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JUDICIÁRIO SOB TIROTEIO - O jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação, Gaudêncio
Torquato, nos brinda com mais um texto, desta feita abordando o momento atual do Poder Judiciário brasileiro frente à
realidade do país e dos brasileiros. Segue.
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Microempresário tem até nesta sexta
para pagar dívida e continuar no Simples

Termina nesta sexta-feira
(31) o prazo para o pequeno e
micro empresário continuar no
regime de tributação do Simples Nacional. Para quem ainda
tem dívida ou pendência com
estado, município ou União, é
necessário comprovar a quitação do débito para poder continuar no Simples Nacional. O
prazo também se aplica a empresários interessados em aderir ao regime pela primeira vez.
Quem perder o prazo terá que
aguardar até o ano que vem para
pedir adesão. O Simples Nacional é um regime compartilhado
de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para micro
e pequenas empresas. Dentre
suas vantagens está o de agregar oito impostos e contribuições de estados, municípios e
da União em uma única arrecadação, facilitando a burocracia
do pequeno empresário. Além
disso, o regime do Simples Nacional prevê alíquotas menores:
de 4,5% para o comércio e 11%
para os outros setores. A previsão é de impostos muito mais
baixos, ou seja, que vão de 4%
a 4,5% para o comércio e até
11% ou 11,5% para outros setores, contra uma carga tributária
de 36%, que é a carga tributária
do empresariado brasileiro. Até
o momento, foram realizadas
534.794 solicitações para o
Simples Nacional, sendo que
dessas foram deferidas mais de
190 mil. Para obter mais informações, basta acessar o portal
do Simples Nacional no site da
Receita Federal.

Barretos EC vence e encara
equipe do Olímpia no domingo

Após jogar na noite da última
quarta-feira em Barretos, e vencer
o Paulista pelo placar de 2 a 1, a
equipe do Barretos EC volta a suas
atenções para a partida do próximo
domingo, dia 2, em Olímpia.
O jogo está marcado para as 10
horas, diante do Olímpia Futebol
Clube, no Estádio Tereza Breda,
pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.
Nesta quinta-feira, a Comissão
Técnica chamou ao estádio Fortaleza
apenas os jogadores que não participaram da partida contra o Paulista. Os
demais atletas ganharam folga e retornam na manhã desta sexta-feira, dia
31, para treino técnico pela manhã.
Depois do Olímpia, os próximos
jogos do BEC na Série A3 em fevereiro serão contra o Capivariano
(dia 7, em casa), Velo Clube (dia 12,
fora), Nacional (dia 15, em casa),
Rio Preto (dia 22, fora) e Batatais
(dia 29, em casa).

Justiça Federal de Barretos divulga edital para seleção de projetos sociais
A 1ª Vara Federal de Barretos,
com JEF Adjunto, publicou edital para a seleção de projetos de
instituições públicas ou privadas,
com finalidade social e sem fins
lucrativos, interessadas em receber recursos de prestações pecuniárias oriundas de processos
criminais que tramitam na Vara.
Poderão ser inscritos projetos de instituições que atuem

nos municípios de Barretos,
Colina, Colômbia, Guaíra,
Jaborandi e Miguelópolis.
A destinação dos recursos
somente ocorrerá após a celebração do convênio entre a unidade gestora e a entidade previamente cadastrada, e que teve o
seu projeto social selecionado.
As instituições interessadas
devem ingressar com o pedido

no setor de Protocolo do Fórum
Federal de Barretos, localizado
na avenida 43, nº 1.016, Jardim
Alvorada. O prazo para cadastramento vai até o dia 30 de
abril, de segunda a sexta-feira.
Os requisitos para o cadastramento dos projetos e a lista
dos documentos necessários
estão descritos no edital nº
1/2020-BARR-01V.

ACIB pede para vereadores manter veto
do prefeito a alteração na lei do Proindeb
O presidente da ACIB (Associação Comercial e Industrial
de Barretos), Paulo Sérgio Soprano, emitiu nota pública, solicitando dos vereadores barretenses a manutenção do veto imposto pelo prefeito Guilherme Ávila, com relação à alteração
na lei do Proindeb. A alteração criaria a obrigatoriedade de
autorização legislativa para concessão de benefícios do programa o que, para a ACIB, “poderia trazer um aspecto político nas decisões, quando devem ser técnicas e obedecendo ao
que prevê a lei especifica”.
Página 4

Aulas da rede municipal começam
na próxima segunda-feira
Terminam nesta sexta-feira, 31, oficialmente, as férias da rede municipal de Educação. As aulas
nos 29 Cemeis e 21 escolas municipais serão retomadas na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, para os mais de 13.700 alunos matriculados. “A prefeitura tem trabalhado muito para manter
a qualidade na Educação Municipal e o reflexo disso é a quantidade de alunos. Por exemplo, na
Educação Infantil temos hoje 5.800 alunos. No Ensino Fundamental 16.500, no Fundamental 2 são
800 e no EJA há 613 alunos matriculados neste ano de 2020. São números muito expressivos e que
aumentam ainda mais nosso compromisso”, comentou a secretária de Educação, Valéria Recco,
ao avaliar o planejamento para este ano. Também, nesta sexta-feira, a secretaria municipal de Educação encerra o período de atribuições de aulas e funções para o ano letivo de 2020.

Defesa Civil alerta
para temporais neste
final de semana
A Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil informa que nesta sexta-feira (31),
haverá condições favoráveis
para tempestades de forte intensidade no Estado. Essa precipitação virá seguida por descargas elétricas e rajadas de vento.
Uma nova área de instabilidade
manterá a condição para tempestades intensas pontuais entre
sábado e segunda-feira. Dentre
as regiões que serão atingidas
estão as regiões de Barretos,
Franca, Ribeirão Preto.
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Judiciário sob tiroteio

O jornalista, professor titular da USP, consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato, nos brinda com mais um
texto, desta feita abordando o momento atual do Poder Judiciário brasileiro frente à realidade do país e dos brasileiros. Segue.
A arquitetura dos poderes
no Brasil apresenta fissuras,
comprometendo os princípios
de autonomia, harmonia e independência, conforme reza a
letra constitucional.
Ora, é o Poder Executivo,
que costumeiramente invade a
seara do Legislativo, por meio
de uma grande quantidade de
Medidas Provisórias, sem caráter de urgência, conforme
elas exigem; ora é o Poder
Legislativo, que deixa imenso
vácuo ao não aprovar legislação infraconstitucional para
fechar os buracos abertos pela
Constituição Federal de 88.
E nesse vácuo entra o Poder Judiciário, ao qual são
submetidas questões de natureza constitucional, não resolvidas por lei.
Uma onda crítica bate nas
portas da Suprema Corte, agora acusada de invadir a roça
do Poder Legislativo, dando
vazão ao conceito de judiocracia, democracia plasmada sob
o jugo dos aplicadores da lei.
Fosse essa apenas a mancha que suja as vestes de Thêmis, a deusa da Justiça, os
danos que têm abalado seriamente a imagem do Judiciário, a partir da mais alta Corte,
não seriam tão graves.
A artilharia pesada que

tem o STF como alvo deve-se, sobretudo, à suspeição
sobre o comportamento de
alguns ilustres componentes
da Corte, identificados como
soldados de causas partidárias
ou simpatizantes de A, B ou
C, figuras que os escolheram
quando governavam o país.
Ademais, nos Estados,
membros de instâncias judiciais, alguns de altas posições,
têm sido envolvidos com suspeita de favorecimentos.
Nunca se viu o poder dos
juízes tão abalado por críticas. A constatação é grave.
Afinal de contas, trata-se do
Poder mais identificado com
a virtude da moral. Representa o altar mais elevado e
nobre da verdade e da justiça.
Acusações, mesmo isoladas,
atingindo um ou outro de seus
pares, acaba maculando a
imagem da instituição.
Até se compreende que
parcela da indignação acumulada no país nesses tempos de
polarização política se dirige
ao Judiciário. Mas devemos
reconhecer que sua imagem
apequenada constitui um dos
maiores danos à alma nacional.
Sob esse contexto, é oportuno levantar a ideia, tão debatida,
de rever os critérios de nomeação de ministros do Supremo e

dos Tribunais de Justiça. Nossa maior Corte não tem juiz de
carreira, eis que seus membros
são escolhidos pelo presidente
da República e, mesmo com
seus méritos, são jogados na
vala do viés partidário.
Urge puxar das gavetas do
Congresso projetos que versam sobre a matéria. Alguns já
são conhecidos, como aquele
que sugere a nomeação de
quadros por instituições como
o próprio Poder Judiciário, o
Congresso, a OAB, o MP e o
Presidente da República.
É evidente que uma escolha, a partir do envolvimento
de entidades sérias e poderes
constituídos, terá caráter plural, ganhando maior legitimidade e respeito da sociedade.
Essa visão, que valoriza os
eixos de nossa democracia participativa, seria aplicada também
nos Estados, fazendo-se a adaptação para as instituições locais.
O fato é que nenhuma autoridade, por mais alta, pode se escudar no manto sagrado do cargo.
O Judiciário é o mais respeitado
dos poderes, seja pela identidade
de seus integrantes, seja pela nobreza de suas funções.
É triste constatar que a figura do juiz em nosso país
não se cerca mais daquela
aura sagrada que tanto reve-

rência impunha no passado.
Em tempos idos, cultivava-se
admiração por eles.
Os juízes assumiam na
plenitude os traços nobres,
que Bacon tão bem descreveu
em seus ensaios: “os juízes
devem ser mais instruídos do
que sutis, mais reverendos
do que aclamados, mais circunspetos do que audaciosos.
Acima de todas as coisas, a
integridade é a virtude que na
função os caracteriza”.
O juiz ainda tem de enfrentar um calvário particular, a via
crucis da crise no seu espaço
profissional, determinada pelos
dilemas impostos pelo caráter
dual do Estado brasileiro.
De um lado, o Estado liberal, fincado nas bases do
equilíbrio entre os poderes,
no império do direito e das
garantias individuais. De outro, o Estado assistencial, de
caráter providencial, voltado
para a expansão dos direitos
sociais, ajustados e revigorados pela Constituição de 88.
Os resultados vão bater em
sua mesa: enxurradas de demandas crescentes e repetitivas em
questões de toda a ordem.
Chegou a hora da verdade
para os tribunais. O juiz deve
ser, por excelência, o protótipo das virtudes.

Opinião

O que fazer quando a empresa está na UTI?
No mundo empresarial
sempre acontecem altos e
baixos, e, uma empresa que
esteve no topo por um longo
tempo, pode se deparar, de repente, com uma grande crise,
enfrentar dificuldades financeiras, ou até mesmo correr
o risco de ter que requerer a
uma recuperação judicial, ou
eventualmente, ir à falência.
Uma empresa é como um
ser vivo e orgânico e que se
assemelha muito com o ser
humano, tanto no que se refere a gestão de seus hábitos
e das práticas de atitudes saudáveis, como na prevenção e
cuidados que devem ser tomados para possibilitar uma vida
longa e prazerosa.
Toda pessoa que se preserva, realiza exercícios físicos, mantém uma alimentação balanceada, equilibra
trabalho e lazer, se permite
momentos de reflexão, estabelece metas pessoais para
si e para sua família, cultiva
políticas financeiras para o
seu patrimônio, pensando no
presente e no futuro.

E toda vez que desvios
acontecem, ela ou ele procuram
seu médico, seu preparador físico, seu nutricionista, seu psicólogo ou seu banco para promover os devidos ajustes.
Uma empresa é extremamente semelhante. Requer
boas práticas de gestão, balanço adequado entre suas
receitas e despesas, deve
possuir um bom clima no seu
ambiente de trabalho, com
respeito, porém, que seja leve
e descontraído, estabelecer
metas estratégicas para ser
sustentável e perene e buscar
o equilíbrio econômico-financeiro que necessita.
Da mesma forma como o
ser humano, constantemente
a empresa emite sinais: desvios de rota em relação às
suas estratégias previamente
definidas, não cumprimento
de metas físicas ou financeiras, deterioração do ambiente
e do clima de trabalho, baixa
atratividade para novas contratações, perda de funcionários
para o mercado ou para a concorrência, perda de resultado,
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piora da sua condição financeira e de caixa, comprometimento econômico e patrimonial.
Aos primeiros sinais, as
empresas deveriam iniciar seu
processo de correção de rota
e de ajustes de suas práticas
inadequadas ou ineficientes.
Lamentavelmente em muitos
casos essas correções vêm
tardias e/ou sem eficácia,
motivadas por egos inflados,
por conflitos internos entre
os gestores, falta de uma estratégia definida, falta de costume para lidar com situações
difíceis e inusitadas, e muitas
vezes, mesmo, por falta de
capacitação ou competência
para trabalhar problemas que
fujam da rotina habitual.
Quando uma situação crítica acontece em uma corporação, seus donos e acionistas
muitas vezes desconhecem
como reverter o cenário. É comum nesses momentos buscarem a ajuda e suporte externo
de uma consultoria empresarial, que imaginam tenha o
dom de “transformar sapo em
príncipe”, em um curto período. Milagres não acontecem
com tanta facilidade.
Muitas vezes o paciente
já está na UTI, e a reversão é
possível, porém crítica e arriscada. E provavelmente as correções deverão ser cirúrgicas
e radicais.
Nossa recomendação é

que, para manterem-se e preservarem-se as condições saudáveis de uma boa gestão, e
evitar dessa forma surpresas
desagradáveis de fuga de rota,
primeiramente que tenhamos
a disciplina e a consciência
que ter hábitos preventivos.
Paralelamente nos mantermos
alinhados com a estratégia
previamente definida, e que
se estabeleça, e se acompanhe, de forma rotineira e com
bastante rigor, indicadores de
performance, que sejam os
termômetros de controle das
boas práticas e dos bons resultados. Ao menor sinal de
desvio, acenda o seu “alerta”.
E, caso necessite de ajuda
não espere ir para a UTI. As
soluções serão mais eficazes e
menos traumáticas.
Marcos Sardas
Formado em Engenharia pela
Escola de Engenharia Mauá e
pós-graduado em Administração
de Empresas pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie

Artigo 385 passou incólume pelo
Pacote Anticrime, mas não deveria
Quando foi promulgado, por
decreto-lei há 78 anos, o Código de
Processo Penal refletiu a ditadura
do Estado Novo e trouxe dispositivos que ofendem o amplo direito de
defesa, mas têm resistido às alterações introduzidas na legislação penal do Brasil mesmo nos períodos
de reconquista democrática, como
os iniciados em 1945 e 1985.
Entre essas deformidades jurídicas destaca-se o artigo 385 do
CPP, que autoriza o juiz a condenar,
na ação penal pública, mesmo que o
Ministério Público reconheça a inocência e peça a absolvição do réu.
Estigmatizado pela consciência
jurídica nacional, o artigo 385 passou incólume pelo “pacote anticrime” recém-aprovado no Congresso
Nacional, omissão que caracterizou
a perda de mais uma oportunidade
de se remover tal nota destoante do
nosso ordenamento jurídico, em que
se acha acolhido o sistema acusatório
(no qual somente ao Ministério Público incumbe a pública acusação).
Remanesceu, no entanto, a possibilidade do debate, e operadores
do Direito têm revivido a controvérsia que se estabeleceu pelo cotejo do
artigo 385, que admite a desistência
da acusação, e o artigo 42, segundo o
qual “o Ministério Público não poderá desistir da ação penal”.
Trata-se, em verdade e ao fundo, de celeuma entre correntes do
Direito Penal. De um lado, a linha
inquisitorial, que sustentou a vigência do artigo 385; de outro, o processo penal de estrutura acusatória,
albergado na Constituição de 1988,
a qual, portanto, não recepcionou o
artigo superado.
Como é natural, a tendência
orgânica do MP, sustentada pelo
dever de ofício, é demonstrar completamente a tipificação de crimes e
apontar autores, seguindo a determinação do artigo 41 do CPP: “A
denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos
pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas”.
Embora ordinariamente não
ocorra com frequência, ao fim da

ação penal, pedido de desistência da
acusação, existem exceções, diante
de casos flagrantes de inculpabilidade do réu apurada durante a tramitação da persecução criminal, quando,
por exemplo, testemunhas atestam
sua inocência e desmontam o arenoso castelo de culpa construído no
início, de forma provisória, sem a
certeza plena da responsabilidade.
Tais exceções tornam inaceitável o comando do artigo 385 do CPP
por conceder ao magistrado o poder
de menoscabar a renúncia por parte
do MP - dominus litis - à acusação,
e, movido por supostas convicções
que não encontram respaldo nos autos e nas manifestações das partes,
condenar o acusado já declarado
inocente por quem menos se esperava e a quem cabe a acusação. É o
julgador-acusador redivivo...
É matéria de obviedade flagrante,
própria ao Conselheiro Acácio, reconhecer que, se quem tem a missão de
acusar admite que o réu não cometeu
crime, resulta um contra censo manter ao arbítrio do magistrado o poder
da condenação, atuando como juiz-acusador, como nos ritos autocráticos
da Inquisição e, o que não é menos
grave, assumindo o papel que o MP
se recusou a desempenhar.
Em rigor, tal possibilidade agride o princípio da imparcialidade do
magistrado, que, condenando, faz
uma escolha pessoal à revelia das
competências que lhe estão distribuídas na Constituição, usurpando
prerrogativa que é do MP, titular formal da pretensão punitiva, pois seguramente não há maneira de aceitar
demonstrada a autoria de um delito
senão pelas alegações do parquet,
decorrente da prova produzida.
A sentença é fruto do cotejo
da acusação (tese) e da defesa (antítese) e se a primeira se exime de
sustentar a procedência da denúncia, em razão da ausência de lastro
fático que a possa validar, a única
conclusão (síntese) cabível ao magistrado é a absolvição do réu.
Como ainda diria o Conselheiro Acácio, inexistindo acusação
e, portanto, provas de autoria, não
pode haver jamais condenação.
Ricardo Toledo Santos Filho
Vice-presidente da OAB São Paulo
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A uma certa idade, você percebe que tem a chance de construir o mundo em que vive. Meu conselho seria abraçar essa ideia cedo e pavimentar seu caminho à frente.” (Jeff Kinney)

Muito amor envolvido em uma foto só. Sobrinho e tio,
Matheus e Artur, fizeram o que há de melhor nessas
férias, aproveitaram para brincaram bastante!!!

Ariane Alves, cliente especial Outlet 20$ aproveita as novidades da moda verão. Ela veste vestido azul marinho de viscose
com forro nas estampas verde, azul e vermelho. Essa e outras
novidades você só encontra na Outlet 20$, a loja de preço único
de Barretos. Mais novidades em nosso Instagram @20_outlet.

A jornalista Tamires Furniel completou mais um ano de vida no
último dia (23/01), mas a comemoração acontece neste sábado
(01/02), num badalado sítio na área rural. A festa terá a presença de amigos especiais e familiares, e o tema será melancia, a
fruta preferida da profissional de Imprensa que gosta tanto do
sabor como de suas cores. Já fica a dica para o presente.

Lina Sales Falcão festeja idade nova neste sábado (01/02),
com as pessoas mais importantes de sua vida, o
maridão Wladimir, os filhos Flavia, Márcio e Mariana,
além dos netos Gustavo e Nicolas. Felicidades!!!

Destaque para Laura Minuncio que recebeu o canudo
de formanda na última quinta-feira(23/01) pela Unirp
de São José do Rio Preto. É muito orgulho para os pais
Roberto José e Ruthnéia. A fisioterapeuta agora espera
ansiosa pela festa que acontece no mês de março.

O último sábado (25/01) foi dia de Zilá Rabelo completar
seus 75 anos, com muita vitalidade e sempre com muita
vontade de viver a vida. Surpreendida com uma
maravilhosa festa surpresa, ela comemorou a data especial
ladeada de seus familiares e amigos. Parabéns!!!

Parabéns para Katia Souza que brinda idade nova amanhã
(01/02), recebendo as felicitações dos amigos e familiares, e o
carinho do amado, Francisco Sales. Felicidades!!!

Domingo (02/02) é dia de festa para ele que adora
uma, e que provavelmente curtirá a data em uma boa
balada no sábado (01/02). O aniversariante Marcelo Eduardo
recebe o carinho dos pais, irmãos, sobrinhas, e do
amigo especial, Junior Gerolim. Parabéns!!!
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ACIB pede para vereadores manter
veto do prefeito a alteração na lei do Proindeb
O presidente da ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos), Paulo Sérgio
Soprano, emitiu nota pública, solicitando dos vereadores barretenses a manutenção
do veto imposto pelo prefeito
Guilherme Ávila, com relação
à alteração na lei do Proindeb.
A alteração criaria a obrigatoriedade de autorização
legislativa para concessão de
benefícios do programa o que,
para a ACIB, “poderia trazer
um aspecto político nas decisões, quando devem ser técnicas e obedecendo ao que prevê a lei especifica”.

Assembléia Legislativa acompanhará ações
do comitê de emergência do Coronavírus
A Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio da
Comissão de Saúde, deverá
acompanhar a partir de fevereiro as atividades do Comitê
de Operações de Emergência,
instituído pelo governo federal para atuar preventivamente
nos casos com suspeita de contaminação pelo coronavírus.
O governo federal está realizando o monitoramento diário da situação junto à Organização Mundial da Saúde
(OMS). O órgão acompanha o
assunto desde as primeiras notificações em Wuhan, na China
(31 de dezembro de 2019).
O comitê tem repassado

informações às secretarias de
Estado da Saúde sobre coronavírus. Os técnicos do comitê detalharam as orientações
publicadas no Boletim Epidemiológico para os profissionais de saúde, destacando as
definições de como identificar
possíveis casos da doença.
A Organização Mundial de
Saúde declarou que há outra
província considerada local
de transmissão ativa. Agora,
além de Hubei, com o epicentro em Wuhan, a província
de Guangdong também apresenta transmissão do vírus.
As orientações, incluindo as
áreas com transmissão, estão

sendo atualizadas e disponibilizadas dentro do boletim epidemiológico, no link: saude.
gov.br/listacorona.
PREFEITURAS
Caberá à Comissão de
Saúde da Alesp o acompanhamento das atividades do comitê e da secretaria de Estado
da Saúde junto às prefeituras.
A maior preocupação se deve,
principalmente, ao número de
turistas que São Paulo está recebendo mensalmente.
Caberá aos governos estadual e federal o alerta sobre as
atividades que estão sendo preparadas aos portos, aeroportos
e áreas de fronteiras, como a

elaboração de áudios em inglês
e mandarim, que vão orientar
os pacientes com os sintomas a
procurarem postos e Unidades
Básicas de Saúde (UBSs).

NOTA À IMPRENSA
A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Barretos – ACIB reafirma a solicitação ao Prefeito Municipal de
veto ao Projeto de Lei Complementar nº 34/2019 que altera o
dispositivo na Lei 84/2007 a lei do Proindeb.
A eventual mudança na lei tornaria ainda mais burocrático o processo e retardaria ainda mais a concessão de benefícios de incentivo a geração de emprego e renda – PROINDEB
criando a obrigatoriedade de autorização legislativa para concessão de benefícios.
Entendemos que o programa é muito importante e deve ser
simplificado para que mais empresas possam ser beneficiadas
e por consequência gerar mais empregos.
Todas as concessões já são analisadas pelo CONDEGER,
onde a ACIB é representada por um membro, assim como outras
entidades e órgãos, que traz legitimidade e correção ao processo.
A inclusão de autorização legislativa poderia trazer um aspecto político nas decisões, quando devem ser técnicas e obedecendo ao que prevê a lei especifica.
Sendo assim, parabenizamos o Prefeito pelo veto e solicitamos aos nobres vereadores que mantenham, mantendo assim o processo mais célere e menos burocrático.

Exposição “Beleza e Fé na Serra do Espinhaço”
segue até março no Museu Ruy Menezes
A exposição fotográfica “Beleza e Fé na Serra do Espinhaço” abre a programação de 2020
no Museu Histórico, Folclórico e Artístico “Ruy
Menezes”. As fotos são do geógrafo Mário Alberto dos Santos, feitas nos distritos de Milho
Verde e Tabuleiro, municípios mineiros de Serro
e Conceição do Mato Dentro, respectivamente, e
retratam as belezas naturais, cenas do cotidiano
e momentos de espiritualidade e fé da população local. Entre as fotografias, a Igreja de Milho
Verde tombada pelo IEPHA, órgão estadual de
tombamento de Minas Gerais, é local de batizado da personagem histórica Chica da Silva. “A
proposta foi tentar um pouco da beleza e da fé
dessa região, que é muito bonita e muito visitada,
mas não somente a beleza natural, mas também
a beleza das pessoas, a beleza da fé”, explica o
fotógrafo Mário Santos. A exposição, aberta oficialmente no último domingo com a presença do
autor, segue até o dia 1º de março. O horário de
funcionamento do Museu Ruy Menezes, localizado na esquina da avenida 17 com a rua 16 (Praça Francisco Barreto), é de terça a sexta-feira, das 9 às 17; e sábado e domingo, das 9 às 12 horas.

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Barretos, 29 de janeiro de 2020
Paulo Sergio Soprano
Presidente
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Novo bairro planejado com 696 casas foi
entregue no último sábado em Barretos

Concluído em 12 meses, Vida Nova Barretos 5 foi entregue antes do prazo às famílias
Barretos ganhou no último sábado, 25 de janeiro, um
novo bairro planejado com
696 casas, construídas pela Pacaembu Construtora. O Vida
Nova Barretos 5 e 6 teve as
chaves das casas entregues às
famílias, durante evento que
contou com a presença do prefeito Guilherme Ávila e vários
secretários municipais, além
da diretoria da construtora.
Cada moradia tem dois
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta. As casas foram erguidas em
terrenos a partir de 200 metros
quadrados, são térreas e não

geminadas, ou seja, com espaço para reformas e adequações
para cada necessidade.
Com toda infraestrutura
viária de asfalto e sinalização,
energia, água, esgoto e acessibilidade, o bairro tem seis quilômetros de ruas e avenidas
asfaltadas e 11 quilômetros de
calçadas, além de dois poços
para abastecimento de água,
com vazão estimada de quase
um milhão de litros por dia,
além de dois reservatórios.
O prefeito Guilherme Ávila
ressaltou que em suas duas gestões já são mais 2.700 residências
entregues a famílias que realizam

o sonho da casa própria até agora
e outras 537 previstas para entrega nos próximos meses.
“Se contarmos os 27 novos
loteamentos, podemos garantir
que nestes últimos anos a cidade cresceu 65,3% em número
de casas e terrenos. Nunca na
história de Barretos esta enorme quantidade foi atingida em
tão pouco tempo. Fico muito feliz em ser o prefeito que
mais viabilizou moradias na
cidade”, disse o prefeito.
Muitas famílias aproveitaram o final de semana ensolarado para realizarem suas mudanças para a casa nova.

Inscrições abertas para o processo
seletivo do Cursinho Social do Unifeb

O Unifeb abriu inscrições
para o Processo Seletivo Continuado do “Cursinho Social”,
disputando as vagas remanescentes do primeiro semestre
de 2020. A prova acontece no
dia 15 de fevereiro, às 13h30,
com duração prevista de 3 horas e meia, no boco jurídico.
Podem participar do Cursinho
Social alunos que já concluíram o ensino médio ou estão
concluindo este ano.
Todos os participantes do
cursinho concorrem a duas
bolsas de estudos nos cursos
superiores oferecidos pela
instituição, com desconto de
50% no valor de matrícula e
mensalidades, com exceção
para o curso de Odontologia.
Todas as bolsas são concedidas por meio da avaliação de desempenho pedagógico e avaliação socioeconômica do aluno.
O Cursinho Social é um
projeto que existe desde 1998
e tem como objetivo preparar
o estudante para o vestibular
e a prova do ENEM (Exame

Nacional do Ensino Médio).
As aulas acontecem aos sábados e são ministradas por alunos
de diversos cursos de Graduação,
todos devidamente preparados
por uma equipe pedagógica de
professores da instituição.
As adesões para o processo tem um valor simbólico de
R$ 10,00 e podem ser feitas
até o dia 10 de fevereiro, pelo
link: bit.ly/cursinhoFEB.
Os participantes também
estão sendo convidados a levar um litro de leite no dia
da prova, para doação a uma
entidade da cidade. O resulta-

do do processo seletivo estará
disponível a partir das 18 horas do dia 19 de fevereiro no
site: unifeb.edu.br , no ícone
“Cursinho UNIFEB”.
Os aprovados poderão fazer as matrículas no dia 22
de fevereiro, das 13h30 às 16
horas, no laboratório de informática, apresentando cópias
de documentos pessoais como
RG, CPF, além de originais de
comprovante de residência,
declaração de escolaridade e
uma foto 3x4. Para mais informações, basta ligar no (17)
3321 6411 e falar com Letícia.

OAB São Paulo realiza debate sobre
políticas públicas para bebidas alcoólicas

Com a proposta de realizar
um debate amplo e aberto, a
OAB São Paulo vai promover o evento sobre “Políticas
públicas para bebidas alcoólicas”, na sede institucional, no
dia 13 de fevereiro, às 18.
A iniciativa surge após
experiência da Comissão de
Direitos Humanos, cujos vo-

luntários realizam atendimentos à população vulnerável
na região da Cracolândia no
centro de São Paulo, através
de um plantão jurídico, que
tem como objetivo prestar informações acerca de direitos e
caminhos institucionais para
resolver problemas.
Para tratar sobre o assunto

foram convidados o psiquiatra
especialista em álcool e drogas,
professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo, Guilherme Messas,
e a deputada estadual por São
Paulo, professora de Direito Penal na Universidade de São Paulo (USP), Janaína Paschoal.
A mediação ficará a cargo
de Konstantin Gerber, doutor
e mestre em filosofia do Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP).
O evento é organizado pelas Comissões da OAB São
Paulo de Política Criminal e
Penitenciária; Graduação, Pós-graduação e Pesquisa; Direitos Humanos; e Direito Penal.
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Defesa Civil alerta para temporais neste final de semana
A Coordenadoria Estadual
de Proteção e Defesa Civil informa que nesta sexta-feira (31),
haverá condições favoráveis
para tempestades de forte intensidade no Estado. Essa precipitação virá seguida por descargas
elétricas e rajadas de vento.
No período entre sábado (1) e segunda-feira, 3 de
fevereiro, uma nova área de
instabilidade manterá a condição para tempestades intensas
pontuais em grande parte do

território paulista. Essas precipitações virão acompanhadas por intensa atividade elétrica e rajadas de vento forte.
As regionais mais afetadas
serão as de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru,
Campinas, Sorocaba, Vales do
Ribeira e Paraíba, Baixada Santista, Litoral Norte e a Região
Metropolitana da Capital. Nas
demais regionais, também haverá chuva, porém com intensidade um pouco menor do que nas

áreas citadas anteriormente.
Entre o sábado (1) e o domingo (2) também poderão
ocorrer volumes de precipitação significativos em áreas da
faixa litorânea do Estado, desencadeando o aumento dos
acumulados de chuva de 72
horas, em todo o período (sexta-feira até terça-feira). Haverá condição para enchentes,
alagamentos, enxurradas, deslizamentos e ocorrências relacionadas com raios e vento.

Pesquisa mostra empresários
menos confiantes no comércio

Índice IFECAP mostra redução da confiança
dos comerciários no Estado de São Paulo em janeiro

Estudo do Sebrae identifica os segmentos mais
promissores para pequenos negócios em 2020
Retomada da economia e expectativa de safra recorde devem
beneficiar as empresas voltadas ao atendimento do mercado interno

O índice IFECAP, que
mede mensalmente a confiança dos empresários do Estado
de São Paulo nos negócios,
marcou 129,14 pontos em janeiro, 0,9% a menos que dezembro de 2019 e 2,7% a menos em comparação ao mesmo
período do ano passado.
A queda na confiança se
deve a ajustes de expectativas
acontecidos ao longo de 2019.
Segundo o mestre em Ciência Econômica pela Unicamp,
professor da FECAP e coordenador da pesquisa, Erivaldo
Vieira, a persistente incerteza
política dificulta a confiança,
mesmo com resultados positivos da economia como emprego, crédito e inflação.
“O índice de janeiro mostra que os resultados positivos
das vendas nos últimos meses
de 2019 foram insuficientes
para trazer de volta, de forma
robusta, a confiança dos comerciários”, avalia Vieira.
A percepção atual dos comerciantes teve aumento. O
Índice Momento Atual dos

Negócios (respostas dos empresários sobre encomendas
atuais, evolução das vendas
no período atual e avaliação
da situação geral dos negócios) foi de 115,36 pontos,
5,4% maior na comparação
com dezembro de 2019.
Mesmo assim, o índice está
muito próximo do estado de neutralidade e 2,7% abaixo do valor
registrado em janeiro de 2019.
Por outro lado, a decomposição do indicador sinaliza melhora em todos os índices, na
comparação com mês anterior:
crescimento de 5,9% no Momento Atual das Vendas; 2,9%
no Momento Atual das Encomendas e 7,3% no Momento
Atual da Situação dos Negócios.
Quando perguntados sobre
o futuro, a pesquisa mostra
existência de expectativas positivas dos empresários quanto ao
rumo da economia, com reflexo
nas vendas e encomendas.
O “Índice Futuro” (expectativas dos empresários em
relação às suas vendas e encomendas em um horizonte tem-

poral de três meses) de janeiro
é de 149,81 pontos, mas com
queda de 7,2% na comparação com dezembro de 2019, e
abaixo do verificado no início
do ano de 2019, cujo índice
foi de 154,13 pontos.
ÍNDICE IFECAP
O IFECAP, Índice FECAP de Expectativa nos Negócios, é realizado há mais
de 12 anos e consiste em um
indicador baseado em metodologia largamente utilizada
por diversos países. A coleta
de dados avalia mensalmente
a situação atual das empresas
do comércio varejista, com
informações sobre o desempenho atual das vendas e das
encomendas. O índice avalia
ainda informações sobre as
expectativas dos empresários
quanto às vendas e encomendas para os próximos três
meses. A pesquisa é realizada
sempre na semana do dia 15
do mês corrente, captando a
percepção do empresário em
relação às micro, pequenas,
médias e grandes empresas.

A expectativa de crescimento de 2,5% da economia brasileira em 2020, somada à projeção de uma safra recorde no
setor agrícola, deve favorecer
diretamente as micro e pequenas empresas (MPE) do país,
que estão voltados majoritariamente ao mercado interno.
O otimismo é maior para as
micro e pequenas empresas que
atuam no setor de serviços, para
os negócios voltados ao atendimento das necessidades básicas
da população, para o segmento
da construção, bem como os
pequenos negócios que atuam
no setor do agronegócio.
Essas são as conclusões do
estudo “Negócios Promissores em 2020” realizado pelo
Sebrae a partir do cruzamento
e análise de um conjunto de
dados do FMI, Banco Central
e Ministério da Economia.
No setor de Serviços, de

acordo com o estudo, as expectativas são positivas para
os pequenos negócios de serviços pessoais, serviços prestados às empresas, na área da
saúde, educação e transporte.
Nos segmentos que atendem às necessidades básicas
da população, continuam em
alta as empresas que atuam no
comércio de alimentos e de
alimentação fora do lar (restaurantes e marmitas).
Já na construção civil, as

MPE de edificações, manutenção, comércio de material
de construção e serviços especializados têm boas perspectivas de crescimento.
Por fim, no segmento do
agronegócio, o Sebrae aponta a possibilidade de um bom
ano para os pequenos produtores rurais que atuam no comércio de cidades próximas
às áreas de intensa produção
agropecuária e no setor de
máquinas e equipamentos.

Aplicativo SOS Mulher é
lançado no estado de São Paulo

O índice de crimes contra a
mulher cresceu em 2019. Segundo o levantamento feito pelo site
G1 e pela Globonews, só no primeiro semestre do ano passado,
os casos de feminicídio aumentaram 44% no estado de São Paulo.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a
maioria foi esclarecido, com
os autores presos em flagrante
ou durante as investigações.
Um importante canal de denúncia é o Ligue 180, do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos que, entre
janeiro e agosto de 2019, recebeu
uma denúncia de violência doméstica a cada seis minutos.
Segundo levantamento do
Tribunal de Justiça, no período
de 2013 até junho de 2019 fo-

ram concedidas 475.824 medidas protetivas no Estado de São
Paulo. Em 2018, quase 5 mil
mulheres foram mortas de forma
violenta, e mais de 263 mil casos
de lesão corporal registrados.
PROTEÇÃO
O Governo do Estado de
São Paulo também desenvolveu um canal para defender as
mulheres. Em parceria com o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi criado o
aplicativo SOS Mulher, que
tem o objetivo de auxiliar as
mulheres que já possuem medidas protetivas e que estejam
em situação de risco.
Após a chegada da equipe policial, o usuário deverá
apresentar a decisão do juiz,
comprovando o descumpri-

mento da medida protetiva e
as providências decorrentes.
Para especialistas é importante que todos saibam como
denunciar um agressor e procurar a Delegacia de Defesa
da Mulher, a fim de registrar a
ocorrência e requerer medidas
protetivas de urgência.
A mulher em situação de
violência doméstica deve buscar uma Delegacia de Polícia,
Vara da Violência Doméstica,
Defensoria Pública do Estado,
Ministério Público do Estado,
Centros ou Casas de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência Doméstica.
Também é possível utilizar o
Disque 180, que funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos.
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Senac Barretos está com inscrições
abertas para diversos cursos técnicos
Unidade oferece 230 vagas e 180 oportunidades de bolsas de estudo
A possibilidade de rápida
inserção no mercado, com menor tempo de formação, tem
atraído os olhares de muitas
pessoas para os cursos técnicos.
Nesta perspectiva, o Senac
Barretos está com inscrições
abertas para sete cursos em
diferentes áreas do conhecimento. Ao todo, a unidade
oferece 230 vagas e 180 oportunidades de bolsas de estudo.
Para o gerente da unidade,
Emerson Mello dos Santos, as
ofertas atendem diversos perfis e necessidades. “Estamos
no primeiro trimestre do ano
e é importante buscar novas
qualificações para conquistar
boas oportunidades. Realizar
um curso técnico é uma excelente opção, pois o mercado
absorve rápido o profissional
com este tipo de formação, que
alia teoria à prática”, ressalta.
Na área de gastronomia e
alimentação, a unidade tem
o curso Técnico em Nutrição
e Dietética. Esta qualificação
permite auxiliar o nutricionista
para o bem-estar do indivíduo,
com a conscientização sobre
um estilo de vida e alimentação mais saudável, atuando
em unidades de alimentação e
nutrição, no comércio varejista
de alimentos e em indústrias,
além de hospitais, clínicas,
instituições de longa permanência e em programas institucionais de saúde coletiva.
No segmento da tecnolo-

Confira as principais
mudanças nas escolas da
rede estadual de São Paulo
Implementação do Inova Educação, novos períodos de recesso
e chegada de mais PEIs estão entre as melhorias na área

gia da informação, a opção é o
Técnico em Informática. Com a
expansão do mercado, o campo
deste profissional é amplo, já que
ele pode trabalhar desde a manutenção de equipamentos até na
projeção de redes e sistemas.
Os interessados na área de
gestão e negócios podem buscar qualificação com os cursos
Técnico em Administração,
Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Finanças. Na
primeira opção, o aluno desenvolve habilidades relacionadas
aos processos de gestão de pessoas, operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio,
marketing, vendas e finanças.
Já no curso Técnico em
Recursos Humanos, o aluno
aprende sobre a importância da
gestão de pessoas nas empresas,
já que este profissional participa
das decisões sobre o fluxo dos
processos da área e executa atividades que têm como objetivo
promover boas condições de trabalho aos empregados.

No Técnico em Finanças,
os docentes da instituição irão
apresentar maneiras de como
gerenciar o uso dos recursos
financeiros na atuação estratégica de um negócio, levando
em consideração o bom desempenho econômico-financeiro de organizações.
Outra oferta do Senac Barretos é o curso Técnico em
Segurança do Trabalho, que
forma profissionais responsáveis por realizarem projetos
de educação para prevenção
de risco à saúde e à segurança
no ambiente de trabalho.
Na área de comunicação e
artes, a unidade oferece uma
oportunidade inédita em seu
portfólio, o Técnico em Teatro. Durante o curso, o aluno
aprende as técnicas de atuação por meio de improvisações individuais e coletivas.
Para realizar a inscrição e
conferir outras informações
basta acessar o Portal Senac:
www.sp.senac.br/barretos.

Presidente Jair Bolsonaro confirma presença
na Festa do Peão de Barretos de 2020
Encontro que gerou o convite aconteceu durante evento em
Brasília com cantores sertanejos, artistas e promotores de evento

O presidente Jair Bolsonaro confirmou na última
quarta-feira, dia 29, que estará presente na 65ª edição da
Festa do Peão de Barretos. O
anúncio foi realizado durante
cerimônia que reuniu artistas
sertanejos e promotores de
evento, que foram manifestar
apoio e homenagear o presi-

ANO LETIVO DE 2020

dente, em Brasília.
O convite para a Festa do
Peão de Barretos foi oficializado, pessoalmente, por Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, que
acompanhou a cerimônia.
Em seu pronunciamento,
Bolsonaro reafirmou sua paixão
pela música sertaneja e destacou

que participará mais uma vez do
evento barretense, em agosto.
“Quero aqui já assumir,
sem consultar a assessoria, a
minha ida a Barretos no corrente ano. Com uma condição: como no ano passado,
quero um cavalo para dar
umas duas voltas lá dentro”,
disse o presidente.
Em 2019, Bolsonaro esteve na
Festa do Peão de Barretos e, em
seu discurso, confirmou o apoio
ao rodeio e aos esportes equestres
no Brasil e cavalgou pela Arena
do Estádio de Rodeios.
A cerimônia ocorreu no
Palácio do Planalto. Entre
os artistas presentes estavam
João Neto e Frederico, Teodoro e Sampaio, Henrique e
Juliano e o locutor de rodeios,
Cuiabano Lima.

As aulas na rede estadual
de São Paulo começam na
próxima segunda-feira (3) e
neste ano letivo de 2020 os
estudantes terão novidades.
Começa a vigorar o programa Inova Educação, anunciado no ano passado, que é
um modelo pedagógico pioneiro que vai conectar as escolas à realidade dos estudantes do século 21.
O Inova será ofertado a todos os estudantes matriculados
nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio na
rede estadual de São Paulo.
Estes estudantes ganharão
uma aula a mais e um aumento na carga horária de 15 minutos por dia. Serão sete aulas
diárias de 45 minutos cada, ao
invés de seis como era no ano
passado. Todas as disciplinas
regulares ficam mantidas.
Os estudantes do período
matutino passam a sair da escola às 12h35, não mais às 12h20.
No período vespertino, a saída
será às 18h35, enquanto no ano
passado era às 18h20.
NOVAS AULAS
Entrarão no currículo obrigatório duas aulas por semana de
uma atividade chamada “Projeto de Vida”, mais duas aulas do
componente “Eletivas” e uma
de “Tecnologia e Inovação”.
As disciplinas eletivas
serão oferecidas a partir do
levantamento dos sonhos e
anseios dos estudantes e das

possibilidades de oferta dos
professores. Alguns exemplos de temas são: empreendedorismo, ética e cidadania,
olimpíadas de conhecimento,
teatro, comunicação não violenta e mediação de conflitos,
entre outros.
Além disso, serão disponibilizadas duas aulas semanais
de Projeto de Vida, onde os
estudantes farão atividades
para definirem seus objetivos, planejarem seus rumos
futuros e se organizarem para
chegar onde querem.
As atividades abrangem ética e cidadania, sonhos, projetos
na comunidade, mundo do trabalho, vida acadêmica, etc.
Por fim, a disciplina de Tecnologia e Inovação pretende
trabalhar três eixos: pensamento computacional; tecnologias
digitais da informação; e comunicação e letramento digital.
NOVAS PEIS
A partir deste ano também
247 escolas passam a integrar
o Programa de Ensino Integral (PEI).
O PEI permite que os estudantes tenham uma matriz
curricular diferenciada que incluem projeto de vida, orientação de estudos, práticas experimentais. Há ainda os clubes
juvenis para que os alunos se
organizem de acordo com temas de interesse como dança,
xadrez, debates, etc.
A carga horária é de até

nove horas e meia. Na rede regular, a jornada é de cinco horas e quinze minutos. Entretanto, do total das 247 escolas
contempladas, 38 vão funcionar em um formato com carga
horária diferenciada de sete
horas, atendendo a alunos que
já trabalham.
NOVOS PERÍODOS
DE RECESSO
Outra novidade para este
ano é o calendário escolar.
Haverá a introdução de mais
dois novos recessos, um ao
final do primeiro bimestre e
outro no terceiro bimestre. As
férias do segundo e do quarto bimestre ficam mantidas.
Dessa forma, veja como ficará
o calendário:
• Início do ano letivo: 3 de fevereiro
• Período primeiro recesso
(fim do primeiro bimestre):
entre 20 e 24 de abril
• Período das férias (fim do
segundo bimestre): entre 10 e
26 de julho
• Período segundo recesso
(fim do terceiro bimestre): entre 13 e 16 de outubro
• Encerramento do ano letivo:
a partir de 23 de dezembro
O objetivo da mudança
é organizar o calendário e o
planejamento das atividades
pedagógicas, além de garantir que docentes que atuam
na rede estadual e municipal,
consigam conciliar o período
de recesso escolar e de férias.
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Abertas as inscrições para a Parque Night Run 2020

Corrida noturna realizada no Parque do Peão acontece no dia 14 de março com percursos de 5 e 10 km
A corrida de rua é um es- com.br/. Quem fizer a inscri- 50 dias para a prova e nesporte democrático que tem ção através das assessorias te período o preparo físico é
mudado os hábitos e a vida de de corrida tem valor especial essencial para garantir uma
jovens, adultos e idosos. De fá- com desconto. O primeiro lote prova tranquila e sem lesões.
cil adaptação e com prática ao segue até o dia 7 de fevereiro. Dauquir de Aguiar Ribeiro JúOs atletas podem esco- nior é educador físico e passa
ar livre, a corrida tem ganhado
novos adeptos que buscam sair lher entre os percursos de 5 algumas orientações.
“Inicialmente o treino interdo sedentarismo e conquistar km e 10 km. O circuito é diferenciado,
pois
contempla
valado
(corrida e caminhada) é
qualidade de vida sem um innão apenas desafios para os o mais adequado para uma adapvestimento muito alto.
A Parque Night Run, cor- participantes como, também, tação rápida. E é importante treirida noturna que acontece no um passeio pelos principais nar todas as situações possíveis,
dia 14 de março, no Parque pontos turísticos do Parque terreno com buracos, subidas,
do Peão, é prova deste cres- do Peão e, ainda, um contato descidas, etc. Se possível, conhecimento no número de atle- com a natureza do complexo. cer o local da prova uma semana
Caio Ramiro é um dos orga- antes para traçar suas táticas. E
tas amadores e profissionais.
A competição chega à sua nizadores e conta que este ano nunca utilizar roupas e tênis que
5ª edição e, em 2019, reuniu uma das novidades é o valor não está acostumado, pois pode
da premiação para a assessoria atrapalhar o rendimento na corrimais de 1.400 corredores.
Mantendo a qualidade já campeã. “A assessoria que ti- da”, afirma o especialista.
Para auxiliar os atletas, as
conhecida, em 2020 a corrida ver o maior número de atletas
conta com pontos estratégicos participando receberá como redes sociais da corrida, @
de hidratação, além de distri- premiação um vale churrasco parquenightrun e facebook.
buição gratuita de isotônicos no valor de R$ 1.000, o dobro com/parquenightrun, oferee frutas para os participantes. do que foi pago nas outras edi- cem dicas de treino e alimentação. Dúvidas podem ser
As inscrições estão abertas ções”, declarou Ramiro.
PREPARO FÍSICO
resolvidas através do e-mail
e devem ser feitas através do
Faltam aproximadamente parquenightrun@gmail.com
site http://www.runnerbrasil.
VALLEY BULLS VENCE QUADRANGULAR SOLIDÁRIO DE
BASQUETEBOL - Ao vencer Miguelópolis por 45 x 22 e o Ballers
Ituverava por 58 x 57, o Valley Bulls
conquistou o título do 1º Quadrangular Solidário de Barretos, disputado
no último domingo, no CEMEPE do
bairro América. Na disputa pelo terceiro lugar a APAB Barretos venceu
Ituverava por 52 x 25. O torneio foi
realizado pela APAB e a Valley Bulls
e a entrada foi um quilo de alimento.
Os produtos arrecadados foram destinados a Vila dos Pobres. “O objetivo
do quadrangular é divulgar o basquete em Barretos e região, além de ajudarmos uma instituição”, afirmou Guilherme Queiroz, presidente do Valley.
O evento teve apoio da prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

