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Vereador sugere 
que prefeitura 
use devolução 
do duodécimo 
da Câmara no 
abastecimento 

de água

O vereador Raphael Dutra 
apresentou requerimento na 
sessão da Câmara no último dia 
9, com uma proposta direciona-
da ao prefeito Guilherme Ávila. 
A sugestão, aprovada por unani-
midade pelos vereadores, é que 
o prefeito utilize o dinheiro que 
a Câmara devolve à prefeitura, 
integralmente, no abastecimen-
to de água do município. Em 
2018, a presidência da Câmara 
de Barretos devolveu à prefei-
tura, a importância de R$ 2,233 
milhões. No entanto, a Câmara 
Municipal, ao fazer a devolução 
do saldo remanescente do duo-
décimo, não pode definir como 
esse dinheiro será aplicado, 
mas pode encaminhar suges-
tão. No entender de Dutra, uma 
das maiores reivindicações da 
população é pela água nas tor-
neiras. Nesse sentido, o verea-
dor sugeriu que o prefeito pode 
se comprometer em perfurar um 
poço profundo e construir reser-
vatório de água na cidade de 
Barretos, obra de extrema im-
portância devido à constante fal-
ta de água em nosso município.
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Dinheiro da Câmara ajuda a perfurar poço no 
São Francisco e no abastecimento de água

A superintendente do 
SAAE, Elaine Gomes, disse 
durante sua participação na 
sessão da Câmara na última 
segunda-feira, que o valor a 
ser devolvido pela Câmara à 
prefeitura, como sobra do or-
çamento anual do Legislativo, 
pode ajudar no pagamento para 
a perfuração de um poço pro-
fundo para regularizar o abaste-
cimento de água na cidade.

“Se fizerem o repasse pode-
mos começar a perfurar o poço. 
Mesmo que não seja o valor 
total, o SAAE aporta o restan-
te, divide e paga, mas tem que 
perfurar urgente na região do 

São Francisco”, disse Elaine 
Gomes. Em 2018, a Câmara 
devolveu à prefeitura, a impor-
tância de R$ 2,233 milhões.

Elaine Gomes confirmou, 
também, que o poço da Assis 
Chateaubriand está trabalhan-
do com baixa capacidade e 
com uma bomba submersa.

“Compramos uma bomba 
de eixo prolongado que de-
verá chegar em outubro para 
fazermos a troca”, comentou a 
superintendente do SAAE. Ela 
afirmou, ainda, que a captação 
de água no Barretos II também 
está abaixo do desejável.

O prefeito Guilherme Ávila 

apontou que a administração 
está trocando adutoras e fazen-
do interligações para garantir o 
abastecimento. Outra medida é 
o poço que será perfurado pró-
ximo ao Unifeb para diminuir a 
dependência da ETA Pereira.

Na visão do prefeito, de-
zembro, mês da devolução do 
dinheiro pela Câmara, pode 
ser tarde, já que o problema 
no abastecimento de água está 
ocorrendo agora, dois meses 
antes. “Mas, junto com a ad-
ministração do SAAE, vamos 
buscar solucionar este proble-
ma o mais rápido possível”, 
frisou o prefeito.

Colégio FEB vence Olimpíada Internacional de 
Matemática e garante vaga no mundial na China

Alunos do 6º ano do ensino 
básico ao 3º ano do ensino mé-
dio do Colégio FEB venceram a 
Olimpíada Internacional de Mate-
mática Sem Fronteiras 2019, con-
correndo com 1.160 escolas bra-
sileiras, entre públicas e privadas.

Segundo a diretora do co-
légio, Cristina Maria Barcellos 
de Oliveira Milan, o Colégio 
FEB deve integrar a delegação 
brasileira em Beijing, na Chi-
na, de 21 a 25 de novembro.

De acordo com Milan, para 
irem à China, “ainda estamos 
estudando sobre a viabilida-
de da viagem, pois é de alto 
custo. Pensamos em buscar 
patrocínios e até fazer aquelas 
vaquinhas virtuais, mas ainda 
não é nada certo”, comentou.

A prefeitura de Barretos ini-
ciou nesta quinta-feira (26), as 
comemorações do Dia Internacio-
nal do Idoso com a celebração de 
uma missa em Ação de Graças, 
no CCI (Centro de Convivência 
do Idoso), no bairro Christiano 
Carvalho. No dia 30 de setembro 
haverá um passeio/piquenique no 
Rancho do Peãozinho e almoço 
no CCI, onde, no dia 1º de outu-
bro, haverá apresentação com o 
Grupo Escorregando, a partir de 
10 horas. No dia 2 de outubro, a 
programação marca, a partir de 
13 horas, coquetel e entrega de 
presentes aos idosos do Progra-
ma CDI, que tem coordenação da 
professora Maria Rita Ribeiro.

Programa CDI 
comemora 

Dia do Idoso

Senac Barretos oferece 
curso de Montagem de Mesas

Os interessados em atuar 
na área de hospitalidade, tu-
rismo e alimentação ganharão 
uma nova oportunidade de 
profissionalização pelo Senac 
Barretos. A unidade está com 
inscrições abertas para o cur-
so de Montagem de Mesas de 
Buffet e Coffee Break.

Durante o curso, os alunos 
aprenderão as boas práticas, os 
materiais usados no salão (des-
de móveis, enxovais, pratarias, 
copos e louças), além da organi-
zação do ambiente de trabalho.

Durante a formação, eles 
estarão aptos a trabalharem em 
diversos tipos de eventos, como 
banquetes e jantares formais, 
café da manhã/brunch e coffee 
break, além de festas sociais, 
casamentos e aniversários.

“O curso possibilitará ao 
profissional as novidades da 
área, para que ele entenda que 

a apreciação dos convidados 
não é somente com a visão, 
mas também com o paladar”, 
explica a técnica responsável 
pelo curso, Isabela Ribeiro.

Segundo a técnica, o aumen-
to da concorrência e a maior exi-
gência dos clientes geraram cres-
cimento do setor e potencializou 
a necessidade de capacitação dos 
profissionais envolvidos.

“A grande adesão de pro-
fissionais pauta-se na diferen-
ça do serviço atento, cortês 
e eficiente, o qual garante ao 
evento mais lucratividade, 
satisfação e consequente fi-
delização do mesmo”, aponta 
Isabela Ribeiro.

Orquestra Sinfônica de Barretos 
apresenta “Clássicos Sertanejos” 

nesta sexta no Mercadão

Inspirados na força da cultura e tradições caipiras e sertanejas 
do Brasil, a Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos apresenta o 

Concerto “Clássicos Sertanejos” 
nesta sexta- feira, às 20h30, no 
Mercadão Municipal. O evento 
tem entrada gratuita. Com regên-
cia do maestro Paulo de Tarso, 
produção de César Juliani e par-
ticipação especial da dupla Leo 
Bruto & Rafael, a sinfônica quer 
emocionar o público com can-
ções de grandes autores do país. 
Segundo o produtor musical e 
gestor da Orquestra de Barretos, 
César Juliani, o repertório deve 
emocionar ainda mais os fãs da 
música clássica e também os 
da música sertaneja. “O público 
fiel do Mercadão vai se encantar 
com a escolha das peças, que 
inclui grandes clássicos da músi-
ca sertaneja raiz. Além disso, os 
amantes deste gênero e erudita 
vão ficar impressionados com a 
fusão desses dois grandes uni-
versos musicais. Será uma noite 
memorável”, antevê Juliani.
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Opinião

Os dez principais inimigos de Bolsonaro
Nesta semana, em que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, participou da Assembléia Geral 

das Nações Unidas (ONU), o escritor e colunista de dezenas de jornais e sites no país, Percival Puggina, 
nos enviou mais um artigo, bem apropriado para o momento político do país.

Dedicado ao que habitual-
mente faço, ou seja, a observar 
a cena política nacional, perce-
bi que o Presidente da Repú-
blica está no meio de um fogo 
cerrado desencadeado pelo 
conjunto de forças que a ele se 
opõem. Vem bala de todo lado.

Ocorreu-me então que 
identificar as origens desses 
ataques poderia organizar as 
estratégias de defesa muitas 
vezes difíceis de hierarquizar 
quando são simultâneos.

Foi assim que cheguei a esta 
lista dos 10 principais inimigos 
do governo Bolsonaro. São eles:

1 – Os eleitores de Haddad, 
Ciro Gomes, Marina Silva, 
Guilherme Boulos e demais 
candidatos pela esquerda der-
rotados em 2018.

2 – Os estatistas. Com-
põem um conjunto muito po-
deroso de pessoas, habituadas 
a viver à sombra do Estado. 
São competentes, normalmen-
te ascenderam às suas posições 
mediante concurso público, 
têm uma vida confortável e se-
gura à qual se habituaram. Há 
em torno de si um grupo bem 
mais numeroso de servidores 
que participam de benefícios 
análogos. A maioria dessas 
pessoas não quer nem ouvir 
falar em cortes de verbas, difi-
culdades fiscais, contingencia-
mentos e outros termos igual-
mente incômodos.

3- As muitas seitas do mo-
vimento comunista atuantes 
nas novas formas de luta de 
classe introduzidas no país 
durante as últimas décadas. 

Buscaram prerrogativas e di-
reitos especiais e os querem 
proteger de um presidente que 
sempre se opôs a isso.

4 – A visão de mundo que 
domina as posições do STF. A 
expressão “visão de mundo” 
aparece repetidas vezes nas 
manifestações de muitos se-
nhores ministros. Eles consi-
deram que el color del cristal 
con que miran é único certo. 
Nenhum deles é conservador 
ou liberal. Sua manifesta vi-
são de mundo torna-se, pelo 
poder que detêm, um dos 
maiores problemas do país.

5 – O aparelhamento po-
lítico do Estado. Sucessivos 
governos de esquerda permiti-
ram um generalizado, profun-
do e manhoso aparelhamento 
da burocracia nacional. Essa 
máquina, que inclui toda a 
Administração, penetrada pela 
influência política ao longo de 
décadas, usa contra o governo, 
à exaustão, os instrumentos 
públicos de que dispõe.

6 – Os partidos de esquer-
da com atuação no Congresso 
Nacional, a saber: PT, PSOL, 
PCdoB, PDT, PSB e Rede e o 
Clube dos Corruptos. O grupo 
não tem representação parla-
mentar suficiente para parar 
o governo, mas tem votos 
e prerrogativas regimentais 
para atrapalhá-lo. Em muitos 
casos, partidos de esquerda 
agem em parceria com o Cen-
trão e com parte da direita no 
Clube dos Corruptos, dedica-
dos a legislar em causa pró-
pria, chantagear o governo e 

extorquir o Erário. Com raras 
exceções, são inimigos da 
Lava Jato e da Lava Toga.

7 – O jornalismo militante 
que, de modo individual ou co-
letivo, com determinação edi-
torial ou não, faz do combate ao 
governo o eixo de sua atividade 
cotidiana. De momento, está 
em grupos da mídia o principal 
agente opositor, substituindo os 
partidos, aos quais falta credibi-
lidade para a tarefa.

8 – A miríade de organis-
mos que orbitam e parasitam a 
esquerda e a ela, direta ou indi-
retamente prestam serviço. Re-
firo-me, entre outros, à OAB, 
à CNBB e suas pastorais, aos 
sindicatos e suas centrais.

9 – O movimento comunis-
ta internacional. É ativa e vigo-
rosa a solidariedade que entre-
têm com seus parceiros daqui, 
através de instituições e orga-
nizações, periódicos e, em es-
pecial, de entidades que, muito 
seletivamente, atuam no campo 
dos direitos humanos. Passam 
longe de Cuba, Venezuela e 
Nicarágua e vêm cá contar o 
número de bandidos mortos em 
confronto com a polícia.

10- O ambiente cultural e 
acadêmico. Ambos perderam 
poder, receita, e olham o futu-
ro com insegurança. Sempre 
foram bem sucedidos e bem 
remunerados agentes da hege-
monia esquerdista.

Diante desse cenário pode-
mos, em contrapartida, cons-
truir a lista dos apoiadores, que 
incluirá, certamente, setores do 
empresariado, Igrejas Evangé-

licas, o governo norte-ameri-
cano e cidadãos de pensamen-
to liberal e/ou conservador que 
foram eleitores de Bolsonaro 
em 2018, tendo feito, então, 
uma opção por mudança.

É contra tal segmento de-
mográfico, numeroso e disper-
so que se voltam, igualmente, 
os ataques dos inimigos do 
governo. Nas últimas semanas 
não tem faltado articulistas, 
colunistas e comentaristas dis-
parando contra esses cidadãos, 
visando a seu constrangimento.

Deles se diz serem agentes 
de um apoio cego, irracional e 
acrítico. Em outras palavras, se 
você não preserva sua isenção 
no cume de um rochedo inatin-
gível como mosteiro medieval, 
você é um idiota robotizado.

Noutra leitura dos mesmos 
fatos, deve-se presumir que 
quem ataca o presidente e seu 
governo faz uma oposição lú-
cida, iluminada e iluminista, 
sincera e veraz, sublime nas 
intenções e nos métodos.

A ideia desses movimen-
tos táticos é impor a retração 
da base popular de apoio ao 
governo. Usam com esse in-
tuito uma falsa coerção moral, 
uma fake reasoning que des-
conhece a natureza da políti-
ca. Se prosperasse a ideia, o 
governo e seu presidente, em 
meio a tanto chumbo grosso, 
perderiam sua mais consisten-
te sustentação política.

Não é hora de soltar a pon-
ta da corda. É hora de redo-
brar energias. O Brasil está 
sendo atacado e precisa.

O câncer como um problema de atenção primária
A Cobertura Universal de 

Saúde é o sistema mais justo que 
existe para garantir que todos os 
indivíduos e comunidades rece-
bam os serviços de saúde neces-
sários, sem que isso comprome-
ta sua situação financeira.

Apesar de não ser um sis-
tema utilizado no mundo todo, 
tem se tornado pauta de mui-
tas discussões entre líderes 
mundiais e ganhado força nos 
últimos anos face à iniquidade 
vigente atualmente. 

O Brasil é um dos países 
que conta com um modelo de 
cobertura universal - saúde 
pública para todos, sem descri-
minações. O Sistema Único de 
Saúde (SUS) é um importante 
alicerce à população, pois for-
nece acesso universal a este 
direito fundamental garantido 
pela Constituição de 1988.

É preocupante, porém, ver 
o aumento da demanda por 
atendimento em saúde pública 
e o sub financiamento do setor. 
Apesar de importantes serviços 
de saúde ser prestados, encon-
tramos grandes fragilidades na 
área de câncer que comprome-
tem, e muito, a vida de pessoas.

Os dados não mentem: o 
mais recente relatório do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) 
revelou que pacientes podem 

esperar até 200 dias para con-
seguir o diagnóstico da doença 
no SUS. São quase sete inacei-
táveis meses de espera. Num 
período tão longo assim, o cân-
cer se desenvolve e a pessoa 
acometida pela neoplasia vai 
perdendo suas chances de cura.

As lacunas encontradas 
pelo TCU são as mais diver-
sas e vão desde a demora no 
agendamento da primeira 
consulta com o especialista, 
até o acesso aos exames e 
biópsias, o atraso nos resul-
tados, e o retorno ao médico 
para confirmar o diagnóstico.

O percentual de pacientes que 
recebem a confirmação diagnós-
tica apenas quando o câncer já 
está em estágio avançado é preo-
cupante e tem crescido nos últi-
mos anos: em 2013, eram 53% e, 
neste ano, já são 56%.

No Brasil,  o câncer é ainda 
um tema tratado como de “alta 

complexidade”, ou seja, não faz 
parte das políticas públicas da 
atenção primária; no entanto, 
o câncer é a segunda principal 
causa de mortalidade no plane-
ta e precisa, com urgência, se 
tornar um problema da Atenção 
Básica (ou Primária) de Saúde.

Não há país no mundo que 
esteja preparado para os impac-
tos que a doença pode causar se 
continuarmos diagnosticando 
tardiamente – não somente em 
termos sociais, mas também 
econômicos – e é por isso que 
essa discussão precisa transpor 
quaisquer barreiras e fronteiras.

Para que os pacientes te-
nham suas vozes ouvidas, é 
mandatório abrir o diálogo, 
ter mais transparência e não 
somente buscar soluções, mas 
fazer tudo o que está em nosso 

alcance para encontrá-las.
Precisamos criar modelos 

de saúde eficientes, adaptados 
a cada realidade, que possam 
reduzir o impacto do câncer 
no mundo.  Vidas estão sendo 
perdidas enquanto pensamos 
e discutimos, por isso é neces-
sário agir rápido.

Precisamos colocar o cân-
cer na vanguarda da cobertura 
universal de saúde para que 
possamos, não somente mu-
dar as tristes estatísticas de alta 
mortalidade, mas a própria rea-
lidade desafiadora vivida pelo 
paciente que está com o diag-
nóstico de câncer atualmente.

Maira Caleffi
Médica Mastologista, presidente 

voluntária da FEMAMA (Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas 

de Apoio à Saúde da Mama).

São Miguel Arcanjo, defendei-nos!
Talvez, entre os três arcan-

jos – Rafael, Gabriel e Miguel 
– este último seja o mais invo-
cado pelos cristãos. Inclusive, 
existe a devoção da “Quaresma 
de São Miguel”, rezada de 15 
de agosto, Dia da Assunção de 
Nossa Senhora, até 28 de se-
tembro, véspera da festa dos 
santos arcanjos.

O Arcanjo Miguel sempre 
foi muito amado e venerado 
pelo povo de Deus. Diante de 
passagens da Sagrada Escritura, 
a Igreja foi entendendo melhor 
o papel e a missão que ele tem, 
junto ao Senhor, em favor dos 
homens, como no Livro do pro-
feta Daniel: “Naquele dia, vai 
prevalecer Miguel, o grande co-
mandante, sempre de pé ao lado 
do teu povo” (Dn 12,1). Daí, 
sabemos que o Senhor o consti-
tuiu guarda e protetor da Igreja.

A tradição o vê também 
como guardião dos agonizan-
tes, aquele que leva as almas 
ao Trono de Deus para o julga-
mento, invocado como nosso 
advogado na vida e na hora da 
morte (Jd 1, 9).

Sua figura é representada 
vestindo armadura, de espada 
em punho e atacando o diabo, 
que está derrotado aos seus 
pés. Praticamente, visualizamos 
essa imagem em suas palavras 
ao demônio: “Que o Senhor te 
repreenda”, na Epístola de São 
Judas 1, 9, e em Apocalipse 
12,7-8: “Houve, então, uma ba-
talha no céu: Miguel e seus an-
jos guerrearam contra o dragão. 
O dragão lutou, juntamente com 
seus anjos, mas foi derrotado e 
eles perderam seu lugar no céu”.

A maior virtude de São Mi-
guel vem da decisão e atitude 
anterior a todos esses feitos, 
em que, diante da loucura de 
uma criatura que desejava ser 
comparada ao Senhor, Miguel 
declara: “Quem como Deus?”. 
Seu nome é uma alusão ao alto 
grau de convicção e fidelidade 
que esse arcanjo tem ao Altíssi-
mo. “Miguel” significa “Quem 

como Deus?”, exatamente na 
forma de pergunta, dada em res-
posta à arrogância de satanás.

“Deus resiste aos soberbos, 
mas concede a graça aos humil-
des” (Tg 4,6). A força do arcan-
jo Miguel vem dessa sua certeza 
e docilidade ao Senhor, por isso 
ele vence a serpente orgulhosa.

Num mundo tão competiti-
vo, muitas vezes, não percebe-
mos o quanto estamos impreg-
nados de arrogância quando 
queremos defender nossos di-
reitos, nossa vez e voz, e exal-
tamos a nós mesmos numa luta 
ferrenha por reconhecimento.

Palavras que significam 
pecados e também a pretensão 
de superioridade para com ou-
tras pessoas, como “ostenta-
ção”, “ambição” e “vaidade”, 
tornaram-se sinônimos de 
“coisas boas”, que “estão na 
moda”, e nós as absorvemos 
em nossas atitudes.

A grande graça que devemos 
pedir ao Arcanjo Miguel e o que 
mais podemos aprender com ele 
é a capacidade de derrotar todo 
resquício de altivez em nós.

A humildade atrai o favor do 
Senhor e nos torna agradáveis 
ao Seu coração. “Felizes os po-
bres no espírito, porque deles é o 
Reino dos Céus” (Mt 5,3). A so-
berba é a raiz de todos os peca-
dos e pode nos privar do destino 
da eterna felicidade: “para não 
acontecer que se ensoberbeça e 
incorra na mesma condenação 
que atingiu o diabo” (I Tm 3,6).

Que pela intercessão de Ma-
ria, “a mais humilde das cria-
turas” (CIC n.722), e de São 
Miguel Arcanjo – aliados não 
somente no Dia da Assunção, 15 
de agosto, mas para sempre no 
Reino de Deus, possamos nos 
esforçar e chegar ao nosso lugar 
no céu vivendo a virtude da hu-
mildade aqui nesta terra.

São Miguel Arcanjo, rogai 
por nós!

Sandro Arquejada
Missionário da Comunidade 

Canção Nova
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Com 22 cenários - sendo 5 externos gratuitos – voltados para tirar 
fotos para as redes sociais, a exposição @FunCast, sucesso de públi-
co na capital, está em cartaz no Shopping Iguatemi Ribeirão Preto. 
Os espaços, assinados por influenciadores e artistas renomados, irão 
proporcionar ao visitante uma experiência única e a oportunidade 
de tirar fotos de maneira divertida e inusitada. O tema principal é 
“Broadcast YourSelfie” e conta com cenários sensoriais. No Shopping 
Iguatemi Ribeirão Preto a exposição ficará no Espaço de Eventos, no 
piso superior – em frente ao Empório Santa Therezinha. Mais infor-
mações: https://iguatemi.com.br/ribeiraopreto. (foto divulgação)

Exposição com cenários 
“instagramáveis” chega ao 

Shopping Iguatemi Ribeirão Preto

Hoje (27/09), é dia de parabéns para Ka-
thya Pitaro. A Coordenadora de Higiene e 

Conservação da Santa Casa e estudante de 
Enfermagem, brinda idade nova ao lado de 
pessoas especiais, mas o melhor presente é 
a realização de um sonho que está por vir.

Gabriela Correia Rodrigues é filha de Luana 
Correia Rodrigues e Adi Júnior, e comemorou 

aniversário no dia (23/09). Gabi festejou seus 13 
anos ao lado das amigas, dos irmãos Leonardo e 
Rafaela e também recebeu o carinho da madri-

nha Fabíola Correia. Felicidades!!!

Parabéns para 
Ana Carolina 

Alves Barbosa 
que comemorou 

mais um ano 
de vida quarta-

-feira (25/09), 
mas a festança 

aconteceu no 
último sábado, 

rodeada de 
seus amigos. O 

carinho ficou 
por conta de sua 
mãe Delma, e de 

seus familiares. 
Tudo de bom!!!

Momento fã! Gustavo Figueiredo é Chefe 
de Gabinete de Secretário e esteve pre-

sente na palestra ministrada pelo escritor 
e psiquiatra Augusto Cury para os 1.100 

novos servidores da prefeitura. “Pessoa in-
crível e de uma sabedoria divina” registrou 

Gustavo em suas redes sociais.

A quarta-feira 
(25/09) foi pra lá 
de especial para 

Fernando Lourenço, 
pois ele brindou 
mais um ano de 

vida, sem contar 
que foi surpreendi-
do com um pedido 

muito especial. A 
celebração aconte-

ceu em uma chácara 
da cidade, ladeado 

de seus amigos, 
familiares, e claro, 

de seu Beto Oliveira 
(foto). Parabéns!!!

Miguel Furquim Benincasa completou 8 anos no dia 
(23/09), cercado por muito carinho de toda família, 
em especial da mamãe Mirene Benincasa e amigos.

Foram 15 dias em Orlan-
do, Florida/EUA turistan-
do. Patrícia Pinheiro e 
Aurélio Vilela literalmen-
te viraram crianças para 
acompanhar a filhota 
Olívia durante visita ao 
Magic Kingdon - Disney 
World. Sucesso!!!

Destaque para Maurílio Altioli 
e Maria Tereza Prevideli Altioli. 
O casal completou 60 anos de 

feliz união. A cerimônia reli-
giosa de Bodas de Diamante 

acontece na Igreja Sant’ Ana & 
Joaquim no último dia (21/09). 

E a recepção dos convidados 
foi em um salão do bairro 

Jockey Club. Que o brilho do 
amor ilumine os próximos 

anos de união do casal. Felici-
dades!!! (Foto - Danilo cadam)

O top casal 
Marcelo 
Henrique 
e Letícia 
Iashima 
conheceu 
lugares e a 
gastrono-
mia farta de 
Buenos Ai-
res, Argen-
tina. O click 
da selfie foi 
no Obelis-
co. Beleza 
pura!!!



A informação com precisão e credibilidadeBARRETOS, 27 de setembro de 20194

POLÍTICA

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Dutra alerta para gastos públicos e pede 
aplicação de verba no abastecimento de água

“A população sofrendo 
com a falta de água e o secre-
tário municipal de Esportes 
quer mudar a secretaria de lu-
gar e pagar aluguel de R$ 3,8 
mil por mês.”

A frase é do vereador Ra-
phael Dutra (PSDB) ao cri-
ticar a posição de Dorivaldo 
de Almeida Junior, o “Lilico” 
que quer construir uma acade-
mia no Rochão.

Para Dutra, com o valor 
gasto em 12 meses de aluguel, 
dá para furar um poço semi-
-artesiano. “Peço para que a 
prefeitura analise a situação e 
entenda a necessidade da po-
pulação”, ressaltou o vereador.

O vereador lembrou que na 
sessão de 9 de setembro apre-
sentou requerimento, no qual 

pede que o saldo remanescente 
do duodécimo que a prefeitu-
ra repassa à Câmara, seja inte-
gralmente investido no abaste-
cimento de água do município.

Em suas considerações, o 
vereador Dutra lembrou que, 
em 2018, a presidência da Câ-
mara de Barretos devolveu à 
prefeitura, a importância de 
R$ 2,233 milhões.

SEM SALÁRIO
Dutra ressaltou que nos úl-

timos anos a prefeitura liberou 
mais de 20 novos loteamen-
tos e foi construído apenas um 
poço profundo. “Quando fica-
mos sem água, a conta vem in-
tegral. É uma vergonha”. Dutra 
apontou que o residencial Mon-
te Alegre, entregue há pouco 
tempo, não tem reservatório e a 

água não chega às casas.
Durante seu discurso na 

tribuna da Câmara Munici-
pal, Dutra falou do investi-
mento para captação de água 
no Córrego das Pedras com 
recursos do governo federal 
e contrapartida do SAAE. 
“Segundo informações, o 
SAAE não tem dinheiro para 
pagar o 13º salário dos fun-
cionários neste ano”.

BOMBA QUEBRADA
O vereador fez um levan-

tamento e contabilizou nove 
paralisações do Poção da Via 
das Comitivas entre 2005 e 
2018. “A última foi em de-
zembro do ano passado. E de 
lá para cá, ou fica em refor-
mas ou opera em capacidade 
reduzida”, finalizou.
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DAESP confirma início de vôos de pequenas 
aeronaves nos aeroportos do interior paulista
Barretos e Franca serão os primeiros aeroportos a receberem as operações com destino a Congonhas, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento regional

O Departamento Aeroviá-
rio do Estado de São Paulo 
(DAESP) deu início ao pro-
jeto de ampliação da malha 
aérea regional do interior 
paulista e lança vôos de pe-
quenas aeronaves nos aero-
portos de Franca e Barretos, 
em São Paulo.

A operação, a ser reali-
zada já a partir de outubro, é 
comandada pela Gol Linhas 
Aéreas, em parceria com a 
empresa Two Flex.

De acordo com o diretor-
-superintendente do depar-
tamento, Antônio Claret de 
Oliveira, a iniciativa tem o 
objetivo de estimular e am-
pliar o número de vôos entre 
os municípios, criando cone-
xões e facilitando o desen-
volvimento regional. “Vamos 
aumentar a conectividade 
entre as cidades e potenciali-
zar o turismo no interior. Os 

vôos com aeronaves menores 
têm, entre as suas vantagens, 
as economias de tempo e de 
dinheiro para a população”, 
destacou Claret.

O plano para uso de 
aviões de pequeno porte é 
uma alternativa viável para 
acelerar a disponibilidade de 
vôos até que todos os aero-
portos estejam prontos, com 
todas as adequações neces-
sárias, para receber também 
as aeronaves maiores.

Desta forma, o DAESP já 
iniciou as ações necessárias 
para a revitalização destes ae-
roportos.

Em Barretos, o edital para 
a contratação dos serviços de 
reparo do sistema de pista e 
pátio das aeronaves foi pu-
blicado na última quarta-feira 
(25) com investimento de R$ 
3,3 milhões. A abertura do en-
velope está prevista para o dia 

11 de outubro.
Além disso, nos próximos 

dias serão publicados os edi-
tais para o restante das obras, 
que inclui reforma do terminal 
de passageiros e revitalização 
do balizamento noturno. No 
total o DAESP prevê um in-
vestimento de R$ 5 milhões.

No aeroporto de Franca, já 
estão em andamento também 
as obras necessárias de revita-
lização e reforma.

DESESTATIZAÇÃO
Além de melhorar a utili-

zação dos seus 21 aeroportos, 
o DAESP realiza também es-
tudos para definir o modelo 
mais eficiente de gestão e fun-
cionamento – se privatização, 
concessão ou PPP. A previsão 
é que os estudos sejam finali-
zados em novembro.

Executivos e técnicos da 
IOS Partners, consultoria in-
ternacional contratada para 

fazer este levantamento, e 
equipes do DAESP, vistoria-
ram todos os aeroportos nos 
meses de junho e julho. Todo 
o processo de desestatização 
dos aeroportos estaduais será 
concluído no primeiro trimes-
tre de 2020.

O DAESP acredita que o 
capital privado vai ampliar a 
capacidade dos aeroportos, 
aumentando a oferta de vôos 
e, consequentemente, criando 
as condições para o desenvol-
vimento econômico e social 
dos municípios, com atração 
de mais de empregos e mais 
renda para todos os brasileiros.
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Como agente habitacional 
de Barretos junto à Compa-
nhia de Habitação Popular 
de Bauru (Cohab Bauru), o 
vereador Olímpio Jorge Na-
ben (Euripinho) questionou a 
empresa, nesta semana, sobre 
o número de unidades habita-
cionais construídas pela com-
panhia no município, bem 
como quantas liberações de 
hipotecas já foram expedidas 
até a presente data e quantas 
ainda estão pendentes.

O vereador ainda quer sa-
ber quais os procedimentos a 
serem realizados em relação 
às hipotecas pendentes.

A Cohab Bauru viabili-
zou a quitação da maioria dos 
imóveis do bairro Christiano 
Carvalho, garantindo aos mo-
radores, a remessa das libera-
ções das hipotecas, para pos-
terior inscrição em Cartório 
de Registro de Imóveis.

Ocorre que vários mutuá-
rios ainda não receberam suas 
quitações, o que tem causado 
inúmeros problemas àque-
les que conseguiram realizar 
corretamente todos os proce-
dimentos. Muitos mutuários 
reclamam que a falta do do-
cumento está inviabilizando 
a contratação de empréstimos 

junto a estabelecimentos de 
créditos, em especial, os des-
tinados a reformas e amplia-
ções de imóveis.

“Como agente habita-
cional da Cohab Bauru no 
município enfatizo que essa 
significativa parcela de nossa 
população está preocupada e 
insegura, principalmente por 
desconhecer os problemas 
existentes, que inviabilizam a 
total expedição das hipotecas, 
que representam a realização 
plena de seus desejados so-
nhos”, afirmou o agente ha-
bitacional. Na foto, vista do 
bairro Christiano Carvalho

Moradores das unidades habitacionais da Cohab 
Bauru esperam liberações de hipotecas de suas casas

Mais uma decisão favorável 
às vítimas de violência domésti-
ca. O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu que o INSS deverá 
arcar com o pagamento de auxí-
lio-doença quando a mulher tiver 
de se afastar do trabalho para se 
proteger de violência doméstica.

Na prática, quando uma mu-
lher estiver sofrendo ameaça ou 
risco de vida, a mesma poderá 
solicitar o afastamento do traba-
lho, via INSS, para se proteger 
sem temer perder o emprego.

Segundo o advogado e pro-
fessor de Direito Previdenciário, 
André Luiz Bittencourt, a deci-
são é a primeira no país e leva 
em consideração o risco social 
do auxílio-doença, que é a im-
possibilidade para o trabalho.

No entanto, ainda é cedo para 
afirmar que a decisão gera juris-

A nova metodologia que será utilizada para 
a preparação dos noivos para receberem o sa-
cramento do matrimônio, foi tema de reunião 
para secretários paroquiais e agentes da Pas-
toral Familiar no último sábado (21). Na cúria 
diocesana, o setor família, com a assessoria 
do bispo diocesano, dom Milton Kenan Júnior, 
e do assessor eclesiástico do setor, padre 
Cláudio Beraba, apresentou a metodologia 
para as secretárias e secretários paroquiais. 
A apresentação foi feia a agentes da Pastoral 
Familiar. Padre Cláudio disse que os secre-
tários são agentes especiais nesse passo de 
qualidade que a igreja está dando no processo 
de preparação ao matrimônio. “É um passo 

muito importante e vocês sabem que a secretaria é a porta de entrada ou saída da igreja. Vocês são funda-
mentais”, destacou o padre. O novo processo, que será desenvolvido em todas as paróquias da Diocese de 
Barretos, foi apresentado por dom Milton Kenan. A partir de 2020, os noivos deverão procurar as secretarias 
paroquiais com, pelo menos, um ano antes do casamento, pois terão de participar de 11 encontros de cateque-
se matrimonial. Esses encontros deverão se encerrar em até seis meses antes da realização do matrimônio. 
Com isso, os atuais cursos de noivos serão extintos. Outro ponto discutido no encontro foi a ação das em-
presas que assistem os noivos nas cerimônias religiosas nas igrejas. As cerimônias deverão ser preparadas, 
também, com os casais catequistas dos noivos e não apenas pelos noivos e cerimonialistas, estes que, muitas 
vezes, não são católicos ou são católicos não-praticantes. (Foto: Milton Figueiredo)

A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento do Estado de 
São Paulo notificou proprietá-
rios de 488.211 veículos que 
apresentam débitos do Impos-
to sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA).

Os débitos são referentes 
ao exercício de 2019 de veí-
culos com finais de placa 5 e 
6 e também de remanescen-
tes dos exercícios de 2014 a 
2018. A relação foi publicada 
no Diário Oficial do Estado de 
terça-feira (24).

A secretaria enviará ao 
domicílio tributário de cada 
proprietário um comunicado 
de lançamento de débitos de 
IPVA. O aviso traz a identi-
ficação do veículo, os valores 
do imposto, da multa inciden-
te (20% do valor devido) e 
dos juros por mora, além de 
orientações para pagamento 
ou apresentação de defesa.

O lote de notificações, reú-
ne 499.070 débitos (cada veí-
culo pode ter débito em mais 
de um exercício), totalizam 
R$ 553.536.136,37.

O contribuinte que receber 
o comunicado de lançamen-
to de débito tem 30 dias para 
efetuar o pagamento da dívida 

Fazenda notifica proprietários 
de 488 mil veículos finais de 

placa 5 e 6 com débitos de IPVA
Débitos do imposto de 2014 a 2019 somam mais de R$ 553 milhões

ou efetuar sua defesa.
O pagamento pode ser feito 

pela internet ou nas agências 
da rede bancária credenciada, 
utilizando o serviço de autoa-
tendimento ou nos caixas, bas-
tando informar o número do 
Renavam do veículo e o ano do 

débito do IPVA a ser quitado.
Para mais informações, 

os proprietários dos veículos 
podem entrar em contato com 
a Secretaria da Fazenda pelo 
telefone 0800-170110 e pelo 
canal Fale Conosco, no portal.
fazenda.sp.gov.br.

INSS deve arcar com auxílio-doença 
de vítima de violência doméstica

Para advogado e professor de Direito Previdenciário, a decisão do 
STJ é inédita, mas ainda é cedo para falar em jurisprudência

Noivos passarão por 11 encontros preparatórios 
para o matrimônio a partir de 2020

prudência, ou seja, passará a ser 
seguida em outros processos. “A 
partir do momento que a mulher 
está sofrendo ameaças ou risco 
de morte pode-se entender que, 
num primeiro momento, ela tem 
incapacidade parcial psicológica 
para o trabalho. Neste sentido, a 
decisão é acertada”.

O advogado entende que 
para ter direito ao benefício a 
mulher teria de ser segurada 
do INSS, ou seja, contribuir 
com a Previdência Social.

Na decisão, no entanto, o 
STJ entende que “tais situações 
ofendem a integridade física ou 
psicológica da vítima e são equi-
paráveis à enfermidade da segu-
rada, o que justifica o direito ao 
auxílio-doença, até mesmo por-
que a Constituição prevê que a 
assistência social será prestada a 

quem dela precisar, independen-
temente de contribuição”.

O lado bom da decisão, de 
acordo com o professor, é o 
Estado pagando para que essa 
mulher tenha assegurado o di-
reito à vida, já que pode não 
estar cuidando da segurança 
dela. “Nada mais justo já que o 
Governo não cobre o risco de 
um lado, que cubra de outro”.

Na decisão ficou definido 
que o juiz da vara especializada 
em violência doméstica e fa-
miliar (e, na falta deste, o juízo 
criminal) é competente para jul-
gar o pedido de manutenção do 
vínculo trabalhista, por até seis 
meses, em razão de afastamento 
do trabalho da vítima, conforme 
previsto no artigo 9º, parágrafo 
2º, inciso II, da Lei Maria da Pe-
nha (Lei 11.340/2006).
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Alunos do 6º ano do en-
sino básico ao 3º ano do en-
sino médio do Colégio FEB 
venceram a Olimpíada Inter-
nacional de Matemática Sem 
Fronteiras 2019, concorrendo 
com 1.160 escolas brasileiras, 
entre públicas e privadas.

A olimpíada tem como ob-
jetivo aproximar os países por 
meio do estudo da Matemá-
tica, promover o trabalho em 
equipe e o envolvimento dos 
estudantes na escola.

Segundo a diretora do colé-
gio, Cristina Maria Barcellos de 
Oliveira Milan, “é muito gratifi-
cante termos vencido o programa 
de Olimpíadas de Rede do Pro-
grama de Olimpíadas do Conhe-
cimento, organizador oficial do 
evento no Brasil, que selecionou 
o Colégio FEB para integrar a 
delegação brasileira em Beijing, 
na China, de 21 a 25 de novem-
bro, no 10th World Mathematics 
Team Championship”, afirmou.

Ainda de acordo com Mi-

O Aeroclube de Bebedouro 
é um dos mais movimentados 
aeroclubes do estado de São 
Paulo e serve de base e apoio 
para os vôos de planadores de 
vários pilotos e equipes de todo 
Brasil. O aeroclube encerra a 
temporada da OLC (Online 
Contest ) 2019, novamente, em 
primeiro lugar no Brasil e se-
gundo na América do Sul.

Os pilotos que decolaram 
do Aeroclube de Bebedou-
ro superaram a marca dos 58 
mil km voados durante todo 
o ano. Bebedouro consta hoje 
na OLC com 52 pilotos cadas-
trados e 529 vôos em 2019.

No ranking da América do 
Sul, o Aeroclube de Bebedou-
ro aparece em segundo lugar 
atrás, apenas, do Club de Pla-
neadores de Vitacura (Chile) 
que, apesar de registrar maior 
quilometragem percorrida em 
relação ao município, reali-
zou 432 decolagens, mantendo 

AEROCLUBE DE BEBEDOURO
O Aeroclube de Bebedouro está aberto para visitas monitoradas. 
Durante a visita, as pessoas têm o primeiro contato com a aviação 
civil, podendo conhecer de perto os aviões e os planadores. O ae-
roclube de Bebedouro está localizado no Aeroporto Municipal Co-
mandante Luís Martins de Araújo, em Bebedouro, na Rodovia Bri-
gadeiro Faria Lima - km 384. Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (17) 3044-2122, (17) 99221-7614 ou pelo e-mail: se-
cretaria.aerobebedouro@gmail.com / site www.aeroclubebebedou-
ro.com.br / Face: https://www.facebook.com/Aeroclube.Bebedouro/ 
/ instagram: https://www.instagram.com/aeroclube.bebedouro/

Os trabalhadores nascidos 
em maio, junho, julho e agosto 
recebem nesta sexta-feira (27) 
os valores de até R$ 500 por 
conta do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

Em seguida, no dia 9 de 
outubro, recebem os nascidos 
em setembro, outubro, no-
vembro e dezembro. De acor-
do com a Caixa, serão libera-
dos R$ 5 bilhões para cerca de 

Colégio FEB vence Olimpíada Internacional de 
Matemática e garante vaga no mundial na China

lan, para irem à China, poderão 
viajar apenas seis estudantes e 
um professor.  “Ainda estamos 
estudando sobre a viabilidade 
da viagem, pois é de alto custo. 
Pensamos em buscar patrocí-
nios e até fazer aquelas vaqui-
nhas virtuais, mas ainda não é 
nada certo”, finalizou.

A delegação brasileira pre-

tende levar 200 estudantes à 
Chinha, concorrendo com cer-
ca de 10 países participantes. O 
WMTC é uma competição inter-
nacional para equipes, avalian-
do os conhecimentos matemáti-
cos dos estudantes da Educação 
Básica do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas.

Mulheres são as que mais pedem divórcio no Brasil
Direitos conquistados ao longo dos anos justificam o número

O sonho do “viveram feli-
zes para sempre” esteve muito 
associado às mulheres ao lon-
go do tempo, mas a realidade 
mostra outra história: são elas 
quem mais entram com o pe-
dido de divórcio na Justiça.

Segundo o IBGE, a dife-
rença é grande. Os últimos da-
dos disponíveis mostram que 
elas fizeram essa solicitação 
mais de 13 mil vezes no últi-
mo ano, enquanto eles foram 
responsáveis por pouco mais 
de 5 mil pedidos.

Nos Estados Unidos, a si-
tuação é igual: pesquisa da 
Stanford University aponta 
que as mulheres dão início a 
69% dos pedidos de divórcio, 
contra 31% dos homens.

Para a advogada especiali-
zada em Direito Humanizado 
nas áreas de Família e Suces-
sões, Débora Ghelman, os nú-
meros, na verdade, refletem a 
evolução na conquista de di-
reitos da mulher.

“Não existe mais aquele 
estigma de antigamente, da 
mulher desquitada. As leis fo-
ram evoluindo muito. Antiga-
mente, era necessária a prova 
de culpa como, por exemplo, 
uma traição, e só podia di-
vorciar uma vez na vida. A 
mulher tinha menos controle 
sobre si e, com o tempo, as 
coisas foram mudando e elas 
passaram a ter mais atitude 
nesse momento”, comentou a 
especialista.

A facilidade para entrar 
com o pedido também se 
tornou um grande encora-
jador, aponta a especialista. 
“Acredito que há uma série 
de motivos para esse fenô-
meno. Inclusive o fato de que 
atualmente não é necessária a 
prévia separação de um a dois 
anos para entrar com o pedi-
do de divórcio, prazo exigido 
antigamente. Agora, em casos 
sem filhos menores e consen-
suais, basta ir ao cartório”, 
aponta a advogada.

Algumas pesquisas tam-
bém indicam que uma pos-
sível razão para as mulheres 
estarem mais infelizes nos 
casamentos é que a instituição 
ainda privilegia os homens. 
A mulher continua assumin-
do mais funções do que eles 
dentro do casamento, sendo 
responsáveis não só pelo seu 
trabalho, mas também pela 
parte doméstica, dos filhos e 
até do marido.

“Ainda é comum a gente 
ouvir esses relatos, inclusive de 
ter que cuidar do cônjuge. En-
tão, é natural que ela fique mais 
sobrecarregada, o que não con-
tribui para o casamento, claro”, 
destacou a especialista.

Outro fato que contribui 
para os casais que têm filhos 
é também a mudança de pa-
râmetro na Justiça, que deter-
mina a guarda compartilhada 
como princípio. “Antes, auto-
maticamente a mulher ficava 

com os filhos, o que também 
era uma forma de sobrecarre-
gá-la”, afirma a advogada.

No Brasil, de acordo com 
dados do IBGE, o número 
de divórcios cresceu mais de 
160% na última década. Se-
gundo os estudos, que datam 
de 2014, foram homologados 
341,1 mil divórcios, um sal-
to significativo em relação a 
2004, quando foram registra-
dos 130,5 mil divórcios.
PLANO DE DIVÓRCIO 

É IMPORTANTE
O tempo entre a decisão 

de se separar e o pedido do 
divórcio costuma ser de um 
ano e meio, afirma a advo-
gada. Com isso em mente, 
Debora Ghelman recomenda 
que as mulheres que estão 
pensando na separação de-
vem elaborar um plano para 
que o momento seja o mais 
rápido e indolor possível.

“O divórcio já é um gran-
de desgaste emocional. Ainda 
mais se há disputa de guarda. 
Então, eu sempre sugiro que a 
pessoa, quando toma essa de-
cisão, busque primeiramente 
um advogado para ouvir seus 
anseios e vontades antes de 
comunicar ao cônjuge. Dessa 
forma, o desgaste tende a ser 
menos traumático, fazendo 
com que todos possam seguir 
com a sua vida. Afinal, casa-
mento tem de ser fonte de feli-
cidade e não de tristeza e frus-
tração”, finalizou a advogada.

Aeroclube de Bebedouro ficou em primeiro 
lugar no fechamento da temporada 2019

nesse quesito Bebedouro com 
mais decolagens que Vitacura, 
ou 529 decolagens registradas.

O Online Contest é o prin-
cipal registrador dos vôos a 
vela no mundo e seus regis-
tros são contabilizados entre 
setembro do ano anterior e se-

tembro do ano vigente. Com o 
encerramento das competições 
oficiais da Federação Brasilei-
ra de Voo a Vela e dos registros 
da OLC, foram divulgados os 
aeroclubes que se destacaram. 
(Foto: Na Base da Nuvem/Ae-
roclube de Bebedouro)

Segundo lote de saques do 
FGTS começa nesta sexta

12 milhões de pessoas.
O objetivo é estimular o 

consumo com a previsão de 
injetar R$ 30 bi na economia 
do país. Para os beneficiados 
com essa possibilidade foi 
determinado um limite de 
saque de R$ 500 por conta; 
portanto, um trabalhador que 
tenha duas contas inativas e 
uma ativa, poderia sacar, no 
máximo, R$ 1.500. Os saques 

anuais poderão ser feitos a 
partir de 2020.

Essa renda, mesmo que 
não tão significativa, pode vir 
em boa hora, mas é preciso 
cuidado para não utilizá-lo em 
gastos desnecessários. “Mui-
tas pessoas usam rendas extras 
em compras que não precisam 
sem considerar sua situação fi-
nanceira atual, entrando numa 
bola de neve de inadimplência. 
Infelizmente, isso é comum”, 
aponta o presidente da DSOP 
Educação Financeira, Reinal-
do Domingos.

De acordo com o educador, 
a decisão de sacar o FGTS ou 
não vai depender justamente 
da situação financeira em que 
a pessoa se encontra.

“Se você está em uma si-
tuação financeira confortável, a 
melhor orientação é tirá-lo ime-
diatamente da conta corrente e 
direcioná-lo para uma aplica-
ção que tenha melhores rendi-
mentos”, indica Domingos.
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Inscrições abertas para o “7º Unifeb Music Run”
As inscrições estão abertas 

para a sétima edição da maior 
corrida de rua de Barretos, 
a “Unifeb Music Run”, que 
acontece no dia 20 de outu-
bro. O tema deste ano é “A 
corrida perfeita para você se 
desafiar”, com largada a partir 
das 7h30, no campus da ins-
tituição, na Avenida Professor 
Roberto Frade Monte, nº 389.

As adesões podem ser 
feitas até o dia 17 de outu-
bro, pelo endereço eletrôni-
co unifeb.edu.br/musicrun. 

Comunidade Unifeb, alunos 
e colaboradores, também po-
dem fazer as inscrições com 
a Atlética do curso de Educa-
ção Física pelo telefone (17) 
98802 6732 ou no Instagram 
@educaunifeb_oficial.

Todos os inscritos recebe-
rão kits compostos por cami-
seta na numeração do com-
petidor, squeeze - garrafinha 
plástica e mochila.

Os cinco primeiros coloca-
dos da classificação geral na 
prova de 10 quilômetros, tanto 

na categoria masculina quan-
to feminina, recebem troféus, 
medalhas e premiação em 
dinheiro; para o 1º lugar R$ 
1.500,00, 2º lugar R$ 700,00, 
3º lugar R$ 500,00, 4º lugar R$ 
400,00  e 5º lugar R$ 300,00.

Haverá premiação tam-
bém para a equipe que trouxer 
maior número de atletas inscri-
tos, com um ticket ‘vale chur-
rasco’ no valor de R$ 300. To-
dos os inscritos que cruzarem 
a linha de chegada recebem 
medalha de participação.

Zaiden vence a 11ª luta no 
MMA e mantém cartel triunfante

A expectativa quando João 
Zaiden entra no octógono é 
sempre de uma vitória por 
finalização. E, na noite do úl-
timo sábado (21), durante o 
MFF 4 em Mirassol, o atleta 
não decepcionou.

Ele disputou na categoria 
peso pesado até 120 kg e der-
rubou o paranaense Marcelo 
Salazar ainda no 1º round.

A 11ª vitória de Zaiden nas 
artes marciais mistas não foi tão 
simples. Com o adversário pe-
sando 11 kg a mais, Zaiden não 
se intimidou e, logo no primeiro 
minuto, conseguiu uma queda, 
montando e finalizando com um 
triângulo. “O trabalho deu certo, 
a técnica aplicada funcionou e a 
vitória veio”, destacou Zaiden.

O ATLETA
João Victor Zaiden, 26 

anos, é faixa preta em jiu-jitsu 

e iniciou sua carreira no MMA 
em 2012, possuindo em seu 
cartel 13 lutas com duas der-
rotas. Natural de Colina, ele 
defende a bandeira do Zaiden 
Jiu-Jitsu em Barretos e já lutou 
em campeonatos brasileiros, 
mundial e pan-americano.

A transição do jiu-jitsu 

para o MMA foi por acaso, 
quando teve que substituir 
um amigo em um campeo-
nato que havia machucado. 
Depois que iniciou no MMA 
ele aprendeu outras artes mar-
ciais como boxe, muay-thai, 
wrestling e karatê. (Foto: Ale-
xandre Bernardo)




