesão à modalidade. As 
inscrições seguem até o dia 2 
de dezembro.

A iniciativa é fruto da 
união entre duas ações do 
Ministério da Cidadania des-
tinadas às pessoas idosas: a 
Estratégia Brasil Amigo da 

Pessoa Idosa, ligada à Secre-
taria Especial do Desenvolvi-
mento Social; e o Programa 
Vida Saudável, da Secretaria 
Especial do Esporte.

De acordo com o diretor do 
Departamento de Atenção ao 
Idoso do Ministério da Cida-
dania, Leonardo Milhomem, 
esta colaboração entre as duas 
áreas ajuda os municípios no 
planejamento de ações volta-
das para este público acima 
dos 60 anos.

Os equipamentos serão re-
passados aos municípios por 
meio de doação direta. Além 
disso, o programa vai ofertar 
capacitação aos profissionais 
que vão acompanhar as ativi-
dades voltadas para os idosos.

As propostas para implantar 
e desenvolver núcleos do Pro-

grama Vida Saudável devem ser 
cadastradas para análise e sele-
ção por meio do Sistema Brasil 
Amigo da Pessoa Idosa (SIS-
BAPI), no portal do ministério, 
no endereço: cidadania.gov.br.

A prefeitura deve baixar 
o Termo de Manifestação de 
Interesse, que precisa ser assi-
nado pelo prefeito e devolvido 
para o Ministério da Cidadania.

Além disso, a gestão local 
deverá indicar o setor que fi-
cará responsável pela gestão 
do programa e repassar infor-
mações como o coordenador 
selecionado e a quantidade de 
núcleos pretendida, de acordo 
com a população do municí-
pio. Os municípios devem ga-
rantir, ainda, que o programa 
seja ofertado à população por 
pelo menos 14 meses.

A credibilidade da Black 
Friday junto ao consumidor 
é uma preocupação para a 
maioria das empresas. Mesmo 
sendo um sucesso absoluto de 
vendas (70% dos consumido-
res brasileiros já compraram 
durante a Black Friday, se-
gundo o Ebit, empresas de da-
dos do comércio eletrônico), 
muitos consumidores ainda 
não acreditam que o evento 
ofereça descontos e condições 
realmente diferenciados.

A falta de confiança nas 
promoções é o principal moti-
vo para os consumidores não 
participarem da Black Friday, 
segundo pesquisa realizada 
pelo Google em 2018.

Para disseminar boas práti-
cas entre os varejistas e ajudar 
o consumidor a ter a melhor ex-
periência de compra durante a 
maior liquidação do ano, o site 
Black Friday de Verdade lançou 
esse ano o termo  “Compromis-
so Black Friday de Verdade” 
(www.blackfridaydeverdade.
com.br/compromisso), onde as 
lojas podem solicitar a adesão, 
comprometendo-se a oferecer 
descontos reais e comunicação 
transparente durante a Black 
Friday, e, através de um selo ex-
clusivo, os próprios consumido-
res avaliarão em tempo real. 

“Esse selo será exposto 
nos sites de e-commerce das 

As rodovias paulistas sob 
concessão devem ter tráfego 
mais intenso nesta sexta-fei-
ra (15), devido ao feriado da 
Proclamação da República. A 
estimativa é de que 1,7 milhão 
de veículos deixem a Grande 
São Paulo com destino ao in-
terior e litoral paulista.

Nesta sexta-feira (15), o 
movimento deve começar a 
se intensificar logo cedo, às 6 
horas, e permanecer carrega-
do até as 18 horas, dependen-
do da rodovia. As concessio-
nárias irão reforçar as equipes 
de atendimento aos usuários 
devido ao aumento da deman-
da prevista para o feriado.

Para viajar com conforto e 
segurança, alguns cuidados são 
importantes e começam antes 
mesmo de sair de casa. Verifi-
car os freios, amortecedores, 
luzes, óleo e pneus, inclusive a 
calibragem, são condições bá-
sicas para pegar a estrada. Os 
níveis da água do radiador e do 
limpador de para-brisa também 
devem ser checados.

A população negra tem 
2,7 vezes mais chances de ser 
vítima de assassinato do que 
os brancos. A afirmação foi 
revelada pelo IBGE durante 
a divulgação do informativo 
“Desigualdades Sociais por 
Cor ou Raça no Brasil”.

Segundo a analista de in-
dicadores sociais do IBGE, 
Luanda Botelho, enquanto 
a violência contra pessoas 
brancas se mantém estável, a 
taxa de homicídio de pretos 
e pardos aumentou em todas 
as faixas etárias.

“Na série de 2012 a 2017, 
que foi o período que a gente 
analisou neste estudo, houve 
aumento da taxa de homicí-
dios por 100 mil habitantes 
da população preta e parda, 
passando de 37,2 para 43,4. 
Enquanto para a população 
branca esse indicador se 
manteve constante no tempo, 
em torno de 16”, explicou 
Luanda Botelho.

De acordo com dados do 
Sistema de Informações so-
bre Mortalidade (SIM) do 
Ministério da Saúde, foram 
registradas 255 mil mortes de 
pessoas negras por assassina-

CONSCIÊNCIA NEGRA
Negros têm 2,7 vezes mais chances de 

serem mortos do que brancos, diz IBGE

to nos seis anos analisados.
Entre os jovens brancos de 

15 a 29 anos, a taxa era de 34 
mortes para cada 100 mil habi-
tantes em 2017, último ano com 
dados de mortes disponíveis no 
DataSus. Entre os pretos e par-
dos, eram 98,5 assassinatos a 
cada 100 mil habitantes.

Fazendo o recorte apenas 
dos homens negros nessa fai-
xa etária, a taxa de homicídio 
sobe para 185. Para as mulhe-
res jovens, a taxa é de 5,2 en-
tre as brancas e 10,1 para as 
pretas e pardas.

ESTUDANTES
Segundo o levantamento, 

a violência em ambientes es-
colares também atinge mais 
a população preta e parda do 
que a branca. O IBGE anali-
sou dados da Pesquisa Na-
cional de Saúde do Escolar 
(PeNSE) 2015 com alunos 
do nono ano e concluiu que 
15,4% dos pretos ou pardos e 

13,1% dos brancos deixaram 
de ir à aula em algum dia por 
falta de segurança no trajeto 
entre a casa e a escola.

Do total de estudantes, 
53,9% dos pretos e pardos es-
tudavam em escolas localiza-
das em áreas de risco, enquan-
to entre os brancos a proporção 
cai para 45,7%. A diferença 
cresce na comparação apenas 
entre escolas privadas, com 
40,7% dos pretos ou pardos e 
29,5% dos brancos.

Entre os estudantes pre-
tos e pardos, 15,1% disseram 
ter sido agredidos fisicamen-
te por um adulto da família. 
Entre os brancos, a propor-
ção é de 13,1%.

Segundo o IBGE, jovens 
expostos à violência têm 
mais propensão a sofrer de 
doenças como depressão, ví-
cio de substâncias químicas 
e problemas de aprendiza-
gem, além de suicídio.

Feriado da Proclamação da República 
deve movimentar mais de 1,7 milhão 

de veículos nas rodovias estaduais

É importante manter a do-
cumentação do veículo e do 
motorista em dia. Além disso, 
o condutor não deve esquecer 
os equipamentos obrigatórios 
como macaco, chave de roda, 
triângulo para sinalização e 
estepe. É essencial que o mo-
torista descanse no dia anterior 
à viagem e consuma alimentos 
leves para evitar a sonolência.

Os viajantes também devem 
avaliar a melhor rota e, sempre 
que possível, evitar os horários 
de pico. É importante, também, 
ter anotado num papel ou gra-
vado no celular o telefone 0800 
de atendimento das concessio-

nárias responsáveis pelas rodo-
vias que for utilizar.

EMERGÊNCIAS
É importante ter em mãos 

os telefones de atendimento 
das operadoras das rodovias e 
da Polícia Militar Rodoviária 
para eventuais emergências. 
O serviço de ajuda ao usuário, 
prestado pelas concessionárias 
de rodovias, é gratuito e está dis-
ponível 24 horas todos os dias 
nos 8,4 mil quilômetros de ro-
dovias concedidas paulistas. O 
atendimento auxilia desde uma 
simples troca de pneu até a re-
moção de vítimas de acidentes e 
prestação de primeiros socorros.

Municípios podem se inscrever em edital 
para receber kits de atividades para idosos

Consumidores poderão avaliar em tempo real 
se os descontos da Black Friday são de verdade

lojas que solicitarem adesão 
e terão um link para o cliente 
avaliar. Se a loja tiver um alto 
índice de reprovação dos con-
sumidores online, a loja perde 
o selo de compromisso Black 
Friday de Verdade. Ninguém 
melhor que o cliente dessas 
lojas para dizer se as mesmas 
estão realmente fazendo e 
comunicando promoções de 
verdade”, diz Francisco Can-
tão, idealizador do site Black 
Friday de Verdade. 

“Lembrando que o cliente 
também precisa justificar o mo-
tivo pelo qual está avaliando 
negativamente a empresa. Nos-
sa equipe fará a auditoria das 
avaliações para evitar fraude e 
oferecer o resultado mais justo 
possível. Nosso foco é sempre 
no consumidor, nossa missão 
é ajudar a Black Friday ser de 
verdade para todos os brasilei-
ros”, acrescenta Cantão. 

Em 2018, mais de 1,3 mi-
lhão de internautas participa-
ram do site Black Friday de 
Verdade, procurando as me-
lhores ofertas. Segundo Can-
tão, esse é um sinal da difi-
culdade dos consumidores em 
encontrar descontos de verda-
de no período e do quanto a 
reputação é importante para 
os clientes na hora de escolher 
onde comprar.

“Estamos na era da repu-

tação, onde os negócios estão 
mais expostos e os clientes ga-
nharam voz através das mídias 
sociais, sites de reclamação, 
reviews disponíveis, etc. Veja 
a força que um influencer hoje 
tem para dar aval à um produto 
ou empresa. Esse é um cami-
nho sem volta, ainda mais no 
ambiente digital, onde a des-
confiança do cliente é ainda 
maior”, aponta Cantão.

A Black Friday esse ano 
será no próximo dia 29 e as 
lojas que tiverem interesse em 
solicitar adesão ao “Termo de 
Compromisso Black Friday de 
Verdade”, e terem o direito de 
utilizar o selo “Compromis-
so Black Friday de Verdade”, 
devem acessar o site https://
www.blackfridaydeverdade.
com.br/compromisso.

No site, os consumidores 
encontrarão as lojas partici-
pantes e poderão avaliá-las.
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A Desenvolve SP partici-
pou do “Empreenda Rápido”, 
em Barretos, evento realizado 
nesta quinta-feira (14). Con-
sultores da instituição finan-
ceira do Governo de São Paulo 
apresentaram aos empreende-
dores da região, a Crédito Di-

O presidente da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Socesp), José Fran-
cisco Kerr Saraiva, professor 
titular da Faculdade de Medici-
na da PUC/Campinas e doutor 
pela Universidade de São Pau-
lo, distribuiu nota com detalhes 
referentes ao Dia Mundial do 
Diabetes, comemorado nesta 
quinta-feira, 14 de novembro, 
data oficial da ONU.

Saraiva explica que o dia-
betes pode evoluir para níveis 
bastante graves, causando 
cegueira, impotência sexual, 
mau funcionamento de órgãos 
vitais e crescente dificuldade 
de cicatrização de feridas e 
lesões, levando até mesmo à 
amputação de membros.

“Além disso, é um dos 
principais fatores de risco 
para as doenças cardiovascu-
lares, favorecendo a ocorrên-
cia de infarto e derrames cere-
brais”, salientou Saraiva.

A literatura demonstra que 
o risco de se ter um infarto 
aumenta 40% nos diabéticos 
homens e 50% nas mulheres. 
Quando a doença se manifes-
ta, também potencializa outros 
fatores de risco, como o coles-
terol elevado e a hipertensão.

“Ou seja, há muitos e fortes 

Lucro do Banco do 
Brasil atinge os R$ 13,2 
bilhões em nove meses
Resultados comprovam que não há motivo 

para vender o banco, nem suas subsidiárias

O Banco do Brasil obteve 
lucro líquido ajustado de R$ 
13,2 bilhões, nos primeiros 
nove meses de 2019, cresci-
mento de 36,8% com relação 
ao mesmo período de 2018. 
Segundo o banco, o resultado 
do trimestre foi influenciado 
pelos aumentos da margem 
financeira bruta e da recupe-
ração de crédito, que impac-
taram na redução da despesa 
com provisões para devedores 
duvidosos (PDD). O retorno 
sobre o patrimônio líquido 
(RPSL) ajustado cresceu 3,1 
pontos percentuais em doze 
meses, ficando em 14,9%.

“O BB apresenta lucro 
em cima de lucro e é alta-
mente rentável. Os resultados 
comprovam que não existe 
qualquer motivo para que o 
governo insista em vender o 
banco, seja a empresa mãe, 
seja as subsidiárias”, afirmou 
o coordenador da Comissão 
de Empresa dos Funcionários 
do Banco do Brasil (CEBB), 
João Fukunaga. “
TARIFAS, AGÊNCIAS E 

EMPREGO
As receitas com prestação 

de serviços e tarifas bancárias 
cresceram 7,3% em um ano, 
alcançando R$ 21,7 bilhões, 
enquanto, as despesas com 
pessoal, incluindo o pagamen-
to da PLR, cresceram 11,7% 
no mesmo período, totalizan-
do a R$ 18,5 bilhões. Assim, 
a cobertura dessas despesas 
pelas receitas secundárias do 
banco foi de 117,06% em se-
tembro de 2019.

Ao fim do 3º trimestre 
de 2019, o BB contava com 

93.872 funcionários. O quadro 
de funcionários sofreu uma 
redução de 3.360 postos de 
trabalho em doze meses. Se-
gundo análise realizada pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), a grande 
redução do quadro de funcio-
nários se deve ao Programa de 
Adequação de Quadros (PAQ), 
anunciado ao final de julho de 
2019, e que, de acordo com 
o relatório do banco, resultou 
no desligamento de 2.367 fun-
cionários, gerando uma des-
pesa de R$ 250 milhões. No 
período, também em função 
do PAQ, foram fechadas 462 
agências e abertos 98 postos 
de atendimento.

“A população é fortemente 
afetada tanto pela redução do 
quadro de funcionários quanto 
pelo fechamento de agências. 
É cada vez maior o número de 
cidades brasileiras sem qual-
quer tipo de atendimento ban-
cário. Além de ter que se des-
locar por grandes distâncias 
até encontrar uma agência, 
quando encontra as pessoas 
precisam enfrentar grandes 
filas em função da falta de 
funcionários para prestar aten-
dimento”, explicou o coorde-
nador da CEBB. “A população 
mal atendida e os funcionários 
estressados, sobrecarregados 
e sob grande pressão são as 
consequências desta política 
adotada pela atual gestão, que 
prejudica a população e leva 
os trabalhadores ao adoeci-
mento”, concluiu Fukunaga.

Fonte: Contraf-CUT, com 
informações do Dieese

Desenvolve SP apresenta Crédito Digital 
para empreendedores de Barretos

Programa “Empreenda Rápido”, do Governo de São Paulo, conta com a linha 
de financiamento para capital de giro com aprovação em até dois dias úteis

gital, modalidade de financia-
mento para capital de giro feita 
totalmente online com aprova-
ção em até dois dias úteis.

A novidade é que a Crédito 
Digital também está disponí-
vel para as micro, pequenas e 
médias empresas. Agora o fa-

turamento mínimo anual para 
acessar a linha é de “a partir 
de R$ 81 mil”. Já o limite má-
ximo é de até R$ 90 milhões.

O crédito para capital de 
giro é fundamental para as MP-
MEs que precisam honrar com-
promissos do dia a dia como 
recomposição de estoques, 
compra de insumos e matéria-
-prima. Os financiamentos vão 
de R$ 50 mil até R$ 1 milhão.

“A participação da Desen-
volve SP no Empreenda Rápi-
do, que é o maior programa de 
empreendedorismo já criado no 
país, é de fundamental impor-
tância. No evento, oferecemos 
crédito especialmente para as 
micro e pequenas empresas, o 
que significa impactar direta-
mente na geração de emprego 
e renda da região de Barretos”, 
destacou Nelson de Souza, pre-
sidente da Desenvolve SP.

Com taxas de juros com-
petitivas a partir de 0,77% 
(0,65% acrescidos da TLP) ao 

mês e prazo de 36 meses para 
pagar, já incluso o período de 
carência de três meses, a Cré-
dito Digital é uma excelente 
alternativa para quem precisa 
dar fôlego aos negócios.

Além disso, os fundos ga-
rantidores também estão dis-
poníveis para contratação dessa 
modalidade, oferecendo uma 
alternativa a mais para aqueles 
que não dispõem das garantias 
para contratar o financiamento.

Além da instituição, também 
são parceiros “Empreenda Rápi-
do”, o Banco do Povo, Sebrae-SP, 
Jucesp e o Centro Paula Souza. A 
meta do programa é qualificar 
um milhão de empreendedores e 
conceder R$ 1 bilhão em crédito 
ao longo de quatro anos.

Ao longo de sua trajetória, 
a Desenvolve SP já desembol-
sou R$ 3,4 bilhões em finan-
ciamentos, sendo que as mi-
cro e pequenas empresas são 
responsáveis por demandar 
21% do montante total.

Dia Mundial do Diabetes reforça 
importância da prevenção e controle

motivos para prevenir a ocor-
rência desse mal e, mais ainda, 
para tratá-lo de modo eficaz 
assim que se descobre a sua 
existência. Como os sintomas 
não são imediatos, o controle 
médico periódico, com a rea-
lização de exames de sangue, 
é muito importante para o 
diagnóstico anterior ao apare-
cimento dos primeiros proble-
mas”, alerta o dr. Saraiva.

Existem o diabetes do Tipo 
1 e o do Tipo 2. O primeiro, 
muitas vezes diagnosticado 
na infância, é uma doença au-
toimune. Não está associada 
ao excesso de peso. É tratada 
com injeções de insulina.

A segunda aparece mais 
em adultos acima dos 30 anos 
de idade e está diretamente li-
gada à alimentação errada, so-
brepeso e obesidade. O orga-
nismo passa a ter resistência 
à insulina, perdendo a capaci-
dade de responder aos efeitos 
do hormônio.

Segundo o dr. Saraiva, 
quanto à prevenção do Tipo 2, 
“cabe enfatizar a alimentação 
correta e equilibrada, combate 
à obesidade, consumo muito 
moderado de bebidas alcoó-
licas, prática regular de exer-
cícios físicos (sempre com 

orientação médica) e abando-
no do tabagismo”.

As estatísticas reforçam a 
pertinência desses cuidados: 
estima-se que cerca de 10% 
dos habitantes adultos do Bra-
sil tenham a doença, que, se-
gundo o Ministério da Saúde, 
atinge 5,2% dos homens e 6% 
das mulheres. Dentre as pes-
soas acima de 65 anos, a inci-
dência é de 21%.

Quando o diabetes é diag-
nosticado, o tratamento deve 
ser imediato e regular. O médi-
co determinará se há necessida-
de de administração de insuli-
na, sua frequência e dosagem.

Em todos os casos, o con-
trole da dieta, a redução drásti-
ca do consumo de açúcar e do-
ces, emagrecimento saudável 
e prática de exercícios físicos 
ajudam muito no reequilíbrio 

dos níveis de glicose no sangue.
“Também é recomendável 

a interação com núcleos de 
convivência de pacientes, nos 
quais a troca de experiências 
e a ajuda mútua e solidária 
contribuem muito para a boa 
condição psicológica de to-
dos, com impacto positivo 
na terapêutica. Esses grupos 
podem ser encontrados nos 
serviços públicos, ONGs da 
área da saúde ou serviços de 
voluntariado”, orientou o pre-
sidente da Socesp

“Prevenir o diabetes é mui-
to importante. Porém, quando 
ele ocorre, o tratamento corre-
to, o acompanhamento médico 
e o controle regulares são deci-
sivos, pois garantem boa qua-
lidade da vida em grande parte 
dos casos”, concluiu o dr. José 
Francisco Kerr Saraiva.
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Barretos conquista 28 medalhas na Copa Kamikaze de Jiu-Jitsu
A equipe barretense Team 

Luzitano/SMEL de Jiu-jitsu 
conquistou 28 medalhas (16 
de ouro, nove de prata e três 
de bronze) e o quarto lugar 
por equipes, na Copa Kamika-
ze Sports, disputada no último 
domingo (10), em Ribeirão 
Preto. Mais de 50 academias 
participaram da competição.

A equipe barretense é 
treinada pelo professor Ítalo 

Luzitano, no Ginásio do Con-
junto Poliesportivo Municipal 
Rochão. Vinte dos atletas tem 
idade até 14 anos de idade.

Confira o desempenho in-
dividual dos competidores: 

OURO - Karina Arantes, 
Ana Beatriz Paixão, Guilherme 
Oliveira, Tiago Leal, Gustavo 
Castro, Kauã Rodrigues, Heitor 
Leite, Tayná Bitencourt, Ga-
briela Souza, Pedro Augusto, 

Samuel Lourenço, Alessandra 
Albano, Giovana Calocci, Gus-
tavo Viana, Vinícius Mathias e 
Matheus Scarmato.

PRATA - Roberto José 
Bordin, Sophia Buainain, 
Carlos Arantes, Juliano Pai-
xão, Juliano Paixão, Bryan 
Macedo, Marcelo Prieto, Ma-
teus Yunes e Osvaldo Neto.

BRONZE - Gilberto Cunha, 
Hugo Buainain e Tiago Leal

A equipe de basquete fe-
minino Sub 13 APAB/Secre-
taria Municipal de Esportes 
e Lazer de Barretos, sagrou-
-se campeã paulista da Série 
Prata, ao vencer a Associação 
Realizar, de Santos, por 36 a 
35. A partida foi realizada no 

último sábado (9), no Ginásio 
Samambaia, em Praia Grande.

O técnico da equipe barre-
tense, Décio Assis, contou com 
as jogadoras, Lanna, Eduarda, 
Sarah, Maryele, Maria Júlia, 
Emilly, Ana Júlia, Ana Luiza, 
Gabriela Souza, Ana Clara, 

Larissa e Gabriela Calisto.
O secretário municipal de 

Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, destacou a 
importância do título, ressal-
tando que “essa conquista va-
loriza cada vez o trabalho de 
base no esporte barretense”.

APAB Barretos é campeã 
Estadual Sub 13/Série Prata




