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“A função do vereador 
é fiscalizar e cobrar 

melhorias para nossa 
população”, aponta 

João Mulata
Página 4

Distritos receberão internet banda 
larga via satélite a partir de maio

Os distritos do Prata, Al-
berto Moreira, Ibitu e Três 
Barras, em Barretos, ganha-
rão acesso à internet de ban-
da larga através de satélite. 
É o que prevê o Termo de 
Adesão ao Programa Gesac, 
assinado na última segunda-
-feira (12), em Brasília, en-
tre a prefeitura e o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações. 
O contrato prevê a instalação 
de antenas de recepção e a 
distribuição do sinal através 

de parceiros credenciados a 
partir de maio próximo.

“Nesta segunda-feira, esti-
vemos em Brasília para acom-
panhar a assinatura do con-
vênio desse programa para 
Barretos. Esse tipo de traba-
lho que vale a pena”, comen-
tou o secretário municipal de 
Governo e Gestão Estratégica, 
Eduardo Petrov, destacando o 
apoio e o empenho do prefeito 
Guilherme Ávila e do respon-
sável pelo setor de convênios, 
Rafael Hoft Puga. Página 5

O secretário municipal de Governo e Gestão 
Estratégica, Eduardo Petrov, com o ministro de Ciência 

e Tecnologia, Gilberto Kassab,  quando requereu a 
inclusão de Barretos no programa Internet para Todos

Barretos 
Motorcycles 

inicia venda de 
passaportes para 

motociclistas

Estão à venda no site www.
independentes.com.br os passa-
portes para o 16º Barretos Mo-
torcycles destinados aos motoci-
clistas. No mesmo site é possível 
adquirir também os acessos para 
hospedagem no Camping Oficial 
e Camping VIP. Os valores do 
primeiro lote são R$ 60,00 para 
os três dias do evento (20 a 22 
de abril), R$ 50,00 para sábado 
e domingo (21 e 22 de abril) e 
R$ 20,00 para o domingo (dia 
22). Grandes representantes do 
rock estão confirmados na pro-
gramação musical. Sepultura, 
Raimundos e Detonautas serão 
os protagonistas do palco prin-
cipal. A música eletrônica inva-
de o evento com a 5ª Amazing 
Night que reunirá nas pick-ups 
os DJs Bruno Martini, além de 
Raul Mendes e Vokker. Outro 
espaço dedicado à música é o 
Palco Motobar, com programa-
ção diária com bandas de pop e 
rock. Já na Pista de Acrobacias 
equipes profissionais realizam 
manobras radicais nos três dias 
de evento. Uma feira comercial 
com os principais representan-
tes do setor e seus lançamentos 
também será montada para re-
ceber os visitantes do encontro.

O Rotaract Club de Barretos realizou na última terça-feira (13), a 
solenidade em comemoração aos 50 anos de fundação do programa 
Rotaract Club. A solenidade foi realizada no auditório da ACIB. Na opor-
tunidade, o Rotaract de Barretos homenageou a jornalista Sandra Mo-
reno (Amiga do Rotaract Club de Barretos), Adalberto Bueno da Silva e 
Marta de Matos Bueno (Amigos Empresários) e Mauro Aparecido Cotrim 
Silva (Amigo Rotariano). Também foram homenageadas as mães dos 
Rotaractianos e demais mulheres presentes no evento. “Os escolhidos 
foram homenageados, devido a todo apoio que sempre deram, ajudan-
do, divulgando e apoiando o Rotaract Club de Barretos”, destacou o pre-
sidente do Rotaract, Thiago de Carvalho.

Solenidade marcou 
os 50 anos do Rotaract

Rio das Pedras anuncia show especial
O Rio das Pedras traz uma 

grande atração para os asso-
ciados e visitantes que pres-
tigiam os eventos sociais do 
clube. No dia 21 de abril (fe-
riado), a partir das 22 horas, 
no salão nobre climatizado, 
será realizado um super show 
com a Banda LEX LUTHOR. 
A banda é consagrada no 
meio artístico há 24 anos, com 
apresentações que atingiram 
todo Brasil e América do Sul.

O presidente Luis Mos-
chiar (Boy), afirmou que a 
banda é, na verdade, uma “Fá-
brica de Talentos” e o público 

vai saborear um espetáculo 
a parte, durante 4 horas de 
show. A diretoria informa que, 
na próxima segunda-feira, as 

mesas estarão à venda na sede 
central. E tem mais: os sócios 
em dia com as mensalidades 
têm entrada gratuita.

Eventos marcam Semana de Conscientização da Síndrome de Down em Barretos
Dois eventos estão agen-

dados para a próxima semana, 
marcando a realização da Sema-
na de Conscientização da Sín-
drome de Down, em Barretos.

Na próxima quarta-feira, 

dia 21, a Câmara Municipal de 
Barretos recebe uma palestra in-
clusiva, ministrada por Fernan-
da Honorato, repórter e atriz. O 
evento tem início às 19 horas, é 
aberto para toda a população e o 

“ingresso” é a doação de 1k de 
alimento não perecível.

Na sexta-feira, dia 23, tam-
bém a partir das 19 horas, a 
praça de alimentação do shop-
ping será o palco para o evento 

“Show de Talento de Nossas 
Estrelas”, com apresentações 
musicais, danças e desfile.

A Semana de Conscientiza-
ção da Síndrome de Down em 
Barretos é realizada em cum-

primento a uma lei municipal, 
aprovada em 2013, de autoria 
da vereadora Paula Lemos e, 
neste ano, recebe o apoio de 
mais de 10 empresas de diver-
sos segmentos do comércio.

Produtora destaca empenho de atores 
amadores para Paixão de Cristo

A produtora Sueli Fer-
nandes destaca o empenho 
de atores amadores na peça 
Paixão de Cristo, que será 
apresentada dia 24 de março, 
às 19h30, na Praça Francisco 
Barreto. “Temos cinco atores 
com experiência de palco e 
outros 40 movidos pela fé, 
que nunca pisaram no palco e 
são muito dedicados nos seus 
personagens que vão inter-
pretar”, comentou Fernandes.

Segundo a produtora, há 
muita doação e sacrifício 

do elenco, que abre mão da 
companhia dos seus familia-
res, para se dedicarem a esta 
apresentação. “A gente chora 
diante do empenho deles em 
apresentar a peça”, frisou. 

A peça tem apoio da se-
cretaria municipal de Cultura, 
que destacou cenografista e 
figurinistas que pesquisaram 
um pouco sobre a história e 
cultura da época, através das 
vestimentas dos personagens.

“Vamos dar vida a esta his-
tória de fé, amor e perdão, bas-

tante atual que, tenho certeza, 
emocionará o público. Precisa-
mos exercer o amor pelo pró-
ximo. É uma história que será 
sempre bem vista e refletida”, 
antecipou Sueli Fernandes. 

A peça tem direção execu-
tiva do secretário municipal, 
João Batista Chicalé, produção 
executiva de Sueli Fernandes, 
direção artística de Ricardo 
Tadeu Marques, com assistên-
cia de José Antônio Merenda e 
roteiro do jornalista e roteirista, 
Milton Figueiredo.

Cena de Paixao de 
Cristo interpretada por 
atores barretenses
(foto  Aquino Jose)



BARRETOS, 16 de março de 2018 A informação com precisão e credibilidadeA Cidade
BARRETOS E REGIÃO

2

Editorial

Quality
in Copy

(17) 3324-4846

Xerox A3 e A4, 
Plastificação, 

Encadernação, 
Impressão colorida 

e preto e branco

LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br

Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves

Circulação
Barretos, Colina e ColômbiaEX

PE
DI

EN
TE

Jornal A Cidade - Barretos e Região

REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118, 
Centro, Barretos-SP
Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é 
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas, 
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, pada-
rias, academias, salões de beleza, prédios públicos, 
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

PITA FOGO

Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente 
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

Opinião

» UM ENXADÃO PARA ARRANCAR CABEÇÃO
O vereador Carlão do Basquete (PROS), na tribuna da Câ-

mara, afirmou que “precisamos bater o enxadão e tirar os ‘ca-
beção’ que estão impedindo o turismo de Barretos crescer”. Na 
opinião do parlamentar, o turismo não tem que estar na mão 
de político, mas de funcionários de carreira da Prefeitura. “O 
turismo é de todos”, sustentou.

» SEM APOIO PARA O TURISMO RURAL
O vereador Nestor Leonel (DEM) lamentou que há 10 anos 

está tentando trazer um curso de turismo rural para o município 
e não consegue o apoio necessário. No entanto, ele crê que ago-
ra o projeto pode evoluir.

» O JUSTO VIVE DA FÉ
Para o vereador João Mulata (PSDB) o seu colega Kapeti-

nha (PTB) é uma pessoa justa.

» A OPINIÃO DO FABRÍCIO
Na opinião do vereador Fabricio Lemos (PSC), a Fundação 

Casa é uma escola para formar marginais. O comentário foi fei-
to durante sessão do legislativo barretense.

» PRESERVANDO A IMAGEM PÚBLICA
Já faz algum tempo que o prefeito Guilherme Ávila (PSDB) 

não comparece as sextas-feiras para ser entrevistado ao vivo no 
programa Jornal do Meio Dia da Vale TV. Apenas secretários 
municipais aparecem na telinha digital.

» O AMOR É LINDO
“Não morro de amores pelo prefeito municipal. Morro de 

amores pela minha cidade: Barretos”. Frase do vereador Wilson 
Aparecido (PSDB) na tribuna da Câmara.

» BOLA NUM CANTO E GOLEIRO EM OUTRO
Ao defender a seriedade do concurso público em Barretos, o vere-

ador Aparecido Cipriano (PP) contou que um ex-vereador não conse-
guiu passar na prova. Foi bola num canto e goleiro em outro, observou.

» AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O FUNDO DO VALE
O ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) sugeriu que os vereadores 

convoquem uma audiência pública para discutir as obras Fundo 
do Vale, convidando os responsáveis pela empreitada. A demora 
na conclusão da obra levantou suspeita no político. “Tem alguma 
coisa errada nesta história”, garantiu.

» NADA DE NADAR, POR ENQUANTO
O secretário municipal de esportes e lazer, Lilico (MDB), afir-

mou que a piscina do bairro Ibirapuera será recuperada em breve.

» MANÉ ESTÁ FORA DO PÁREO
O ex-prefeito Emanoel Carvalho garantiu que não sairá can-

didato nas próximas eleições de outubro.

» DUTRA DEFENDE ADOÇÃO
O vereador Dutra (PSDB) defende a criação de um programa 

de adoção de escolas e creches da rede municipal de ensino.

» LÁ VEM O TREM!
Informações sobre o contorno e pátio ferroviário de Barre-

tos e trecho ferroviário Araraquara-Colômbia, foram solicitadas 
pelo vereador Paulo Correa (PR).

» AUDIÊNCIA DISCUTE PREÇOS DA ÁGUA E EGOSTO
Na quinta-feira (22), às 20 horas, na Câmara Municipal, está 

programada audiência pública para debater os aumentos dos 
preços nos serviços de água e esgoto em Barretos.

» UM TEMPO A MAIS PARA O NENEM
Câmara Municipal aprovou moção de apoio à proposta de 

emenda à constituição que iguala a ampliação das licenças ma-
ternidade e paternidade para todos os brasileiros. O requerimento 
proposto pela vereadora Paula Lemos (PSB) defende 180 dias de 
licença maternidade e 20 dias de licença paternidade.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Ecofeminismo: Desafios 

para repensar a teologia”, de Ivone Gebara, publicado pela Edi-
ções Terceira Via.

Milton Nonaka
Consultor de novos negócios da 
editora IRH Press do Brasil, que 

publica em português as obras de 
Ryuho Okawa. Um dos autores 

mais prestigiados no Japão, Okawa 
tem mais de 2.300 livros publica-

dos, ultrapassando 100 milhões de 
cópias vendidas, em 29 idiomas.

PT, MDB e PSDB concentram 
mais da metade das filiações

Três dos 35 partidos polí-
ticos registrados no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) con-
centram o maior número de fi-
liações no Brasil. A afirmação 
vem do IBOPE Inteligência. 
E não é de espantar espanta-
lho nenhum que o PT lidere 
na proporção de pessoas que 
são ou foram filiadas à sigla 
(30%), seguido pelo MDB 
(15%) e pelo PSDB (9%).

O presidente do instituto 
de pesquisa, Carlos Augusto 
Montenegro, fez uma observa-
ção nesta semana: pode parecer 
estranho, mas também é o PT, 
dentre todos os partidos, o mais 
citado por mulheres que decla-
ram ser ou terem sido afiliadas.

Entre MDB e PSDB, a sim-
patia de eleitores, homens e 

mulheres, fica no meio a meio.
Agora vamos separar por 

regiões. Em relação à origem 
das pessoas que declaram fi-
liação partidária, o PT tem o 
maior porcentual de filiados 
no Sudeste (41%), onde o 
MDB e o PSDB concentram, 
cada um, 10% do total. O 
restante se divide entre os de-
mais partidos.

Já no sul do país, 27% de-
claram ser ou terem sido filia-
dos ao MDB. Nessa região, o 
PT concentra 19% dos filia-
dos e o partido tucano 8%.

No caso da origem dos fi-
liados lá no nordeste de Lula 
e caciques dos trabalhadores, 
o PT e o MDB alcançam ín-
dices mais próximos um do 
outro. Nessa região, enquanto 

o PT tem 22% de pessoas que 
são ou foram filiadas, no total, 
o MDB aparece com 17%. Já 
o PSDB tem apenas 7%.

Apesar de a pesquisa re-
velar a concentração de filia-
ções em apenas três partidos, 
PT, MDB e PSDB, o mesmo 
Montenegro afirma que uma 
série de fatores ainda pode in-
fluenciar a definição dos can-
didatos das três siglas e, vale 
acrescentar, possíveis coliga-
ções, dependendo da região, 
estado ou município.

Isso porque, ainda existe 
uma indefinição muito grande 
com a maioria dos políticos e 
partidos, grande parte deles en-
volvidos em denúncias de cor-
rupção e lavagem de dinheiro.

Quando o Ibope se mani-

festa, principalmente por en-
comenda, o eleitor brasileiro 
parece levantar suas “ante-
nas”. Será que o instituto quer 
dizer nas entrelinhas que, 
um destes três partidos será 
o dono da cadeira e da faixa 
de presidente da República 
a partir de janeiro de 2019? 
Será que filiação é sinônimo 
de voto garantido?

Sendo assim, aos que 
pregam mudanças e reforma 
completa no quadro do Con-
gresso Nacional e dos políti-
cos de Brasília, resta apenas 
começar por baixo: trocando 
deputados estaduais e fede-
rais, além de senadores. Daí, 
como já é previsível, o Exe-
cutivo nacional será diferente 
somente depois de 2022.

Cultive sonhos e viva mais
A eterna juventude está na 

capacidade que as pessoas têm 
de cultivar sonhos, no eterno 
desejo de avançar, de crescer 
material e espiritualmente. O 
aspecto físico pode mudar e 
as forças esmorecerem com o 
passar dos anos, mas elas per-
manecem sempre jovens se 
nunca perderem a capacidade 
de idealizar, criar e realizar.

“Trabalhar faz parte da na-
tureza humana. Cada indivíduo 
possui capacidade de criar coi-
sas conforme sua personalidade. 
E o trabalho nunca fica sem re-
compensa. Quando essa recom-
pensa chega, ela enche a alma 
de alegria”, diz o mestre japonês 
Ryuho Okawa no livro “Trabalho 
e Amor”, que aponta caminhos e 
estratégias para a construção de 
uma carreira brilhante.

O espírito jovem é fon-
te de mais vida e emana da 
força interior de cada pessoa, 
construída sobre a fé e a com-
preensão da própria vocação 
divina – sem deixar de lado o 
entusiasmo em trabalhar pela 
própria felicidade e a felicida-
de dos outros.

Esse espírito nos leva a ter 
prazer no trabalho e nos torna 
pessoas úteis na construção de 
um mundo melhor, a começar 
pela comunidade em que vive-
mos. Pessoas assim ganham o 
respeito e a simpatia de todos.

A ausência de sonhos, em 
qualquer faixa etária, trava o 
crescimento espiritual e mate-
rial. É animador conviver com 

idosos que se comportam como 
se fossem viver para sempre. 
Na contramão, é triste encon-
trar jovens vivendo como se 
estivessem à beira da morte.

Pessoas sem esperança, 
sem perspectivas, costumam 
se deixar levar por pensamen-
tos negativos. Não conseguem 
enxergar – ou não querem en-
xergar – suas virtudes e capaci-
dades. Preferem se portar como 
vítimas perante tudo e todos, 
buscando a piedade dos outros 
e vestindo o manto do desâni-
mo. São pessoas que tornam o 
ambiente pesado, negativo.

O mundo de hoje, com 
suas múltiplas facilidades tec-
nológicas, está contribuindo 
para corroer a capacidade de 
as pessoas preservarem seus 
valores, sua fé e sua força in-
terior. É comum deparar com 
pessoas depressivas e sem so-

nhos, a ponto de muitas pre-
cisarem de cuidados médicos.

Funcionários assim se tor-
nam improdutivos. Podem ser 
competentes, mas se tornam 
um problema para as organi-
zações, além de ser um desa-
fio para suas famílias também.

“Para ser capaz de dedicar 
a vida ao trabalho, a coisa mais 
relevante é, sem dúvida, o en-
tusiasmo. Você deve avançar 
acreditando que esta é sua vo-
cação divina”, afirma Okawa 
(também em Trabalho e Amor).

“As pessoas que são in-
capazes de encontrar prazer, 
onde deveriam, que nunca 
estão satisfeitas, irão tentar 
de tudo, dedicando-se a uma 
variedade de coisas, mas sem 
nunca conhecer a verdadeira 
satisfação”, completa.

Que cada um, em qual-
quer idade, consiga renovar 
seus sonhos de crescimen-
to interior, de felicidade e 

também de justas conquistas 
materiais. A cada dia é pos-
sível dar um passo adiante, 
no conhecimento da verdade, 
no combate a um vício, na 
aprendizagem de um idioma, 
na conclusão de um curso, na 
formação de uma poupança 
para a compra de uma casa, 
de um carro, ou na preparação 
de uma viagem.

Neste ano de 2018, em 
especial, cultivemos sonhos 
de novos tempos para nosso 
país, compartilhando otimis-
mo e entusiasmo com os que 
nos cercam. Se todos cultiva-
rem pensamentos positivos, o 
Brasil será melhor.
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Mais uma atração musical foi confirmada na programa-
ção da 63ª Festa do Peão de Barretos. A cantora Anitta se 
apresenta no dia 16 de agosto, quinta-feira, no Palco do 
Estádio de Rodeios. Esta é a segunda vez que a cantora 
participa do evento, sendo a primeira no palco principal. 
Os passaportes para curtir este e todos os outros shows 
nos 11 dias de evento estão à venda na Loja Oficial de Os 
Independentes que fica na esquina da avenida 43 com a 
rua 38. Mais informações pelo telefone 3322-9022.

Parabéns para Amanda Lopes que brindou mais um aniversário terça-
-feira (13), recebendo o carinho dos pais Aparecido e Mara, do irmão 

Felipe e o mais especial, do filho Matheus (foto). Tudo de bom!!!

A mamãe coruja, Fernanda Salles, comemorou mais um 
ano de vida terça-feira (13), e passou o dia fazendo o que 

mais gosta, curtindo os filhos Nathan e Miguel (foto). Parabéns!!!

Dirce Remiro, funcionária da Receita Federal, uma mãe e avó maravi-
lhosa, marcou mais um aniversário terça-feira (13), comemorando a 

data ao lado de sua família e amigos, recebendo o carinho do marido 
Waldemiro (Mirim), dos filhos Fabrício e Ana Carolina, dos netos João 

Victor, Ana Laura, Ana Beatriz e Giullia, da nora Kátia e do genro 
Anderson. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

O psicólogo 
e terapeuta 
sexual, Gusta-
vo Messineti, 
brindou mais 
um ano de vida 
quarta-feira 
(14), e as felici-
tações ficaram 
por conta 
dos amigos 
e familiares. 
Parabéns!!! 
(foto: arquivo 
pessoal)

Ontem (15) foi 
dia de festa 
para a mamãe 
de primeira 
viagem, Naiara 
Borges da 
Mata, celebrar 
mais um ano 
de vida, e nesse 
ano, com o mo-
tivo a mais para 
comemorar, 
o primeiro de 
vários aniver-
sários ao lado 
da filha Alicia. 
Na foto, ela 
com o marido 
Genilson e a 
primogênita!!!

Flash no cantor 
Kadu Velas-
co, que vem 
animando e 

conquistando a 
galera por onde 

passa, e que 
comemorou 5 

anos de carrei-
ra no último 
sábado (10) 
no Primmus 
MUSIC BAR 

em Barretos. 
Sucesso!!! 

(foto: arquivo 
pessoal)

Jaime dos Reis 
Jacinto e Vilma 
Souza Aguiar 
completaram 35 
anos de casados, 
Bodas de Coral, 
na segunda-feira 
(12) e comemo-
ram a data espe-
cial com cinema 
e jantar. Esse 
casal admirável, 
de uma união 
sólida e de mui-
to companhei-
rismo, constituiu 
uma bela famí-
lia, tendo como 
base o amor. O 
carinho ficou por 
conta das filhas 
Jamile, Jéssica e 
Jarine, dos netos 
Lucas, Lavínia 
e Laís, e os 
cumprimentos 
dos genros Hen-
rique, Willian 
e Jonathan. 
Felicidades!!!

Destaque para Sinara Teixeira e José Luís que comemoram 
5 anos de casados dia desses, e escolheram Cancun para renovar 
os votos de união, felicidade, cumplicidade e companheirismo, 
e estão deslumbrados e fascinados com o lugar fantástico que 

estão tendo a oportunidade de conhecer. Sucesso!!!

O jovem casal, 
Marcella Baluga-
ni e Caio Robert, 
passaram dias 
incríveis em 
Cabo Frio / 
RJ, e também 
aproveitaram a 
oportunidade 
para turistar na 
cidade maravi-
lhosa. Tudo de 
bom!!!
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“A função do vereador é fiscalizar e cobrar melhorias para nossa 
população”, aponta João Mulata

Neste início de mais um 
ano no Legislativo, o verea-
dor João Mulata acompanha 
a tramitação de 2 projetos de 
Lei de sua autoria, além de 
novos requerimentos pleite-
ando melhorias para a cidade, 
aguardando resposta do pre-
feito Guilherme Ávila.

Dentre os requerimentos 
apresentados em 2017, que fo-
ram respondidos, mas as solici-
tações não foram atendidas, João 

O vereador Paulo Correa 
(PR) apresentou requerimento 
na última sessão da Câmara, 
para que o prazo de recadastra-
mento das sepulturas dos cemi-
térios municipais de Barretos 
seja prorrogado. No documen-
to, Correa indaga ainda quantas 
sepulturas já foram recadastra-
das e quantas ainda permane-
cem sem o recadastramento.

“O prazo de recadastramento 
terminou dia 11 de março e mui-
tas pessoas ainda desconhecem 
que o processo de recadastra-
mento deve ser realizado Nosso 

De acordo com as inúme-
ras solicitações dos cidadãos, 
funcionários, vizinhos e pais 
de alunos, que reclamam da 
falta de segurança nas escolas 

Mulata continua cobrando a exe-
cução das obras e ações solicita-
das, com o atendimento efetivo 
dos requerimentos apresentados 
por todos os vereadores.

“Entendo que não basta 
responder. O prefeito precisa 
atender as solicitações dos ve-
readores, no que se refere a ma-
nutenção e benfeitorias em nos-
sa cidade, que são solicitadas 
pelos munícipes que nos procu-
ram”, pontuou o vereador.

Dentre seus requerimentos, 
João Mulata destacou a solici-
tação de recapeamentos em di-
versas ruas e avenidas que se en-
contram em péssimo estado para 
o trânsito de veículos; manuten-
ção e reforma do CSU (UBS, 
Quadra, Piscina e Escola); co-
locação das travessias elevadas 
defronte a todas as Cemei’s e es-
colas; melhorias e substituição 
de pontos de ônibus; construção 
de novos banheiros na Praça 9 
de julho, onde ocorre a feira li-
vre aos domingos; e a reforma 
dos banheiros na sede da secre-
taria municipal de Saúde.

“Entendo que o requeri-
mento do vereador representa 
as solicitações e necessidades 
da população, que o vereador 
leva ao conhecimento da ad-
ministração pública munici-
pal. Todo requerimento tem 
importância pública e política 
em prol da população, e esses 
pedidos precisam ser respeita-
dos e atendidos pelo poder pú-
blico”, finalizou João Mulata.

Paulo Correa pede prorrogação do 
prazo de recadastramento de sepulturas

pedido é para que os proprietá-
rios das sepulturas do cemitério 
municipal da Paz, Saudade e do 
Prata, consigam atualizar os da-
dos cadastrais”, disse o vereador.

Paulo Correa acrescenta 
que a prorrogação é de grande 
importância para que as famí-
lias continuem detentoras das 
sepulturas, evitando transtor-
nos aos munícipes futuramente.

O recadastramento obriga-
tório das sepulturas dos cemi-
térios municipais de Barretos 
foi iniciado em 11 de novem-
bro do ano passado.

Vereador Euripinho pede mais segurança nas 
escolas municipais e nos bairros de Barretos

municipais, e tendo em vista 
os vários assaltos ocorridos, 
que trazem grandes prejuízos 
ao fornecimento de ensino, o 
vereador Olímpio Jorge Na-
ben (Euripinho), solicitou 
da prefeitura a implantação 
de câmeras de segurança em 
todas as unidades da rede de 
ensino municipal, bem como 
cercas elétricas, com o intuito 
de garantir a integridade dos 
alunos, professores e servido-
res. O vereador solicitou tam-
bém a implantação de câme-
ras de segurança nos bairros 
que apresentam grande movi-
mento de pessoas e veículos.

“Vários locais de nossa 
cidade possuem grande fluxo 

de pessoas, necessitando der 
maior fiscalização e seguran-
ça para os cidadãos, tendo em 
vista que, em várias cidades, 
que já instalaram câmeras de 
segurança, foram desvenda 
diversos tipos de crimes, en-
tre eles, homicídios, além de 
identificar muitos assaltan-
tes”, disse Euripinho.

“E seria de grande valia 
também para a população 
de nossa cidade, a instalação 
de câmeras de segurança em 
todas as unidades de ensino 
municipal, com o intuito de 
garantir a integridade dos 
alunos, professores e servi-
dores das escolas”, finalizou 
o vereador.
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Convênio levará internet banda larga 
via satélite para os distritos de Barretos

Os distritos do Prata, Al-
berto Moreira, Ibitu e Três 
Barras, em Barretos, ganharão 
acesso à internet de banda lar-
ga através de satélite. É o que 
prevê o Termo de Adesão ao 
Programa Gesac, assinado na 
última segunda-feira (12), em 
Brasília, entre a prefeitura e o 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunica-
ções. O contrato prevê a insta-
lação de antenas de recepção e 
a distribuição do sinal através 
de parceiros credenciados a 
partir de maio próximo.

O lançamento da nova eta-
pa do Gesac - Governo Ele-
trônico - Serviço de Atendi-

mento ao Cidadão, intitulado 
Internet para Todos, foi acom-
panhado pelo secretário mu-
nicipal de Governo e Gestão 
Estratégica, Eduardo Petrov.

“No dia 8 de março do ano 
passado, me reuni com o mi-
nistro de Ciência e Tecnologia, 
Gilberto Kassab, para requerer 
a inclusão de Barretos no pro-
grama Internet para Todos. Hoje 
(segunda feira) estivemos em 
Brasília para acompanhar a as-
sinatura do convênio desse pro-
grama para Barretos. Esse tipo 
de trabalho que vale a pena”, 
comentou Petrov, destacando 
também o apoio e o empenho 
do prefeito Guilherme Ávila 

e do responsável pelo setor de 
convênios, Rafael Hoft Puga.

De acordo com o Termo 
de Adesão, as prefeituras 
são responsáveis pela defini-
ção de locais com seguran-
ça e energia para instalação 
de antenas e equipamento. A 
distribuição do sinal será fei-
ta através do SGDC (Satélite 
Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas), 
do governo brasileiro, um in-
vestimento de R$ 3 milhões.

Ao todo, 2.471 municípios 
assinaram o convênio na últi-
ma segunda feira, com a pre-
visão de beneficiar cerca de 30 
mil localidades em todo o país.

Com 180 alunos, o cursinho preparató-
rio para vestibular do Centro Universitário 
da Fundação Educacional de Barretos (UNI-
FEB), iniciou seu ano letivo no último sábado, 
dia 10. Neste ano, o processo seletivo para in-
gresso no programa bateu recorde de inscritos, 
somando mais de 500 participantes.

Coordenado pelo professor Aurimar Fi-
gueiredo, o programa visa revisar os conteú-

dos do ensino médio e, assim, preparar os alunos para ter bom desempenho no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) e também ingressar em universidades conceituadas. Conheça 
mais sobre o cursinho pelo portal da instituição: www.unifeb.edu.br

Cursinho do UNIFEB começa ano letivo 
com capacidade máxima de alunos
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522
Seguros | Certificação Digital | Sistemas Fiscais

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza

Barretos-SP

3324-2724
vendseg@vendseg.com.br

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

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

3322-8785 / 3324-1199
PEÇAS - SERVIÇOS 

MASSA MOTOS

Zezito

Estão à venda no site www.
independentes.com.br os passa-
portes para o 16º Barretos Mo-
torcycles destinados aos motoci-
clistas. No mesmo site é possível 
adquirir também os acessos para 
hospedagem no Camping Ofi-
cial e Camping VIP.

Durante a compra é re-
alizado o cadastro dos pro-
prietários dos veículos, 
acompanhantes e da própria 
motocicleta, pois o acesso ao 
Parque do Peão, durante o 
evento, é controlado por lei-
tores eletrônicos. Com este 
sistema de monitoramento 
as motos só deixam o local, 
acompanhadas de seus donos.

Os valores do primeiro 
lote são R$ 60,00 para os três 
dias do evento (20 a 22 de 
abril), R$ 50,00 para sábado 
e domingo (21 e 22 de abril) 
e R$ 20,00 para o domingo 
(dia 22). Os passaportes tan-

to para entrada no Barretos 
Motorcycles quanto para o 
camping são pessoais e in-
transferíveis. Os valores estão 
sujeitos a alterações conforme 
mudança de lotes.

Ao finalizar o cadastro e 
a compra, o motociclista de-
verá imprimir o voucher, que 
será apresentado na entrada do 
evento, juntamente com os do-
cumentos pessoais e do veículo.

ADRENALINA E 
ROCK’N’ROLL

Grandes representantes 
do rock estão confirmados na 
programação musical do 16º 
Barretos Motorcycles, um 
dos principais encontros de 
motociclistas do país. Sepul-
tura, Raimundos e Detonau-
tas serão os protagonistas do 
palco principal.

A música eletrônica inva-
de o evento com a 5ª Amazing 
Night que reunirá nas pick-

-ups os DJs Bruno Martini, 
autor de um dos hits mais 
tocados na atualidade “Hear 
Me Now” e “Never Let Me 
Go”, além de Raul Mendes e 
Vokker. Outro espaço dedica-
do à música é o Palco Moto-
bar, com programação diária 
com bandas de pop e rock.

Já na Pista de Acrobacias 
equipes profissionais reali-
zam manobras radicais nos 
três dias de evento, entre elas, 
a WF Zerinho Power, que le-
vará para a pista dois tratores 
adaptados para este tipo de 
apresentação e que prometem 
momentos de grande adrena-
lina para o público presente.

Uma feira comercial com 
os principais representantes do 
setor e seus lançamentos tam-
bém será montada para receber 
os visitantes do encontro. Mais 
informações www.indepen-
dentes.com.br/motorcycles.

A diretoria de pessoal da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo torna pública a abertura das 
inscrições para a realização de concurso públi-
co e estabelece normas específicas destinadas a 
selecionar candidatos visando ao provimento de 
2.700 (dois mil e setecentos) cargos de Soldado 
PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia 
Militar, destinados a candidatos do sexo mascu-
lino e feminino, com consequente ingresso no 
curso superior de Técnico de Polícia Ostensiva 
e Preservação da Ordem Pública (Curso de Formação de Soldados). As inscrições serão de 
22/03/18 à 19/04/18 no site da banca organizadora: www.vunesp.com.br

Os brasileiros acham chique Paris, Roma, Berlim, mas 
a Europa é, em essência, o que a classe média odeia
Tenho passado boas horas no 

Youtube, recentemente, acompa-
nhando vídeos de brasileiros que 
foram morar em outros países. 
Tenho feito isso para entender 
mais da ferramenta, dos bordões, 
do que faz um canal ter sucesso 
ou não. Entenda como pesquisa 
de mercado, se quiser.

Nessa aventura pelo pensa-
mento do brasileiro imigrante, 
todos falam de sua vida e, ine-
vitavelmente, acabam compa-
rando o que encontram quando 
voltam ao Brasil com o que vi-
venciam do lado de cá. Em todos 
os vídeos que abordam o tema, o 
principal espanto é o machismo, 
o racismo, a homofobia e o des-
respeito pelo próximo no Brasil.

Viver em uma sociedade com 
valores diferentes faz com que 
brasileiros de todas as classes, 
credos e origens, que tiveram a 
chance de sair do país, consigam 
ver que os problemas do Brasil 
vão muito além da política e da 
economia, mas que têm uma di-
reta conexão com ela. Aqui fora, 
fica mais evidente que o sonho 
de muito brasileiro de classe mé-
dia pode ser morar na Europa, 
mas que o que a Europa repre-
senta (e se esforça para ser), em 
geral, é o resumo de tudo o que o 
brasileiro médio detesta. Não me 
entenda mal aqui: não se trata de 
colonialismo. Já explico.

Hoje, caí na besteira de ler 
os comentários em uma maté-
ria que falava sobre a redução 

do “bolsa família” e teve quem 
chamou o momento político do 
país de “golpe de sorte”, por 
que “agora esses vagabundos 
vão ter que parar de fazer filho 
sustentados pelo dinheiro do ci-
dadão de bem e terão que traba-
lhar”. No entanto, na Europa, os 
países com maior sucesso eco-
nômico são justo aqueles que 
têm os mais abrangentes planos 
de distribuição de renda.

Enquanto o brasileiro médio 
sonha com Paris, Roma, Berlim 
e o Bolsonaro, mais países euro-
peus avançam em debates sobre 
a liberação das drogas e a regula-
mentação da prostituição, como já 
faz a Holanda. Aborto é um direito 
conquistado, debates de gênero 
são estimulados, dentro das mais 
renomadas instituições de ensino.

O estado é (quase sempre) 
laico. Ninguém tem armas e 
nem pensa em sua liberação. 
Serviços de limpeza domés-
tica têm que respeitar o valor 
mínimo por hora, assim como 
os profissionais que cuidam de 
crianças, dos jardins ou que tra-
balham em bares e restaurantes. 
Existe diferença social? Infeliz-
mente existe, mas é muito, mui-
to menor do que se vê no Brasil.

O ensino gratuito – ou finan-
ciado pelo governo em forma de 
empréstimo estudantil – permite 
que cada vez mais famílias te-
nham seus integrantes com di-
ploma superior. No entanto, não 
é preciso ter uma profissão com 

formação universitária para con-
quistar uma vida digna. Mas é 
preciso saber que uma vida dig-
na, por aqui, é para todos e não 
inclui escravos domésticos: cada 
um limpa seu banheiro, cuida do 
quintal e vai de transporte coleti-
vo ou de bicicleta, usando ciclo-
vias, de um lado para o outro.

Por aqui, “piadas” racistas 
não são aceitas, igualdade de gê-
nero é assunto sério, homofobia 
é crime. É perfeito? Não. E está 
longe de ser, especialmente em 
relação a etnias minoritárias, re-
fugiados e parcelas mais vulnerá-
veis da sociedade. Mas não é tão 
ruim como no Brasil.

Foi isso que os youtubers 
perceberam. No geral, é isso 
que se sente: no velho mundo há 
certa maturidade de valores, há 
mais respeito, há acesso a renda 
mínima, saúde e educação. O 
estado é mais paternalista, quan-
do se trata do bem estar social. 
E isso faz a diferença. A classe 
média brasileira, que chama bol-
sa família de bolsa esmola, que 
acredita no Bolsomito, aspira 
grandeza e acha chiquérrimo ir 
para Paris, Roma ou Berlim.

Mas a “Europa Mágica” da 
viagem de férias é, em essên-
cia, tudo o que essa gente mais 
odeia dentro de casa.

Por Ivana Ebel
Jornalista, doutora em 

Ciências Midiáticas e da 
Comunicação, professora 

universitária e pesquisadora

16º Barretos Motorcycles inicia venda de passaportes para motociclistas

A banda Detonautas será uma das protagonistas do palco principal (Foto: Divulgação)

Seja também um Policial Militar do Estado de São Paulo
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Lançado na última sexta-fei-
ra na UBS do bairro Luiz Spina, 
o programa “CRAM Itinerante” 
estará na Unidade Básica de 
Saúde do bairro Derby Club, 
nesta sexta-feira, dia 16, a partir 
das 9 horas. A unidade também 
abriga as equipes de Estratégia 
de Saúde da Família I e II.

O lançamento do programa 
contou com a presença do pre-
feito, Guilherme Ávila, e da co-
ordenadora do CRAM (Centro 
de Referência ao Atendimento 
a Mulher), dra. Gláucia Molaz 
Martins Simões.

Na oportunidade, a dra. 
Gláucia esclareceu a equipe da 
UBS Luiz Spina sobre a missão 
do CRAM e a disponibilidade 
de levar a conscientização sobre 
a prevenção à violência contra a 
mulher aos equipamentos mu-
nicipais por meio do programa 
“CRAM Itinerante”.

A coordenadora destacou a 
importância dos atendimentos 
mais próximos das mulheres. 
“Vamos manter toda a discri-
ção necessária à proteção das 
mulheres, que vivem situação 
de violência doméstica e não 
nos procuram na sede do Cen-
tro de Referência ao Atendi-
mento a Mulher pelos mais di-
versos motivos, principalmente 

O número de empresas que 
contratam aprendizes de insti-
tuições regulamentadas cresce 
a cada dia. Segundo o Minis-
tério do Trabalho, em 2017, o 
país contabilizou o ingresso de 
369.676 jovens no mercado de 
trabalho por meio da aprendi-
zagem profissional, e o estado 
que mais contratou foi São Pau-
lo, com 102.300 admitidos.

Devido à dimensão e à im-
portância dessa capacitação pro-
fissional, o Senac Barretos está 
com três novas turmas abertas 
do programa Aprendizagem: 
Aprendizagem Profissional Co-
mercial em Serviços Adminis-
trativos, Aprendizagem Profis-
sional Comercial em Serviços 
de Supermercados e Aprendiza-
gem Profissional Comercial em 
Serviços de Vendas. As aulas 
têm início previsto para a próxi-
ma segunda-feira, 19 de março.

O programa Aprendizagem é 
promovido pelo Senac São Pau-
lo e é a capacitação profissional 
pela qual jovens podem ter sua 

primeira experiência no mercado 
de trabalho. O curso é gratuito 
para as empresas e para os apren-
dizes matriculados. A inscrição 
do aluno deve ser feita pela orga-
nização em que ele atuará como 
aprendiz, em paralelo às aulas.

A carga horária do programa 
é de 1.560 horas. O papel do Se-
nac é oferecer a parte teórica (480 
horas). Ao integrar-se ao progra-
ma, a empresa, além de cumprir 
seu papel legal de contratante do 
aprendiz, é convidada a compar-
tilhar experiências como parceira 
do Senac e atuar no processo de 
transformação do jovem, dando 
oportunidade de trabalho e o aju-
dando na construção da sua vida 
pessoal e profissional.

As informações sobre 
como participar do programa 
estão reunidas na página www.
sp.senac.br/aprendizagem. A 
empresa deve contatar a unida-
de Senac Barretos, que fica na 
Avenida 21, 087 – Centro, para 
verificar os prazos de inscrição 
e documentos necessários.

Barretos vai receber R$ 
750 mil através de três emen-
das parlamentares apresen-
tadas pelo deputado Paulo 
Pereira da Silva (Solidarieda-
de). Segundo o parlamentar, 
que informou o prefeito Gui-
lherme Ávila sobre as novas 

emendas, a medida atendeu a 
solicitações do vereador Le-
andro Anastácio e do coorde-
nador do Solidariedade na re-
gião, Luiz Anastácio Paçoca.

As emendas prevêem a 
transferência de recursos or-
çamentários dos ministérios 

do Turismo, das Cidades e 
da Saúde, e são destinadas ao 
custeio de obras de infraestru-
tura e apoio à manutenção de 
unidades de saúde no municí-
pio. O maior valor, de R$ 350 
mil, virá do Ministério do Tu-
rismo e é destinado a projetos 

de infraestrutura turística.
Outra emenda estabele-

ce a transferência de R$ 250 
mil do Ministério das Cidades 
para “apoio a projetos e obras 
de reabilitação e urbanização 
acessível em áreas urbanas”. 
Já a manutenção de unidades 

de saúde contará com um re-
curso adicional de R$ 150 mil 
do Ministério da Saúde.

“O apoio e a atuação de li-
deranças políticas da nossa ci-
dade, assim como a sensibilida-
de de parlamentares amigos de 
Barretos, são muito importan-

tes, principalmente num mo-
mento de queda na arrecadação 
dos municípios. Estes recursos 
de emendas do deputado Pau-
lo Pereira de Silva serão muito 
importantes para a população 
de Barretos”, comentou o pre-
feito Guilherme Ávila.

A Dra. Juliana Bulford 
Juliano é cirurgiã dentista e 
também atua na área de Har-
monização Facial e atende no 
Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais. Ela fez re-
sidência em uma conceituada 
clínica em São Paulo onde foi 
capacitada a fazer o procedi-
mento para redução de papada.

Trata-se da aplicação de 
Ácido Dioxicólico, um proce-
dimento mais seguro, menos 
invasivo, menos doloroso e de 

custo acessível quando compa-
rado a lipoaspiração de papada. 

Este ácido é uma enzima 
já presente no nosso corpo, 
que é derivada da bilis e tem 
a função de emulsificar a gor-
dura do organismo quebrando 
naturalmente as células de 
gordura que são eliminadas 
através da corrente sanguínea.

A aplicação é realizada em 
um procedimento rápido e pra-
ticamente indolor na região do 
pescoço. É uma aplicação su-

perficial com uma agulha muito 
pequena e é utilizado um anes-
tésico tópico antes da aplicação.

As sessões são realizadas 
a cada 21 dias e o número de 
sessões depende de cada caso.

Associados e dependentes 
do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais po-
dem realizar o procedimento 
na Clínica Odontológica do 
Sindicato. Para agendar uma 
avaliação com a Dra. Juliana, 
ligue: 3321-2488.

Procedimento para redução de papada 
pode ser feito no sindicato dos servidores

Dentista do Sindicato devolve 
sorriso e autoestima a pacientes

Conquistar o sorriso perfei-
to pode ser muito mais fácil do 
que você imagina. Muita gente 
sofre com a imperfeição dos 
dentes, seja de forma estética e 
até por questões de saúde. Cui-
dar dos dentes é fundamental e 
voltar a sorrir é essencial.

A Dra. Rejane Pestana que 
é cirurgiã dentista e atende as-
sociados e dependentes no Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais tem devolvido 
o sorriso a muitos pacientes 
como é possível ver nas fotos.

Nestes quatro casos, a Dra. 
Rejane fez o procedimento de 

Adesiva Direta de Resina. O 
processo é feito diretamente 
na boca do paciente e tem du-
ração de cerca de uma hora.

Dra. Rejane explica que 
neste caso não é feita cirurgia 
e nem implante. “Eu faço a 
escultura de dente por dente 
na boca do paciente, ou seja, 
o paciente entra no consultó-
rio sem os dentes e sai literal-
mente sorrindo.”

Para marcar um horário 
com a Dra. Rejane Pestana na 
Clínica Odontológica do Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais, ligue 3321-2488.

Barretos receberá R$ 750 mil de 
emendas parlamentares para obras e saúde

CRAM Itinerante atende na UBS 
do Derby Club nesta sexta-feira

por medo, pois nosso principal 
objetivo é a proteção a essas 
mulheres e não sua exposição. 
Fizemos o lançamento junto à 
equipe e já realizamos o pri-
meiro atendimento, mantendo 
a identidade da atendida em 
sigilo”, explicou a dra. Gláucia.

“Estar aqui na UBS que 
fica no coração da zona sul é 
uma forma de entrar em con-

tato com as necessidades dessa 
população. Aproveitei o lança-
mento deste programa para ter 
uma importante reunião com a 
equipe desta unidade de saúde, 
que convive diariamente com 
a comunidade, inclusive visi-
tando as residências e nos tra-
zendo as reivindicações desta 
região da cidade”, disse o pre-
feito Guilherme Ávila.

Para serem atendidas no 
programa CRAM Itineran-
te as mulheres não precisam 
agendar, basta ir até a Unidade 
de Saúde, entre 9 e 12 horas. 
A UBS do bairro Derby Clu-
be fica na Rua 1º de Maio s/
nº. Outras informações sobre 
o CRAM podem ser conse-
guidas pelos telefones: (17) 
33236550 e 991736728.

Senac Barretos 
abre novas turmas 

do programa 
Aprendizagem

Em parceria com empresas, 
Senac capacita jovens para a sua primeira 

experiência no mercado de trabalho
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Barretos EC enfrenta o São Bernardo nesta sexta-feira no Estádio Fortaleza

A equipe do Barretos EC, 
comandada pelo treinador 
Paulinho Maclaren, realizou 
nesta quinta-feira (15) os trei-
namentos de preparação para 
enfrentar o Esporte Clube São 
Bernardo, na noite desta sexta, 
dia 16, às 20 horas, no Estádio 
Fortaleza. Para essa partida, o 
treinador Paulinho Maclaren 
deverá contar com força máxi-
ma para escalar o time titular.

INGRESSOS
A diretoria do BEC ainda 

vende ingressos antecipados 
nesta sexta-feira em preço pro-

mocional. Em valor único, a 
arquibancada coberta custa R$ 
25 e a geral R$ 15. Os pontos 
de venda são: A Construtora 
(Rua 30 com a Avenida 39), 
Drogamix (rotatória da Fra-
de Monte) e Bar do Pedrinho 
(Rua 24 com Avenida 39).

Para este jogo, já começa a 
valer o projeto “Lugar de crian-
ça também é no estádio”, que 
incentiva a presença de alunos 
da rede municipal nos jogos do 
Barretos Esporte Clube. 

NOVE PENDURADOS
O BEC conta com nove jo-

gadores pendurados com dois 
cartões amarelos para enfren-
tar o São Bernardo. Eles pas-
saram ilesos contra o Manthi-
queira no último domingo e 
podem se tornar preocupação 
para o jogo diante do Despor-
tivo Brasil, marcado para a 
próxima na quarta-feira (21).

Os zagueiros Guilherme, 
Alex Flávio e Éder; os late-
rais Crystian e Alex Barros; 
os meio-campistas Fernando 
e Hugo; e os atacantes Ga-
briel Barcos e Boka são os 
atletas pendurados.

O Torneio Integração Plí-
nio dos Santos, que reúne jo-
gadores da categoria sub-17, 
começa neste sábado (17). 
Sete equipes participam do 
torneio deste ano, com jogos 
sendo realizados sempre às 15 
horas nos campos do Caval-
gando para o Futuro, ADPM 
e Paulo Prata.

Confirmaram participação 

CONFIRA OS JOGOS DA 1ª RODADA:
l Esperança e Vida x Audax – campo do Cavalgando;
l LVF x Pró-Esporte – campo da ADPM;
l Cesalpina/Eterno Bebê x Racibe Rezeck – campo do Paulo Prata.

Torneio Plínio dos Santos começa neste sábado
as equipes: Associação Espe-
rança e Vida FC, Audax FC, 
Pró-Esporte Barretos, Funda-
ção LVF, Instituto Cesalpina/
Eterno Bebê, Racibe Rezeck e 
Vila Nogueira.

Os times se enfrentam em 
turno único até a 7ª rodada, 
marcada para o dia 5 de maio. 
Avançam para as semifinais os 
quatro melhores. A decisão está 
prevista para o dia 19 de maio.




