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Inscrições abertas 
para o vestibular 

do Cursinho Social 
do Unifeb 2019
O Unifeb está com as ins-

crições abertas para o ves-
tibular do “Cursinho Social 
Unifeb” para o primeiro se-
mestre de 2019. A seleção de-
fine os participantes do pro-
grama, que tem por principal 
objetivo preparar alunos do 
ensino médio para um bom 
desempenho no Enem. A 
prova acontece no dia 16 de 
fevereiro, às 13h30. São 100 
vagas disponíveis  e podem 
participar do cursinho social 
alunos que já concluíram 
ou que concluirão o ensino 
médio em 2019. As adesões 
tem um valor simbólico de 
R$ 10 e podem ser feitas até 
às 23h59 do dia 13 de feve-
reiro, pelo site: unifeb.edu.
br/extensao-e-cultura/cur-
sinhounifeb. Os estudantes 
participantes do cursinho 
concorrem a duas bolsas 
de estudos, com desconto 
de 50%, com exceção para 
o curso de Odontologia. To-
das estas bolsas são conce-
didas por meio da avaliação 
de desempenho pedagógico 
e avaliação socioeconômica 
do aluno.  “Este cursinho é 
de extrema importância para 
sociedade, já tivemos muitos 
bolsistas que se formaram 
na instituição, e hoje estão 
atuando como profissionais 
no mercado, em vários seto-
res, sejam eles, privados ou 
públicos”, contou a coorde-
nadora do Cursinho Social, 
Cátia Aparecida Spagnol. 
Mais informações pelo tele-
fone (17)3321-6331 com Letí-
cia ou Luan.

Federação dos hospitais alerta 
serviços de saúde para a dengue tipo 2

A FEHOESP (Federação 
dos Hospitais, Clínicas e Labo-
ratórios do Estado de São Paulo) 
emitiu alerta a prontos-socorros, 
clínicas e hospitais privados de 
todo o Estado para os sintomas 
do sorotipo 2 da dengue.

O objetivo é o de fazer com 
que os serviços sejam mais 
criteriosos antes de liberar o 
paciente. “Hoje, a liberação do 
paciente precisa ter mais crité-
rio, ser mais cuidadosa. Os ser-
viços de saúde só podem libe-
rá-lo tendo convicção de que 

ele não está com o vírus tipo 
2. Para isso, o melhor é ficar 
mais tempo com o paciente no 
hospital para verificar a evolu-
ção do caso”, alerta o médico e 
presidente da FEHOESP, Yus-
sif Ali Mere Jr.

O vírus tipo 2 da dengue 
foi detectado em 19 cidades, 
dos 645 municípios paulistas 
e colocou o Estado em aler-
ta. O sorotipo 2 foi detectado 
em Andradina, Araraquara, 
Barretos, Bauru, Bebedouro, 
Catanduva, Espírito Santo do 

Pinhal, Indiaporã, Ipiguá, Ita-
jobi, Mirassol, Pereira Barre-
to, Piracicaba, Pirangi, Ribei-
rão Preto, Santo Antônio de 
Posse, São José do Rio Preto, 
Uchoa e Vista Alegre do Alto.

A FEHOESP enviou co-
municado alertando para os 
sintomas da dengue tipo 2 
para mais de 430 hospitais 
privados do Estado, mais 
de 70 serviços de urgência e 
emergência e cerca de nove 
mil clínicas médicas.

Coreanos apresentam projeto 
para instalar usina de energia 

renovável em Barretos
Contatos foram iniciados em outubro do ano 

passado pelo deputado estadual Sebastião Santos

O deputado estadual, Se-
bastião Santos (PRB), parti-
cipou na última segunda-feira 
(18), de encontro entre um gru-
po de coreanos, que manteve 
contato com mais de 100 pre-
feitos e vereadores de Barretos 
e região, entre eles, o vereador 
barretense, Elson Santos (foto).

O encontro aconteceu no 
Centerplex do shopping e 
foi liderado pelo investidor 
Jong Bok Park. Em outubro, 
o grupo coreano assinou pro-
tocolo de intenções para ins-

talar em Barretos, uma usina 
de energia renovável e fábri-
ca de lâmpadas LED.

O deputado Sebastião 
Santos iniciou os contatos 
com a empresa “Enspire 
KSB”, idealizadora do proje-
to, utilizando área no Distri-
to Industrial e antigo aterro 
sanitário, com investimento 
de US$ 400 milhões.

“São Paulo e nossa região 
não podem ficar de fora des-
ses investimentos. Estamos 
recepcionando uma das me-

lhores oportunidades para 
investir em troca de ilumi-
nação obsoletas nos municí-
pios”, comentou o deputado.

O investidor Jong Bok 
Park elogiou o potencial do 
município para sediar pro-
jetos de energia renovável. 
“As pessoas estão pedindo 
o projeto e faremos de tudo 
para trazer esse investimen-
to. Além disso, a população 
de Barretos vai trabalhar, ter 
emprego e se capacitar”, dis-
se em entrevista à imprensa.

Grêmio realiza 6ª Copa 
Grêmio de Futebol Society

Com 7 times participantes, 
o Grêmio Literário e Recreati-
vo de Barretos está realizando 
a 6ª Copa Grêmio de Futebol 
Society. Na última terça-feira 
(29), a primeira partida da fase 
semifinal teve a equipe Impé-
rio (foto) como vencedora, se 
classificando para a grande fi-
nal. Na noite desta quinta-feira 
(31), a outra vaga foi disputada 
pelas equipes MP Sports e Cai-
pirada Junina, e até o fecha-
mento desta edição a partida 
não havia sido encerrada.

A final da 6ª Copa Grêmio 
de Futebol Society, com as equi-
pes formadas por atletas de ní-
veis A,B e C, acontece no dia 7 

de fevereiro, às 19h30, na Praça 
de Esportes, com a apresentação 
de show musical após o encera-
mento, para confraternização de 
todos os participantes.

No dia 12 de fevereiro, o de-
partamento de Esportes do Grê-
mio inicia a disputa da 4ª Copa 
Grêmio de Futebol Society - 
Série B, com a participação de 
atletas dos níveis D e E, além 
de atletas acima de 40 anos. 

“Esse campeonato tem sido 
um dos nossos xodós no clube, 
onde cada vez mais consegui-
mos interagir associados de di-
versas idades no mesmo elen-
co”, comentou o presidente do 
clube, Hugo Resende Filho.

A próxima segunda-feira, 4 de fevereiro, 
é Dia Mundial do Câncer. A Abrale (Asso-
ciação Brasileira de Linfoma e Leucemia) 
vai realizar, em parceria com o Hospital de 
Amor, a campanha Vá de Lenço. A ideia é 
que funcionários de qualquer empresa pri-
vada ou órgão público, usem lenço e pos-
tem uma foto nas redes sociais com a #Vá-
deLenço, em homenagem aos pacientes 
com câncer. As pessoas podem trabalhar com o lenço o dia todo ou apenas 
utilizar o adereço para registrar a foto, tais como as comerciárias mostram na 
imagem, postada em capanha do ano passado. (Foto: Divulgação)

4 de fevereiro - Dia Mundial do 
Câncer – Barretos #VádeLenço
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Opinião

» MUNICÍPIO ARRECADA UMA FÁBULA DE DINHEIRO
De acordo com o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB), 

Barretos arrecada uma fábula de dinheiro. Proporciona-
mente, mais que Ribeirão Preto, Catanduva, Rio Preto. 
“Mais que toda a região”, enfatizou.

» QUALIDADES PARA SER PREFEITO
O médico Uebe Rezeck destacou três qualidades para 

o eleitor escolher um prefeito: 1) saber como é a vida pre-
gressa do candidato; 2) saber lidar com dinheiro; 3) ho-
nestidade de conduta e de propósito.

» SERÁ QUE A COBRA FUMARÁ NA CÂMARA?
Nesta segunda-feira (4), às 20 horas, será realizada 

a primeira sessão ordinária de 2019 da Câmara Muni-
cipal de Barretos. Expectativas não faltam para ver se 
“a cobra vai fumar”.

» A ESTRÉIA DO JOÃO MULATA
O sindicalista e vereador João Mulata (PSDB) deve 

estrear no comando das reuniões da Câmara na primeira 
segunda-feira (4) deste mês. Muitos eleitores estão curio-
sos para acompanhar seu sereno desempenho.

» A ELEIÇÃO DO VEREADOR QUE VIROU PREFEITO
Nas eleições de 5 de outubro de 2008, Guilherme Ávila 

(PMDB) foi eleito vereador com 1.165 votos. Naquela época, 
o vereador mais votado foi Euripinho (PPS) com 3.012 votos.

» GUILHERME  DEFENDE MEDICINA CHINESA NAS UBS
Em outubro de 2010, o então vereador Guilherme Ávi-

la pediu informações ao prefeito Emanoel Carvalho, so-
bre a possível implantação de serviço de acupuntura nas 
Unidades Básicas de Saúde.

» AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER INSTITUTO
A convocação de audiência pública para discutir o plano 

de custeio do Instituto de Previdência Municipal foi soli-
citada pelo vereador Paulo Correa em novembro de 2010.

» JORNAL PODE PARAR COM A VERSÃO IMPRESSA
Comenta-se na cidade que tradicional jornal do muni-

cípio pode encerrar suas atividades na versão impressa. 
Novas mídias estão no foco da empresa.

» BARRETOS ELEGE DEPUTADO FEDERAL
Nas eleições de 1970, o barretense Sebastião Monteiro 

de Barros foi eleito deputado federal pela Arena (Aliança 
Renovadora Nacional) com 47.267 votos. Naquela épo-
ca, o governador eleito foi Franco Montoro (MDB) com 
25,83% dos votos válidos.

» O BURACO TUCANO É MAIS EMBAIXO
Vereador Dutra (PSDB) anda cobrando providências 

para os buracos espalhados por toda a cidade.

» TEMPO QUENTE NA CIDADE
Com a proximidade das eleições municipais de 2020, 

o tempo começa a esquentar no setor político de Barretos. 
O foco está nas urnas.

» LISTA CAUSA ARREPIOS
Estamos vivendo uma época em que tem gente que 

não pode ouvir a palavra lista. Nem lista telefônica, lista 
de compras de supermercado, lista de jogadores convoca-
dos, lista de material escolar, entre tantos catálogos.

» OTÁVIO GARCIA É UM VEREADOR EXPERIMENTE
O vereador Otávio Garcia (DEM) integra continuamente 

a legislatura barretense desde janeiro de 1997. O advogado 
também exerceu a vereança no período de 1989 a 1992, épo-
ca em que Ibraim Martins 
da Silva era prefeito.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da 

semana é “Mata! O ma-
jor Curió e as guerrilhas 
no Araguaia”, de Leo-
nêncio Nossa, publicado 
pela editora Companhia 
das Letras.

Percival Puggina
Escritor e colunista de 
jornais e sites no país. 

Integrante do grupo Pensar+.

Política Ambiental: O Brasil 
necessita de maturidade

Armando Luiz Rovai, professor de Direito Ambiental da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e doutor EM direi-
to político e econômico em pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, se uniu a Bruno Luis Talpai, Ba-

charel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-graduando em Ciências Políticas, para 
comentarem e opinarem sobre um tema recorrente da nossa atualidade, com referência ao acidente humanitário 
registrado há uma semana em uma barragem de Brumadinho. Reproduzimos como opinião aos nossos leitores.
Após quase três anos do 

rompimento da barragem de 
Fundão, em Minas Gerais, 
o Brasil, novamente, encara 
outro desastre ambiental de 
enormes proporções.

A barragem de Brumadi-
nho, construída em 1976, lo-
calizada na Bacia do Rio São 
Francisco, em um afluente do 
rio Paraopeba, também em 
Minas Gerais, rompeu-se na 
sexta-feira, 25 de janeiro de 
2019. Diante do acontecimen-
to, a empresa responsável pelo 
gerenciamento da barragem, a 
Vale, Sociedade de Economia 
Mista, e o Poder Público pode-
rão ser responsabilizados por 
dano ambiental, se comprova-
do, nos termos da lei.

A extração e utilização dos 
recursos naturais somado ao 
baixo índice de fiscalização 
por parte dos órgãos ambien-
tais com aqueles que os uti-
lizam, a longo prazo, podem 
representar severos problemas 
no desenvolvimento do país; 
em especial, se persistir a ten-
dência do atual governo brasi-
leiro, em flexibilizar a proteção 
do meio ambiente a pretexto 
de progredir economicamente.

O meio ambiente é um bem 
difuso, pertencente à coletivi-
dade, em que o ser humano 
obtém os recursos necessários 
para o desenvolvimento e per-
manência da vida.

A preservação do meio am-
biente não compete apenas ao 
Estado, mas aos organismos 
que compõem a sociedade em 
geral. Todos devem cooperar 
para a preservação, para o de-

senvolvimento econômico sa-
dio e compatível com o tempo 
regenerativo do meio ambiente.

Em um breve lapso tem-
poral, dois desastres ambien-
tais gravíssimos ocorreram no 
Brasil. O rompimento da bar-
ragem de Brumadinho deve 
servir como mais um aviso 
ao Poder Público de como 
formular políticas públicas 
para a preservação do meio 
ambiente, em especial, a ne-
cessidade do exercício efetivo 
e eficiente do poder fiscaliza-
tório do Poder Público, frente 
as empresas e programas de 
incentivos à preservação.

O patrimônio ambiental 
brasileiro não tem sido devi-
damente tutelado pelo Poder 
Público e o país tem sido ví-
tima constante de abusos por 
empresas, com pouco com-
prometimento em questões 
ambientais e seus impactos 
perante a sociedade.

Sendo assim, percebe-se a 
incessante transferência e es-
gotamento do patrimônio co-
letivo para satisfazer interes-
ses privados, o que constitui 
confisco ambiental coletivo.

No Brasil, desvalorizar o 
meio ambiente ou considerá-
-lo obstáculo para o desenvol-
vimento, definitivamente, não 
é o caminho.

Para melhor elucidar, o 
atual governo tem demonstra-
do enorme ceticismo quanto à 
preservação ambiental, o que 
poderá representar um enorme 
risco para a segurança do Bra-
sil nas próximas décadas em 
diversos setores, em especial 

nos setores de energia, de re-
cursos hídricos e alimentício.

Em diversos momentos, 
pautas como a desregulamenta-
ção para a exploração do meio 
ambiente têm sido discutidas, 
sob o argumento de que “existe 
uma indústria da multa” e que 
a retomada do crescimento eco-
nômico não pode esperar.

Não se pode estimular, 
como tem sido feito pelo atual 
governo, inverdades e elucu-
brações no inconsciente cole-
tivo. Valer-se da condição eco-
nômico-financeira do país para 
apequenar o direito fundamen-
tal ao meio ambiente equilibra-
do, em prol de poucos grupos 
econômicos que obtêm vanta-
gens, é um vilipêndio à Consti-
tuição e ao futuro da nação

Nessa perspectiva, há de 
se ressaltar que atribuir ex-
clusivamente ao atual gover-
no a responsabilidade pelo 
rompimento da barragem em 
Brumadinho é equivocado. 
Contudo, há a necessidade de 
alertá-los de que a vertente po-
lítica ambiental, que tem sido 
demonstrada recentemente, 
deve ser radicalmente revista.

A coerência deve ser peça 
chave para a política ambien-
tal, pois encarregar a preser-
vação do meio ambiente a 
políticos com interesses nota-
damente contraditórios nada 
mais é do que deixar aos cui-
dados da raposa o galinheiro.

As discussões acerca da utili-
zação de recursos naturais e pre-
servação do meio ambiente têm 
sido travadas mundialmente.

Não é para menos, o desa-

fio ecológico é um dos maio-
res problemas - ou talvez o 
maior - a ser enfrentando pe-
los governos e pela humani-
dade. É fato consumado que 
com o advento de inúmeras 
revoluções tecnológicas, inin-
terruptamente se exige, extrai-
-se e se polui cada vez mais 
o meio ambiente, rompendo 
com a harmonia ecológica.

Em uma perspectiva glo-
bal, isso impacta violentamen-
te o modo como os países e go-
vernantes enfrentam a questão 
de preservação ambiental.

Problemas ambientais re-
querem respostas e medidas a 
nível global. Assim, distantes de 
solucionar os problemas decor-
rentes do aquecimento global, 
do desgaste de recursos não-re-
nováveis e degradação severa 
do meio ambiente, alguns políti-
cos preferem acreditar que esses 
problemas não existem.

Por fim, se o atual governo 
quer, de fato, demonstrar que é 
diferente dos anteriores e que 
vai mudar o Brasil, a sugestão 
é a de que repense as políti-
cas públicas ambientais e atue 
com maturidade, valendo-se 
do conhecimento científico de 
profissionais especializados 
em proteção ambiental e de-
senvolvimento sustentável, e 
garanta a devida autonomia ao 
Ministério do Meio Ambiente.

Se o Brasil for capaz de 
compatibilizar preservação am-
biental com desenvolvimento 
econômico, no futuro, tais me-
didas serão responsáveis por 
colocar o país em outro pata-
mar no cenário internacional.

“Se Flávio errou, ele terá de pagar”
Sob todos os pontos de vista, 

é uma pena que a afirmação feita 
por Bolsonaro ao jornalista da TV 
Bloomberg, em Davos, tenha caí-
do do imenso vazio de significados 
que domina a imprensa brasileira.

No ambiente local, se as in-
formações transmitidas, quais-
quer informações, não têm co-
notação negativa para o governo, 
não interessam. Ou elas permi-
tem danificar-lhe a imagem ou 
são inúteis.

E não falta quem consiga, 
até mesmo, transformar limona-
da oficial em limão opiniático. 
Foi por isso que muitos veículos 
aproveitaram a manifestação do 
pai para requentar as denúncias 
contra o filho e, outros, para ro-
tulá-la como tardia. Não escrevo 
este artigo porque queira uma 
imprensa omissa. Escrevo-o pre-
cisamente porque que não quero 
uma imprensa omissa.

A frase, “Se Flavio errou, ele 
terá que pagar por essas ações, 
que não podemos aceitar”, ja-
mais sairia da boca de um Lula, 
por exemplo. Aliás, parece haver 
suscitado escasso interesse da 
mídia extrema e do COAF, a ver-
tiginosa escalada do filho do ex-

-presidente, que saltou de funcio-
nário de zoológico a milionário.

Papai Lula preferiu ver a intri-
gante ascensão como produto das 
atividades de um “gênio das finan-
ças”. Deu para notar a diferença?

Quantos pais, habituados aos 
comportamentos que abastarda-
ram o Brasil, teriam estofo moral 
para dar voz, expressão pública e 
repercussão internacional a uma 
sentença tão amarga? Quantos 
milhões de brasileiros se defor-
maram moralmente sob o afago 
de pais que encobriram seus erros 
ou, simplesmente, os ignoraram?

Bolsonaro mostrou, neste 
episódio, a que veio no serviço 
presidencial (serviço, sim, por-
que governar é servir). Primeiro 
não se deixou enredar nas intri-
gas, nem fraquejou à pressão e 
afoiteza da extrema imprensa. 
Segundo, aguardou o desenho 
mais amplo da situação e falou 
o que devia falar. Terceiro, pro-
porcionou um ensinamento al-
tamente pedagógico às famílias 
brasileiras. Quarto, concedeu a 
entrevista a quem, na sua percep-
ção, tinha juízo para ouvir.

Dos moralistas de ocasião, da-
quela imprensa que reclamou do 

cancelamento da coletiva presi-
dencial, ele só tinha a esperar des-
respeito ao constrangimento a que 
estava submetido. Não faltaria, ali, 
quem viesse escarafunchar-lhe as 
emoções com perguntas tão rele-
vantes quanto “Como o senhor se 
sente com isso?”, ou “Como foi a 
conversa com o seu filho?”. Por aí 
andariam os medíocres.

É uma pena que seja assim. 
Não creio, porém, que os ataques 
da mídia extrema alcancem seus 
sinistros objetivos. A exemplo de 
tantos outros brasileiros, bebi da 
taça da esperança. E me declaro 
civicamente bem servido.

Conformado, esperei 34 anos 
para esse encontro do Brasil com as 
posições conservadoras e liberais 
que professo. A cada quatro anos, 
em vão as aguardava, do ventre das 

urnas, enquanto via o Brasil ser le-
vado ao abismo social, à indigência 
moral e à falência econômica.

Quantas vezes, meu Deus, ao 
longo dessas décadas, sentei a 
mesas de debate, em rádio e TV, 
tendo como contraparte figurões 
da esquerda gaúcha, empenha-
dos em defender aquele modelo, 
bem como os regimes cubano e 
chavista! Ali estiveram as parce-
rias, o horizonte e o futuro.

Há quem ainda agora os defen-
da e com eles prefira lidar. Mani-
pulam, então, a lixeirinha dos fatos 
enquanto o país, a despeito deles, 
cumpre a manifestação democráti-
ca das urnas e muda seu destino.
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Ventania está na programação 
musical do Barretos Motorcycles

O cantor Ventania se apresentará no Barretos Motorcycles no dia 
04 de maio, sábado. O hippie mais famoso do País e sua banda 
fazem um show irreverente e cheio de sucessos como as acla-
madas canções “Só para Loucos”, “Cogumelo Azul” e “O Diabo é 
Careta”. Ventania traz em seu som influências alternativas e, prin-
cipalmente, inspiradas em Raul Seixas. O show acontecerá no 
palco principal do evento.

MAIS ATRAÇÕES
Além de Ventania, a organização do Barretos Motorcycles já confir-
mou os shows de Biquini Cavadão (dia 03 de maio, sexta) e CPM22 
(dia 04). Apresentações de acrobacias e outras atrações também 
devem ser anunciadas em breve. O Barretos Motorcycles acontece 
de 03 a 05 de maio no Parque do Peão. Mais informações: wwww.
independentes.com.br/motorcycles (foto divulgação)

As belas 
praias do 
Cabo de San-
to Agostinho 
- Recife/PE, 
estão sen-
do curtidas 
pelos casais, 
Alexandra e 
José Augusto, 
a filhota Júlia 
e os amigos 
e sócios, Rei-
naldo Ribeiro 
e Paola. Coisa 
boa!!!

O cantor Renan Luís leva sua música em barzinhos da cidade e eventos 
particulares e sempre que pode divide palco com os pais, Léa e Renan, 

da famosa Banda Santa Clara. Família de talentos. Sucesso!!!
A palavra de ordem para Luís Otávio é gratidão! 

Depois de um determinado tempo atuando como 
vendedor em uma das lojas dessa conceituada 
rede, ele que sempre se empenhou e deu o seu 

melhor na empresa, venceu mais uma etapa em 
sua vida, conquistou o cargo de Gerente em Treina-

mento. Parabéns nessa nova jornada!!!

Tarde dessas, 
as amigas, 

Vilminha 
Costa e Si-

mara Branco, 
se reuniram 

com um 
delicioso café 

para colocar 
o papo em 
dia. Aí tem 

assunto 
hein!?! Ele é querido por todos, tem uma legião de amigos 

e fãs. E neste sábado (02), Marcelo Eduardo completa 
idade nova, e é claro, vai ter muita confraternização 

e alegria. Parabéns Celon, tudo de bom!!!

Parabéns para 
Leonora Faria 
que celebra 
amanhã (2) 
mais um ano 
de vida, onde 
o carinho es-
pecial fica por 
conta de sua 
mãe Jucelina, 
e as felici-
tações dos 
familiares e 
amigos. Tudo 
de bom!!!

Malu Noguei-
ra passou a 
semana cerca-
da de carinho 
de amigos, 
familiares e 
em especial 
do marido 
Thiago e do 
filho Pedro. 
Diretora da 
Phábrica de 
Ideias, Malu 
comemorou 
aniversário na 
quinta-feira, 
31/01. Felici-
dades!!!

Flash na pequena Beattriz Balugani que 
estava toda empolgada e ao mesmo tempo 
ansiosa para o seu primeiro dia de aula na 

escola nova. E não é que ela adorou!?!
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Bônus de 50% sobre salário base é pago aos 
profissionais do Sistema Municipal de Ensino

Conforme compromisso, pagamento foi feito pela prefeitura na última terça-feira (29)

Conforme o prefeito Gui-
lherme Ávila havia anuncia-
do em 17 de outubro do ano 
passado, durante evento co-
memorativo ao Dia dos Pro-
fessores, a prefeitura de Bar-
retos fez na última terça-feira, 
29 de janeiro, o pagamento do 
bônus de 50% sobre o salário 
base para os profissionais do 
Sistema Municipal de Ensino.

São 952 servidores do qua-
dro do magistério e do quadro 
de apoio da educação, atuan-
tes na educação básica do mu-
nicípio e lotados na secretaria 

municipal de Educação, que 
recebem este bônus financei-
ro especial, referente ao exer-
cício de 2018, de acordo com 
a Lei Complementar nº 387 de 
21 de Dezembro de 2018. 

“Este é um importante in-
centivo aos profissionais da 
educação municipal, que teve 
grandes avanços desde 2013, 
como o material Anglo, uma 
grande conquista e uma ação 
de grande importância para 
que isto acontecesse, fazendo 
com que a cidade caminhasse 
a passos largos na evolução 

do IDEB, alcançando a média 
de 6,7 que poucos municípios  
do Brasil conseguiram”, enfa-
tizou Guilherme Ávila.

“É a primeira vez que esse 
benefício é concedido aos ser-
vidores da educação munici-
pal, em reconhecimento ao ex-
celente trabalho desenvolvido 
por todos. A educação muni-
cipal de Barretos tem desem-
penhado um ótimo trabalho, 
ultrapassando as metas estabe-
lecidas da Educação Básica”, 
afirma a secretária municipal 
de Educação, Valéria Reco.

Liberação de créditos da Nota 
Fiscal Paulista passa a ser mensal

Consumidores e instituições filantrópicas terão 
mais de R$ 20 milhões disponíveis para transferência

Desde a última quarta-fei-
ra (30), os consumidores (pes-
soas físicas e condomínios) e 
instituições assistenciais ca-
dastrados na Nota Fiscal Pau-
lista passaram a ter seus cré-
ditos liberados mensalmente, 
podendo fazer o resgate dos 
valores acumulados. 

A medida, adotada pela 
Secretaria Estadual da Fazen-
da e Planejamento, conclui 
mais uma etapa de moderni-
zação do programa e disponi-
bilizará R$ 20,5 milhões em 
créditos aos participantes no 
mês de janeiro.

Para consumidores e con-
domínios serão distribuídos 
R$ 11,5 milhões. As entidades 
sem fins lucrativos terão R$ 9 

milhões em créditos para res-
gate. Os valores são referen-
tes às compras e doações de 
documentos fiscais realizadas 
em julho de 2018.

Antes desta medida, os re-
cursos eram liberados apenas 
duas vezes por ano: nos meses 
de abril e outubro. A medida 
dará fôlego ao caixa das insti-

tuições, que contam com este 
valor para prestar o atendimen-
to aos assistidos e realizar a ma-
nutenção de suas atividades.

Os créditos da Nota Fiscal 
Paulista permanecem à dispo-
sição dos participantes por cin-
co anos, a contar da liberação, e 
podem ser utilizados a qualquer 
momento dentro desse período.
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Unifeb oferece cerca de 200 bolsas aos estudantes pelo Prouni
Cursar uma faculdade é 

o sonho da maioria dos estu-
dantes e alguns programas do 
governo auxiliam essa con-
quista. Neste ano, o Unifeb 
disponibiliza para 21 cursos de 
graduação o Prouni (Programa 
Universidade para Todos).

No total são 193 bolsas, 
sendo 103 bolsas integrais, de 
100% de desconto, e 90 bol-
sas parciais de 50% de des-
conto no valor do curso.

O período de inscrições do 
PROUNI 2019 começou nesta 
quinta-feira, 31 de janeiro, e vai 
até às 23h59 do próximo domin-
go, 3 de fevereiro. As adesões são 
gratuitas e devem ser feitas exclu-
sivamente pelo site do Prouni.

Os candidatos são selecio-
nados pelas notas obtidas no 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM), pois a inclusão ao 
programa considera a qualidade 
dos estudantes com os melhores 

desempenhos acadêmicos.
Atualmente, o Unifeb oferece 

cursos de graduação em Admi-
nistração, Agronomia, Ciências 
Biológicas, Ciências Contábeis, 
Direito, Educação Física, Farmá-
cia, Física Médica, Odontologia, 
Pedagogia, Química Tecnológi-
ca, Serviço Social, Sistemas de 
Informação e Zootecnia, além de 
engenharias Ambiental, Civil, de 
Alimentos, de Produção, Elétri-
ca, Mecânica e Química.

Volta às aulas do Colégio FEB - Na última segunda-feira, 28 de janeiro, no Teatro Unifeb, di-
versas atividades didáticas com abordagens de temas como responsabilidade, companheirismo 
e liderança, foram desenvolvidas durante a recepção de volta às aulas aos alunos do Colégio 
FEB. Segundo a diretora do colégio, Cristian Milan, cerca de 200 estudantes do ensino funda-
mental e médio retornaram aos estudos “em uma escola moderna e totalmente reformulada”. 
A partir de agora todos vão ter aulas com as novas ferramentas, tecnológicas, que auxiliam na 
aprendizagem do dia-a-dia, entre elas o ‘Google For Education’. Os alunos também participaram 
de bate-papo e receberam material sobre o ano letivo, além das visitas guiadas ao laboratório 
de prototipagem do Espaço Maker - FEB 360° e da escola de tecnologia “Happy Code”, espaços 
tecnológicos que se encontram no campus  do Unifeb. O colégio ainda dispõe de poucas vagas 
para novas matrículas e transferências. Informações podem ser obtidas no site do Colégio FEB: 
http://www.unifeb.edu.br/colegiofeb. Telefones para contato: (17) 3321-6417 ou 3321-6448.

Uma equipe do Espaço 
de Desenvolvimento Pessoal 
Martins Rodrigues estará no 
North Shopping Barretos no 
dia 9 de fevereiro, das 15 às 
18 horas, divulgando a impor-
tância do aprendizado da LI-
BRAS para os profissionais.

A Língua Brasileira de Si-
nais é comumente confundida 
com uma linguagem mas, na 
verdade, ela é considerada 
língua oficial da maioria das 
pessoas surdas dos grandes 
centros brasileiros, cada vez 
mais popular pelo país.

A Língua de Sinais não é 
só uma opção, mas sim um di-
reito dos surdos. No Brasil a 
língua de sinais é a LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) 
e tem reconhecimento por 
meio da Lei 10.436. 

Aprender LIBRAS traz, se-
gundo pesquisas, muitos bene-
fícios para quem aprende, não 
apenas pela comunicação es-
pecificamente com surdos, mas 
também por exercitar o cérebro 
e ser uma maneira de prevenir 
Alzeimer, ter uma forma de co-

Ação divulga importância da LIBRAS

municação sem sons que pode 
ser útil em diversas situações, 
entre outras funções.

A ação de conscientização 
divulga também a empresa Es-

paço de Desenvolvimento Pes-
soal Martins Rodrigues quealém 
de aulas de LIBRAS, oferece 
cursos livres em diversas áreas 
do conhecimento humano.
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A FEHOESP (Federação 
dos Hospitais, Clínicas e La-
boratórios do Estado de São 
Paulo) está alertando pron-
tos-socorros, clínicas e hospi-
tais privados de todo o Estado 
para os sintomas do sorotipo 
2 da dengue. O objetivo é o 
de fazer com que os serviços 
sejam mais criteriosos antes 
de liberar o paciente.

“Na infecção pelo vírus da 
dengue tipo 1, a orientação, 
quando o paciente está relati-
vamente bem, é de repouso e 
ingestão de muita água. Hoje, 
a liberação do paciente preci-
sa ter mais critério, ser mais 
cuidadosa. Os serviços de 
saúde só podem liberá-lo ten-
do convicção de que ele não 
está com o vírus tipo 2. Para 
isso, o melhor é ficar mais 
tempo com o paciente no 
hospital para verificar a evo-
lução do caso”, alerta o médi-
co e presidente da FEHOESP, 
Yussif Ali Mere Jr.

O vírus tipo 2 da dengue 
foi detectado em 19 cidades, 
dos 645 municípios paulis-
tas, e colocou o Estado em 
alerta. Desde 2016, apenas o 
sorotipo 1 da dengue circula-
va em São Paulo.

O sorotipo 2 foi detecta-
do em Andradina, Araraqua-
ra, Barretos, Bauru, Bebe-
douro, Catanduva, Espírito 
Santo do Pinhal, Indiaporã, 
Ipiguá, Itajobi, Mirassol, Pe-
reira Barreto, Piracicaba, Pi-
rangi, Ribeirão Preto, Santo 
Antônio de Posse, São José 
do Rio Preto, Uchoa e Vista 
Alegre do Alto.

O risco da dengue tipo 
2 está relacionado à super-
posição de vírus. “Quando 
circula um novo sorotipo do 
vírus, no caso o 2, pode ter 

uma evolução para maior 
gravidade para quem já teve 
dengue 1”, explica Yussif Ali 
Mere Jr. Pessoas infectadas 
por sorotipos diferentes em 
um período de seis meses 
a três anos podem ter uma 
evolução para formas mais 
graves da doença.

A FEHOESP enviou co-
municado alertando para os 
sintomas da dengue tipo 2 
para mais de 430 hospitais 
privados do Estado, mais 
de 70 serviços de urgência e 
emergência e cerca de nove 
mil clínicas médicas.

O QUE É
A dengue é uma doen-

ça causada por um vírus do 
gênero Flavivirus que nor-
malmente provoca sintomas 
muito parecidos com os da 
gripe. Segundo a FEHOESP, 
é importante não haver ne-
gligência, pois a versão he-
morrágica da doença pode 
surgir devido a uma reinfec-
ção pelo vírus e ser fatal.

Existem 4 sorotipos di-
ferentes do vírus da den-
gue. Quando um paciente é 
infectado por um deles, ele 
fica imune àquele soroti-
po somente. Ou seja, ainda 
pode ser contaminado pelos 
outros 3 sorotipos. Todos os 
sorotipos de dengue causam 
os mesmos sintomas, o que 
torna a tarefa de distingui-
-los através de uma análise 
do quadro clínico uma tarefa 
muito difícil. 

DIAGNÓSTICO
A identificação preco-

ce dos casos de dengue é 
muito importante para o 
controle das epidemias. 
O vírus da dengue causa 
formas variadas da doen-
ça que inclui desde formas 

inaparentes até quadros de 
hemorragia, que podem le-
var ao choque e ao óbito.

A equipe médica deve sus-
peitar de dengue em todo caso 
de doença febril aguda com 
duração máxima de 7 dias 
acompanhada de pelo menos 
dois dos seguintes sintomas: 
dor de cabeça, dor atrás dos 
olhos, dores musculares, nas 
juntas, prostração e vermelhi-
dão no corpo. Nas crianças, a 
febre alta é acompanhada de 
sintomas como sonolência, 
apatia, recusa da alimentação, 
vômitos e diarreia.

Nos casos mais graves, as 
manifestações iniciais são as 
mesmas da forma clássica até 
que ocorra regressão da febre, 
entre o terceiro e o sétimo dia, 
quando aparecem as manifes-
tações hemorrágicas. O he-
mograma mostra que as pla-
quetas caem para menos de 
100 mil milímetros cúbicos e 
a pressão arterial pode baixar.

A FEHOESP lembra ain-
da que por determinação do 
Ministério da Saúde todos os 
casos suspeitos de dengue 2 
são de comunicação compul-
sória às autoridades sanitá-
rias no prazo de 24 horas. O 
objetivo é evitar a dispersão 
do sorotipo 2 e de outros, 
como o 3 ou o 4.

TRATAMENTO
Não existe tratamento es-

pecífico para combater o ví-
rus. Sua função é combater a 
desidratação e aliviar os sin-
tomas. Importante a equipe 
médica não utilizar anti-infla-
matórios, que são contraindi-
cados por causa do potencial 
hemorrágico e jamais usar 
antitérmicos que contenham 
ácido acetilsalicílico, que po-
dem causar sangramentos.

O parque aquático Ther-
mas dos Laranjais vai sortear 
no próximo sábado, 2 de fe-
vereiro, às 19 horas, um carro 
Chevrolet Ônix zero quilô-
metro, com o objetivo de ar-
recadar recursos para instalar 
aparelhos de ar condicionado 
central no Centro Cirúrgico 

da Santa Casa de Olímpia, 
único hospital do município.

Os cupons para participar 
do sorteio serão vendidos no 
valor de R$ 2 (dois reais) até o 
dia 2 de fevereiro, dia do sor-
teio, na Santa Casa, na bilhete-
ria do Thermas e em um ponto 
de plantão na Praça Rui Bar-

bosa, no centro de Olímpia.
O sorteio será realizado 

na Santa Casa com a presen-
ça de um auditor indepen-
dente e poderá ser acompa-
nhado pelos participantes. A 
iniciativa tem regulamento 
registrado em cartório e o 
carro foi doado pelo Restau-

rante Dragão Oriental.
A ação faz parte da cam-

panha “Somos Todos San-
ta Casa”, encabeçada pelo 
Thermas Social, um progra-
ma criado pelo parque aquá-
tico para promover ações 
socioambientais na região 
de Olímpia.

Thermas dos Laranjais vai sortear um carro 0 km neste sábado
Iniciativa faz parte da campanha “Somos Todos Santa Casa”, organizada pelo 
Thermas Social, programa criado para beneficiar entidades sociais da região

Carro 0km doado pelo Restaurante Dragão Oriental será sor-
teado pelo parque aquático Thermas dos Laranjais no próximo 

sábado, 2 de fevereiro (Foto: Thermas dos Laranjais)

São Paulo entra em situação de alerta com 
a confirmação de casos do vírus sorotipo 2

O governador de São Pau-
lo, João Dória, colocou o esta-
do em situação de alerta para 
casos de dengue.

De acordo com números 
da Secretaria Estadual de Saú-
de, nos primeiros 15 dias do 
ano já foram registrados 610 
casos da doença. Em 2018, 

em todo o mês de janeiro fo-
ram 888 casos registrados.

Fora isso, neste ano, a pre-
sença do vírus do sorotipo 2 
já foi confirmada em pelos 
menos 19 cidades das regiões 
Norte e Nordeste do estado, o 
que exige ainda mais atenção.

“Esse vírus tende a provocar 

casos clinicamente mais graves 
da doença em pessoas que já 
foram infectadas com outros so-
rotipos”, explica o biólogo Ho-
rácio Manuel Teles, membro do 
Conselho Regional de Biologia 
da 1ª Região (SP, MT e MS).

Para ele, é possível que o 
crescimento dos casos da den-
gue em 2019 tenha relação 
com a redução dos cuidados 
que visam o controle dos cria-
douros nos ambientes domés-
ticos, como também das ações 
de responsabilidade das dife-
rentes instâncias de governo.

No entanto, a Secretaria Es-
tadual de Saúde ainda não con-
sidera as infecções pelo sorotipo 
2 uma epidemia. “Mas é preciso 
que as campanhas de prevenção 

à proliferação do mosquito Ae-
des aegypti e de conscientiza-
ção para esse novo vírus sejam 
reforçadas entre a população, 
especialmente nas regiões onde 
já há registros”, alerta o biólogo.

Como ainda não se desco-
briu uma forma eficiente de 
combate ao mosquito, o me-
lhor remédio continua sendo a 
prevenção, ou seja, a redução 
das possibilidades da criação 
e reprodução do Aedes.

Para evitá-lo, o especialis-
ta lembra alguns cuidados que 
devem ser tomados para não 
criar ambientes propícios à re-
produção do mosquito:
l Tonéis e caixas d’água de-
vem estar bem fechados;
l Fazer a manutenção perió-
dica da limpeza das calhas;
l Armazenar garrafas com a 
boca para baixo;
l Utilizar tela nos ralos;
l Manter lixeiras sempre bem 
tampadas;
l Colocar areia nos pratos de 
vasos de plantas;
l Limpar os bebedouros de 
animais com escova ou bucha;
l Acondicionar pneus em lo-
cais cobertos;
l Eliminar água sobre as lajes;
l Eliminar detritos e entulhos 
em quintais e jardins.

Federação dos Hospitais 
alerta serviços de saúde 

para a dengue tipo 2
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Com um novo evento em 
seu calendário 2019, o Grupo 
Adir inicia o ano realizando o 
Leilão Virtual Adir e Parceiros 
em 12 de fevereiro, às 21 HO-
RAS (horário de Brasília). Com 
transmissão do Canal Rural, a 
oferta compreende sêmen, pre-
nhezes e bezerras criadas nas 
fazendas do próprio grupo.

O Grupo Adir, comandado 
pelos criadores Adir do Car-
mo Leonel e seu filho Paulo 
Leonel, possui sólidas par-
cerias com grandes projetos 
pecuários, a exemplo da Fa-
zenda Conforto. O maior con-
finamento do Brasil paga 25% 
acima da cotação tradicional 
da arroba do boi gordo por 
animais com genética Adir.

“Esse leilão é mais uma 
abertura criada para que nos-
sos parceiros tenham acesso 
ao mercado. Eles também 
contam com todo nosso su-

Os contratos de locação re-
sidencial em andamento com 
aniversário em fevereiro e cor-
reção pelo IGP-M (Índice Geral 
de Preços - Mercado), medido 
pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), poderão ter seus valo-
res atualizados em 6,74%.

O IGP-M é eleito como 

um dos principais indicadores 
para reajustes contratuais por 
ser divulgado ainda dentro do 
mês de referência.

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação) divulga 
fator de atualização que, neste 
caso, será de  1,0674. Por exem-

plo: para atualizar um aluguel de 
R$ 1.500,00 que vigorou até ja-
neiro de 2019, multiplica-se R$ 
1.500,00 por 1,0674.

O resultado de R$ 1.601,10 
corresponde ao valor do alu-
guel de fevereiro, a ser pago 
no final do mês de fevereiro 
ou no início de março.

A 1ª Seção de Dissídios In-
dividuais do Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região (TRT-
-RS) manteve a eficácia de uma 
decisão liminar, que determina 
que as rescisões contratuais de 
bancários do Itaú admitidos an-
tes de 11 de novembro de 2017 
devem ser homologadas no sin-
dicato da categoria.

A liminar foi prolatada 
pela juíza Gabriela Lenz de 
Lacerda, da 2ª Vara do Traba-
lho de Porto Alegre, em uma 
ação civil pública ajuizada 
pelo Sindicato dos Bancários 
de Porto Alegre e Região.

O caso chegou à 1ª SDI 
do TRT-RS por meio de um 
mandado de segurança im-
petrado pelo banco Itaú para 
afastar a decisão da magis-
trada, mas o pedido da insti-
tuição financeira foi negado 
pelos desembargadores.

Na ação civil pública ajui-
zada, o sindicato dos bancários 
informou que o banco Itaú, des-
de janeiro de 2018, vinha reali-
zando a rescisão do contrato de 
trabalho dos seus empregados 
sem a assistência sindical. O 
sindicato pediu, liminarmente, 
que o banco mantenha a rea-
lização das homologações na 
entidade representativa dos 
trabalhadores.

Ao examinar o caso, a juíza 

Gabriela Lenz Lacerda men-
cionou que a nova redação do 
artigo 477 da CLT (alterado 
pela Lei 13.467/17, a Reforma 
Trabalhista) tornou facultativa 
a homologação da rescisão no 
sindicato, mas ponderou que 
esse dispositivo não pode ser 
aplicado a contratos de traba-
lho que já estavam em curso 
antes do dia 11 de novembro 
de 2017, quando a nova legis-
lação entrou em vigor.

De acordo com a magistra-
da, a aplicação do novo dispo-
sitivo aos contratos de traba-
lho, que tiveram início antes 
da Reforma Trabalhista, seria 
contrária ao artigo 468 da CLT, 
que impede a alteração con-
tratual lesiva ao trabalhador, e 
ao artigo 5º, inciso XXXVI da 
Constituição Federal, que pre-
vê que a lei não prejudicará o 
direito adquirido.

Além disso, a juíza entendeu 
que a demora do processo traria 
prejuízos aos trabalhadores que 
tiveram o contrato rompido sem 
a assistência do sindicato, o que 
justificaria a concessão anteci-
pada do pedido.

Com essa interpretação, a 
magistrada determinou limi-
narmente que o banco reali-
ze no sindicato da categoria 
a homologação das rescisões 
contratuais referentes a con-

tratos de trabalho iniciados 
antes da Reforma Trabalhis-
ta, sob pena de multa no valor 
de R$ 5 mil por empregado.

Inconformado com a deci-
são do primeiro grau, o banco 
Itaú impetrou o mandado de 
segurança para cassar a li-
minar. No entanto, a relatora 
do acórdão, desembargadora 
Angela Rosi Almeida Cha-
pper, manteve o entendimen-
to da juíza Gabriela Lenz de 
Lacerda, e avaliou que a apli-
cação do novo dispositivo da 
CLT fere direitos adquiridos 
e traz risco de prejuízo aos 
trabalhadores contratados 
antes da entrada em vigor da 
Reforma Trabalhista.

A magistrada ressaltou que 
“são evidentes os benefícios 
da assistência sindical por 
ocasião da extinção contra-
tual, garantindo a autenticida-
de da vontade do trabalhador e 
a correção no pagamento das 
verbas rescisórias”.

Os desembargadores da 1ª 
SDI do TRT-RS acompanha-
ram o voto da relatora e nega-
ram por unanimidade o pedido 
do mandado de segurança im-
petrado pelo Banco Itaú. O ban-
co Itaú já recorreu da decisão ao 
Tribunal Superior do Trabalho 
(TST). (Fonte: Guilherme Villa 
Verde - Secom/TRT-RS)

Rescisões de bancários do Itaú 
devem ser homologadas no sindicato

Aluguel residencial com aniversário 
em fevereiro avança 6,74%

Leilão do Grupo Adir oferece abertura 
de mercado a criadores de gado Nelore

porte de pós-venda”, garante 
o diretor Paulo Leonel.

São parceiros no remate os 
criadores Álvaro da Costa Silva 
e Filho, Davi Correia de Freitas, 
Diógenes de Medeiros Brito, 
Eduardo Biagi, Jairo Queiroz 
Jorge, João Batista Carneiro 
Constâncio, José Maria Chaves 
e Otto Resende Vilela.

FINANCIAMENTO BB
Os compradores do Leilão 

Adir & Parceiros poderão pa-
gar com recursos do Programa 

de Melhoramento Genético 
Banco do Brasil e Adir. O prazo 
é de até cinco anos para pagar.

“O Banco do Brasil é o maior 
banco da América Latina e líder 
mundial em crédito para o agro-
negócio. Não podemos associar 
uma marca tão valiosa quanto 
à nossa a outra que não seja do 
porte do Grupo Adir”, frisa o di-
retor de Agronegócio do Banco 
do Brasil, Marco Túlio Moraes 
da Costa. Saiba mas em http://
www.adirleonel.com.br
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BEC volta aos treinos após empate com Osasco Audax
O Barretos Esporte Clube 

voltou aos treinos na tarde da 
quinta-feira, após o empate de 1 
a 1, em jogo realizado na quar-
ta-feira(30), frente ao Osasco 
Audax, no Estádio Fortaleza.

A equipe realizou treino 
técnico/tático. Nesta sexta-
-feira, os jogadores participam 
de treino técnico, às 16h30, e 
neste sábado, dia 2, faz treino 
tático antes de viajar para a re-
gião de Bauru, segundo o ge-
rente de futebol, Luiz Eduardo 
Cortillazzi, “Luizão”. (Foto: 
André Oliveira Manuas).

Lagos e Bafômetro são campeões do 
11º Torneio de Biribol em Barretos

Realizado no último do-
mingo, dia 27, o 11º Torneio 
de Biribol de Barretos teve 
como campeões as equipes 
Bafômetro BC (Série Ouro) 
e Lagos Lanches Cachaçaria 
dos Sabores (Série Prata).

O evento foi  organiza-
do pelos praticantes da mo-
dalidade no município, com 
apoio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer. Os jogos 
foram disputados no Centro 

de Esportes e Lazer “Dona 
Racibe Rezek”, no bairro Ze-
quinha Amêndola.

Nas decisões, o Bafômetro 
venceu o Amigos do Biribol 
SÉRIE PRATA
Melhor  atacante: Vinícius (Lince Urias)
Melhor levantador: Alexandre (Ca-
recas Team)
Melhor bloqueio: Régis (Reispel)
Melhor da final: Éder Taqua (Lagos 
Lanches Cachaçaria dos Sabores)
Melhor Atacante: Leandro (Lagos 
Lanches Cachaça dos Sabore)
SÉRIE OURO

Melhor Atacante: Netão (Carga Pesada)
Melhor Jogador: Frango (Amigos do 
Biribol) 
Melhor Defesa: João Uberaba (Ba-
fômetro BC)
Melhor Bloqueio: Carlão (Amigos do 
Biribol)
Melhor Levantador: Éder Ilha (Ami-
gos do Biribol)
Melhor da Final (Thiago Palmito)

por 2 x 1 (Ouro) e o Lagos Lan-
ches Cachaçaria dos Sabores 
ganhou do Reispel por 2 x 0. 
Após as finais foram premiados 
os destaques da competição.




