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BARRETOS E SEUS PESCADORES DE ILUSÕES - Parece distante para muitas cidades brasileiras, incluindo Barretos, o sonho
de eleitores em viver um trabalho conjunto, que envolvam partidos e políticos, detentores de mandatos parlamentares, estaduais
e federais, em prol de “seus municípios”.
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Barretos reduz mortes em acidentes de trânsito
O Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito, programa do Governo do Estado de
São Paulo, apontou que Barretos reduziu 27,6% o número
de vítimas fatais de acidentes
de trânsito em 2017, na comparação com o ano anterior.
Conforme os dados divulgados, Barretos registrou, no ano
passado, 21 óbitos em acidentes de trânsito. Destes, 52,38%

resultaram de acidentes ocorridos em rodovias sob jurisdição
estadual. O levantamento também aponta que 90,48% das
vítimas fatais foram do sexo
masculino, a maior parte na
faixa etária entre 18 e 24 anos,
e 38,10% resultaram de acidentes com automóveis, superando
os acidentes com motocicletas,
bicicletas e atropelamentos.
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Leandro Anastácio pede
mutirão para regularizar
débitos com a CDHU

Restaurante Bom Prato e novo Centro
de Convivência do Idoso serão
entregues na próxima terça-feira
O presidente da Câmara
Municipal de Barretos, Leandro Anastácio, enviou ofício
à Secretaria de Habitação do
Estado de São Paulo solicitando a realização de um mutirão
com seus técnicos, para regularização fundiária em conjuntos habitacionais existentes em Barretos, construídos e
comercializados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).
O objetivo, segundo o vereador, é a realização de acordos
entre os mutuários e a CDHU
para o pagamento de prestações
atrasadas, regularização de situações de moradia irregular, quitação de débitos, entre outros.
“Devido à grave crise econômica que assola o país já há

anos e que tem se intensificado
nos últimos tempos, são muitos os moradores de conjuntos
habitacionais em nosso município que estão com pendências com a CDHU e, temerosos, buscam uma forma de
poderem renegociar suas dívidas com a companhia para não
perderem sua moradia, que é
o maior bem material que um
cidadão pode ter”, justifica o
vereador em sua solicitação.
“A realização de um mutirão abre uma possibilidade
para que, com o apoio técnico, essas famílias possam obter melhores condições para
saldar suas pendências com a
CDHU e garantir a permanência em seus imóveis”, finalizou Leandro Anastácio.

O prefeito Guilherme
Ávila e o secretário estadual
de Desenvolvimento Social,
Floriano Pesaro, confirmaram
na última sexta-feira, que na
próxima terça-feira, 27 de fevereiro, deverão ser inauguradas e entregues à população,
as obras do Restaurante Bom
Prato e do novo Centro de
Convivência do Idoso.
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Idosos viajam a Cravinhos
para disputar o JORI 2018

Rotary entrega diplomas de reconhecimento
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Na última quarta-feira (21), 40 atletas da delegação de Barretos, partiram em viagem para Cravinhos, onde acontece o 22º
Jogos Regionais do Idoso, o JORI, disputa marcada para ser encerrada, domingo, dia 25. Os idosos disputarão as modalidades de
buraco masculino, dama masculino e feminino, dança de salão,
dominó masculino e feminino, malha, natação, tênis de mesa, truco e voleibol feminino. A delegação participa dos jogos, acompanhada de uma equipe do FSS (Fundo Social de Solidariedade)
que acompanhará os idosos barretenses durante todas as disputas.

Município
implanta
coordenadoria
para pessoa
com deficiência
Decreto do prefeito Guilherme Ávila criou a Coordenadoria Municipal de Políticas
Públicas para a Pessoa com
Deficiência, órgão vinculado
à secretaria municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. A finalidade
é assessorar, assistir, apoiar,
articular, criar e acompanhar
ações, programas e projetos
voltados à pessoa com deficiência. O coordenador será
designado pelo Executivo,
devendo ser integrante do
quadro de servidores efetivos
e ter conhecimento na área.

Barretos realiza
dia “D” de
atendimentos de
Endocrinologia
A prefeitura de Barretos, através do programa de
matriciamento entre a secretaria municipal de Saúde e
AME (Ambulatório Médico
de Especialidades) de Barretos, realiza nesta sexta-feira
(23), das 7h30 às 16h30, no
AME de Barretos, mais um
Dia “D” de endocrinologia,
dedicado à pacientes com alteração na glândula tireóide
e diabetes, que aguardavam
na fila de espera da rede municipal de saúde. Serão atendidos cerca de 80 pacientes,
que foram previamente contatados, realizaram exames
e que passarão pela consulta. A ação de matriciamento
objetiva a diminuição da demanda e proporciona mais
agilidade no tratamento da
especialidade. Esta ação contará com a atuação dos médicos da rede municipal, Angélica Guimarães Andrade
Baamonde e Lais Caroline, e
o médico do AME de Barretos, Fernando Cesar Robles.

João Mulata pede
a construção de
calçadas em diversas
vias públicas
Página 4
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Editorial

Barretos e seus pescadores de ilusões
Parece distante para muitas cidades brasileiras, incluindo Barretos, o sonho de
eleitores em viver um trabalho conjunto, que envolvam
partidos e políticos, detentores de mandatos parlamentares, estaduais e federais, em
prol de “seus municípios”.
Franca, São José do Rio
Preto, Ribeirão Preto e muitos
outros municípios paulistas e
brasileiros, conquistaram seu
progresso, em todas as áreas,
quando seus eleitores se uniram em um mesmo propósito e
elegeram deputados estaduais
e federais, quando não senadores, para representá-los com

certa exclusividade junto aos
governos estadual e federal.
Representatividade esta
que resultou em conquistas
de verbas orçamentárias, leis
e decretos, beneficiando a população, ao menos, nas principais áreas essenciais para
o fortalecimento da saúde
pública, saneamento básico,
educação, geração de emprego, moradia, etc.
Em Barretos, a Associação
Comercial e Industrial buscou
apoio de empresários e de algumas lideranças, para lançar
um projeto que alicerçasse essa
idéia nos eleitores locais e dos
municípios menores da região.

Foi lá atrás, há alguns anos,
mas de um passado recente.
Projeto que ainda não vingou, com a tendência ao esquecimento, não por culpa de seus
idealizadores, mas por culpa
das tradicionais lideranças políticas, que nascem, crescem e
morrem, ou morrerão, vendo
“seu município” viver a mercê
de “forasteiros”, trocadores de
boas palavras por votos, que
passam a não valer nada dois
dias após promulgados os resultados das urnas eleitorais.
Os partidos radicados em
Barretos já iniciaram articulações, para buscarem o apoio
dos eleitores na escolha de de-

putados, senadores e governador na eleição de outubro próximo. Indicação, amarração,
estratégia e ilusão.
PMDB, PSDB, PT, SOLIDARIEDADE, PP, PSB, PRB,
PTB, PROS, DEM, PDT, PR,
PATRIOTA e AVANTE. São
14 amontoados de letrinhas
como em uma banca de frutas,
verduras e legumes, ao gosto
de qualquer eleitor.
Tirando poucos, 3 ou 4 que
possuem representantes que demonstram “amor” por Barretos
e seus eleitores, nada mais resta
sublinhar a maioria da população como verdadeiros “pescadores de ilusões”. Até quando?

Opinião

A dispersão do centro social
Os grupamentos que habitam o centro da sociedade estão dispersos. São os densos
núcleos de profissionais liberais – médicos, engenheiros,
economistas, comunicadores,
educadores, dentistas etc -, pequenos e médios proprietários,
enfim, os que mais influenciam
na pirâmide social, com o poder de irradiar seu pensamento
para as margens, fazendo círculos concêntricos que se formam ao se jogar uma pedra no
meio da lagoa.
A dispersão dos habitantes
do meio da pirâmide ocorre,
primeiro, por indignação contra
a velha política e seus protagonistas. Os escândalos em série
envolvendo políticos e agentes
de negócios provocam um sentimento de repulsa contra corruptos. O centro deu as costas

aos políticos.
Porém, as margens ainda
se amarram no fisiologismo, o
que lhes garante bolsas e outras compensações. Por isso, o
grau de renovação que se espera no Congresso – deputados e
senadores – se dará com mais
força nas classes médias, que
guardam um voto mais racional do que o voto emotivo dos
mais carentes.
O meio busca o novo na política, que deve ser entendido
não apenas como candidatos
jovens, mas perfis comprometidos com propostas renovadoras, sérias e críveis. Daí a inclinação para se escolher pessoas
assépticas, não contaminadas
pelo vírus da politicalha.
Os profissionais liberais começam a olhar para os horizontes e a distinguir os perfis que

lhes possam parecer diferentes e
interessantes. Ainda não encontraram o foco. Na pasmaceira,
quem se distingue é o deputado
Jair Bolsonaro, ex-militar com
visão radical, cuja expressão
aguda agrada a quem deseja
limpeza geral na política. Mas é
pouco provável que essa personalidade cheia de arestas e polêmicas tenha condições de chegar ao pódio. É uma escolha por
falta de opção, no caso, um candidato com voz de autoridade,
credibilidade e respeitabilidade.
A dispersão das classes médias ocorre na esteira do imenso
vazio aberto por falta de propostas para atender às urgentes
demandas sociais. A violência
campeia. As ruas encontram-se sem policiamento e escassos destacamentos policiais. A
falência dos Estados deixa ser-

vidores com salários atrasados.
Os governantes não cumprem
tarefas e deveres. Na maior parte dos Estados a avaliação é negativa e poucos se reelegerão.
Em abril, a campanha começará a esquentar. Identidades
e histórias dos candidatos serão
conhecidas. É razoável supor
que as classes médias desçam
do muro para avaliar o discurso
de maneira mais acurada. Será
difícil vender gato como lebre.
Os programas passarão pela balança da factibilidade.
Por último, convém registrar: se as classes médias “comprarem” a ideia de um candidato, as marolas que produzirão
no lago farão mudar a cabeça de
muitos eleitores das margens.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, consultor político
e de comunicação

Para onde vai o nosso dinheiro?

EXPEDIENTE

Fim do mês é sempre um período complicado. As contas vão
chegando, o dinheiro vai sumindo e o desespero batendo. Com
o orçamento que não fecha, logo
nos fazemos uma pergunta: para
onde vai o nosso dinheiro?
Essa questão pode ser facilmente respondida pelos gastos mensais
não elencados, extras ou supérfluos
– tudo aquilo que não colocamos
na ponta do lápis na hora do planejamento. Quando contabilizadas,
essas despesas acabam somando
valores expressivos durante todo o
ano sem que percebamos.
Na compra de um carro, por
exemplo, é muito comum as pessoas fazerem contas com base apenas nas parcelas e no seguro, e se
esquecerem de impostos, combustível, lavagem, estacionamento,
revisão, mecânico, etc. Certamente, esses compromissos inadiáveis
são responsáveis por quase meio
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carro zero quilômetro a cada ano.
Outra paixão do brasileiro, os
animais de estimação, também
deve ter os gastos calculados no
orçamento, para não se tornarem um peso em nosso bolso.
Alimentação, banho periódico
e atendimento veterinário estão
cada vez mais caros e, embora
sejam rotineiros, quase nunca
entram nas contas mensais.
Não que ninguém deva deixar de se cuidar, mas os gastos
com cabeleireiro, barbeiro, manicure e cosméticos, no ponto
de vista das finanças, também
podem ser considerados vilões
quando não planejados.
Mas não são só carros, animais de estimação e cuidados
com a beleza que “desviam”
boa parte de nossos rendimentos
mensais. Hábitos como o cafezinho do pré-expediente, o salgado
da tarde ou mesmo a cervejinha
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do happy hour são menosprezados nas finanças pessoais. Mas
estão entre os principais gastos
não controlados. Dificilmente o
vale-refeição é suficiente para
cobrir essas despesas e, de R$
5 em R$ 5, mais de um salário
é destinado a isso todos os anos.
Para que não haja um susto
no final do mês, é importante
que se liste todas as despesas,
desde o lanchinho da tarde até o
conserto do carro. Fazer anotações semanalmente é uma boa
alternativa para se ter um relatório completo, que permite a
mensuração do que poderia ter
sido poupado e do que pode ser
corrigido nos próximos meses.
O balanço financeiro pode ser
feito por meio de uma planilha
que contenha os principais gastos obtidos desde o início do ano,
para que os supérfluos não sejam
repetidos no segundo semestre.
Outra dica é que, para as dívidas contraídas em longo pra-

zo - especialmente em cheques,
carnês e cartões de crédito, deve-se checar o prazo de vencimento desses débitos.
Entrar em situação de endividamento é algo que tira o
sono de qualquer pessoa. O
mais indicado é que se tenha
bom senso, sem se deixar levar
por atos impensados.
Para evitar complicações financeiras, é fundamental se programar, manter o foco em gastos
realmente imprescindíveis e, desse
modo, evitar o acúmulo de dívidas
para o final de ano, por exemplo,
época que sempre queremos um
dinheiro extra para gastar.
Esses pequenos gastos podem
sair do controle e ser tão representativo quanto uma prestação.
Evitar gastos supérfluos pode ser
o ponto principal para a conquista
de um sonho ou mesmo para que
não se fique endividado.
Dora Ramos
Educadora financeira
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» O POVO ESTÁ COM SANGUE NOS OLHOS
O povo está com sangue nos olhos, segundo avaliação
do vereador Euripinho (PDT). Ele entende que os políticos
precisam estar atentos aos novos tempos.
» BATER PALMAS PARA LOUCO DANÇAR
Segundo o vereador Kapetinha (PTB) já passou o tempo de bater palmas para louco dançar. Ele propôs “acuar” o
prefeito Guilherme Ávila (PSDB). Em sua opinião, o diretor
Silvio Brito não devia comandar o SAAE.
» A DÚVIDA DO CHIAPETTI
O vice-prefeito Vagner Chiapetti (MDB) confirmou que pretende sair candidato a deputado nas próximas eleições. O médico confessou que ainda não definiu se concorre a uma cadeira
na Assembleia Legislativa Estadual ou à Câmara Federal.
» CAMPO DA PORTUGUESA ESTÁ ABANDONADO
O campo da Portuguesa não tem condição nenhuma para
ser utilizado, de acordo com o vereador Aparecido Cipriano
(PP). Está abandonado.
» LEANDRO PEDE MUTIRÃO NOS CONJUNTOS DA CDHU
O presidente da Câmara Municipal, Leandro Anastácio
(SD) solicitou à Secretaria de Habitação do Estado de São
Paulo, um mutirão para a regularização fundiária em conjuntos habitacionais situados em Barretos, sob a responsabilidade da CDHU.
» PAULA LEMOS E O PENSAMENTO AGOSTINIANO
“Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência”. A
frase atribuída ao teólogo e filósofo Santo Agostinho foi lembrada pela vereadora Paula Lemos (PSB), na tribuna da Câmara.
» UM PRESTÍGIO NOTÁVEL
O ex-prefeito Ibraim Martins da Silva prestigiou a solenidade de entrega do Diploma Reconhecimento Rotário,
realizada na noite de terça-feira (20), na Câmara Municipal.
Guilherme Ávila (PSDB) não foi ao evento, mas, enviou representante o chefe de gabinete Hugo Resende Filho
» TUCANO PROPÕE CAMPANHA NAS ESCOLAS
Campanha na rede municipal de ensino sobre a importância da reciclagem foi proposta do vereador Dutra (PSDB) à
Prefeitura de Barretos.
» MULATA É BOLEIRO MILENAR
O vereador João Mulata (PSDB) garantiu que jogou futebol em Barretos durante mil anos. Um craque do tempo!
» RAPHAEL SUGERIU CRIAÇÃO DE CARGOS
A criação de 2 a 3 cargos para a fiscalização de maus tratos aos animais foi sugerida pelo vereador Raphael Oliveira
(PRP) ao prefeito Guilherme Ávila (PSDB). Ele também lamentou a falta de um hospital veterinário na cidade.
» A INDEPENDÊNCIA DO CARLÃO
O vereador Carlão do Basquete (PROS) garante que não
é oposição ao prefeito Guilherme Ávila (PSDB). “Sou independente”, afirmou.
» VEREADOR DEFENDE TRANSFERÊNCIA DA RODOVIÁRIA
O vereador Paulo Correa (PR) indagou da Prefeitura a
possibilidade de transferir a rodoviária de Barretos para o
imóvel da Ceagesp, na avenida 43, às margens da Rodovia
Brigadeiro Faria Lima.
» AUDIÊNCIA PÚBLICA NA TERÇA-FEIRA
Nesta terça-feira (27), as 20h00, na Câmara Municipal,
a Prefeitura de Barretos realiza audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A elite do atraso – Da
escravidão à Lava-Jato”, de Jessé Souza, publicado pela Editora Leya.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Carregue dentro de si apenas o bem. O amor, a bondade e a paz são sempre boas companhias.” (Charles Chaplin)

Bruno Henrique Gonçalves completou seus vinte e quatro
anos domingo (18), mas comemorou a chegada da idade nova
no sábado (17) ao lado de sua mãe Ana Lúcia Gonçalves

E ultimamente a palavra de ordem para Arnaldo Tadeu Campos
e Danilo Auada, é Gratidão. Isso mesmo, eles estão imensamente
gratos a todos os envolvidos com a Feijoada dos Fammosos, desde os
patrocinadores, apoiadores, parceiros, produção e quem os prestigiou. O evento com a duração de cinco horas foi um sucesso, com a
melhor comida, a melhor bebida, o melhor atendimento e os melhores shows, do DJ Ricardo Sá e da Escola de Samba Liberdade. Na foto,
a alegria dos organizadores com o filho Pedro Nicolas. E que venha a
Feijoada dos Fammosos 2019!!! (foto: Leandro – Danilo Borges)
Hoje (23) é dia
de festa para a
mamãe Alessandra Amorim
e também para
o filho Felipe
Amorim Caroli
que completa
seu 1° aninho.
Os aniversariantes comemoraram a data
especial ao lado
do marido e papai Fabiano Caroli. Parabéns!!!
(foto: arquivo
pessoal)

Flash em Laura Vicentini que está pegando aquele bronze
de verão nas praias do Guarujá / SP. É isso aí!!!

Destaque para Eduarda Keiko, de apenas 10 anos, que participou do Campeonato Mundial PanKids, Long Beach, Califórnia, onde teve crianças do mundo
inteiro. Ela retorna para Barretos hoje (23), trazendo na bagagem muito conhecimento, experiência e também sua conquista, a medalha de prata. Sucesso!!!

O presidente da Associação Os Independentes Ricardo Rocha Bodinho, o diretor cultural Pedro Muzeti e
o diretor de rodeio Marcos Abud viajam para o Texas
para acompanhar a final do RFD TV American Rodeo.
A final do torneio acontece em Arlington, no AT&T
Stadium, no próximo dia 25, e é conhecido como
“Rodeio Milionário” por distribuir mais de US$ 3 milhões. (foto: Diego Rodrigues)

Parabéns para Amélia Luiza Amisy de Carvalho por mais um ano de vida,
que foi celebrado segunda-feira (19), ladeada por seus filhos Álvaro, Ângela e
Sandra, dos genros Alberto Arutim e Nelson Pereira doos Santos, dos netos Lucas,
Pedro Henrique, Luíza, Alberto Neto, Júlia, Ângelo e Lorena, e de sua irmã Leila
Amisy Pereira (foto). Felicidades!!! (foto: Grêmio, Ícones da Moda)

Ontem (22) foi dia da Corintiana roxa, Drielly Cristina
Alves Rosendo, completar mais um ano de vida. Ela que
adora pescar, vai comemorar o aniversário no sábado
(24) em festa, numa chácara da cidade, onde a diversão
será garantida. Os mimos ficaram por conta dos pais
Mário e Maria das Graças Alves Rosendo, dos irmãos
Paulo Henrique, Maria Izabel e Rafael José, e também
do namorado Rogério Leonel. Felicidades!!!

Os barretenses, Francielle Fidellis, Willian Henrique, Jean Carlos e Stéfani Costa, tem motivos de sobra para comemorar desde o lançamento do novo hit de
Ludmilla. A idéia surgiu quando a cantora postou um vídeo em seu Instagram, de
um pessoal dançando, e dizendo na legenda que era para seus seguidores postar
e colocar a #SoltaABatida. Então foi a partir daí que eles resolveram procurar os
profissionais da Top Mais Mídia, Paulo e Keneder, para fazer a produção, onde o
vídeo foi lançado no canal do Youtube chamado NãoPõeAMãoNiMim de Willian
Henrique, e que para a surpresa deles, na terça-feira (20) a cantora Ludmilla postou
o vídeo em suas redes sociais. Sucesso!!! (foto: Paulo e Keneder)

Ontem (22) foi dia de Ronaldo Garcia comemorar idade
nova, festejando a data como sempre gosta de fazer,
se reunindo em mais uma noite agradável com seus
amigos e familiares. Parabéns!!!
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João Mulata pede a construção de calçadas em diversas vias públicas

Na sessão ordinária da última segunda-feira (19), o vereador João Roberto dos Santos, João Mulata, apresentou
requerimento solicitando que
a prefeitura notifique a administração do Jockey Club, para
realizar a construção de calçadas, facilitando o trânsito de
pedestres, principalmente de
alunos de uma escola próxima
ao clube, em toda a extensão de
sua propriedade, margeando a
Avenida Dr. Roberto Rios.
“Este requerimento atende
solicitação de munícipes que
residem nas proximidades e
testemunham a dificuldade das
crianças que, ao saírem da escola, precisam caminhar pela
rua, sofrendo risco de atropela-

mento”, justificou o vereador.
João Mulata estendeu a
mesma solicitação para que a
prefeitura providencie a construção de calçadas nos trechos
faltantes de passeio público
ao longo da Avenida Ducatti e

Avenida dos Coqueiros.
O vereador também solicitou que a prefeitura acione sua
fiscalização para que tomem
providências quanto às ocupações irregulares das calçadas
em alguns pontos da cidade.
Segundo o vereador, muitos
comerciantes não respeitam o
limite exigido em lei, de um
vão livre, no mínimo de 90 cm
para o trânsito de pedestres.
“Quero salientar que o comerciante tem o direito de utilizar sua calçada, para fomento
de seu comércio e uso de seus
clientes, mas precisa ser respeitado o espaço mínimo de 90 cm
para os demais munícipes utilizarem o passeio público com
segurança”, frisou João Mulata.

REFORMA NO CSU
“Solicitei, novamente, ao prefeito Guilherme, a realização de uma
ampla reforma em todo o complexo do CSU, sede da Unidade Básica de
Saúde Dr. Ally Alahmar. Solicitei a reforma dos muros, do calçamento, e
de todo complexo esportivo instalado naquela unidade, com a recuperação de todas as demais instalações, proporcionando para a população de
seu entorno opções de saúde, lazer e qualidade de vida, com conforto e
segurança. O complexo é composto por um centro de convivência e atividades, e um pequeno complexo esportivo formado por piscina, quadra
e campo de futebol, que necessitam de reforma eminente, para viabilidade de uso pela população. No ano de 2017, fizemos esse pedido e nos
foi respondido que havendo a disponibilidade de orçamento a reforma
seria realizada nesse ano de 2018. Estou requerendo, novamente, diante
da necessidade dessa reforma com urgência, devido à situação que encontramos no local e levamos a conhecimento do prefeito Guilherme”.

Euripinho solicita pavimentação,
recapeamento e tapa-buraco nos bairros
que mais necessitam da benfeitoria
Ressaltando que a conservação das vias do município deve
ter uma atenção constante da
prefeitura, tendo em vista sempre a boa trafegabilidade de nossa população, bem como a prevenção de acidentes de trânsito
e danos materiais aos veículos, o
vereador Olímpio Jorge Naben
(Euripinho) solicitou à prefeitura, prioridade aos bairros que
há anos necessitam de obras de
pavimentação, recapeamento e
tapa-buraco, mas, que até agora
têm sido relegados a segundo
plano, segundo ele.

“A má conservação dessa
pavimentação em toda a cidade
é evidente, com muitos trechos
em estado de total degradação e
excesso de buracos, fazendo-se
necessários os serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico e tapa-buracos, em especial
nos bairros que, apesar de apresentarem grande deterioração
de ruas e avenidas, seja pelo
mau estado do asfalto, seja pela
falta dele, nunca são contemplados com os programas de
recuperação das vias púbicas”,
argumentou o vereador.

Secretário de Agricultura Arnaldo
Jardim palestra sobre as perspectivas
do setor agropecuário em Guaíra
O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado
de São Paulo, Arnaldo Jardim,
ministrará nesta sexta-feira
(23), às 16 horas, a palestra
“Desafio do Setor Agro em
São Paulo e no Brasil e suas
perspectivas”, a produtores
rurais, lideranças do segmento agropecuário e autoridades
na cidade de Guaíra.
Na oportunidade, ele des-

tacará o desempenho positivo
do setor, especialmente diante
da crise econômica no país nos
últimos anos, e as perspectivas
de crescimento para o futuro.
O evento contará também
com uma palestra do engenheiro agrônomo especialista
em estratégia e planejamento
Marcos Fava Neves, professor titular da FEA/USP de Ribeirão Preto/SP.
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Rotary entrega diplomas de reconhecimento
Realizado na noite da última terça-feira (20), na Câmara Municipal de Barretos, a terceira
edição do Diploma Reconhecimento Rotário homenageou os destaques do ano em cada segmento

De acordo com o paraninfo, Ronaldo Marques, a vida
é uma dádiva. “Nós estamos
aqui para servir. O amor necessita de reconhecimento e doar-se é a maior riqueza”, destacou em seu pronunciamento.
Marques citou o projeto
Cantagalo em Mariana (MG),
onde três clubes rotários se dedicam a melhorar a qualidade
e aumentar a quantidade das
águas do córrego Cantagalo,
que deságua no Rio Casca,
afluente do Rio Doce. Ele presenteou o clube com o álbum
do centenário de Barretos que
traz informações da história
do Rotary no município.
Iniciada em 2016, a diplo-

mação lembra a dignidade e
a conduta de rotarianos e não
rotarianos, e seus valores, humano e social. Rosângela de
Jesus, disse que a homenagem
fez renovar os ideais de justiça
e igualdade. “Tudo o que eu
faço é resultado de amor compartilhado”, frisou. O jornalista
Aquino José ressaltou que aceitou a homenagem por conta
do Rotary ser uma instituição
que promove a esperança, nos
incentivando a lutar por um
mundo melhor. O vice-prefeito
Vagner Chiapetti, que já integrou o Rotaract - programa de
jovens do Rotary - ressaltou
que seu aprendizado na instituição e que o amor aos pacientes

Frederico Avila é o destaque da diplomação

o fez ingressar na política para
ampliar sua ajuda à população.
Um dos momentos mais

emocionantes da noite foi quando Igor Sorente recebeu seu
diploma e dividiu a premiação
com o companheiro de clube Júlio Cotrim. “Tenho a convicção
de que outra pessoa mereceria a
diplomação muito mais do que
eu. O companheiro esteve entre
a vida e a morte e hoje está entre
nós, quase recuperado. Gratidão

Ronaldo Dutra recebeu diploma de companheiro
do Rotaract. Na foto, com Ronaldo Marques

é o amor em forma de reconhecimento”, destacou Sorente.
O presidente do Rotary Club
de Barretos, Thiago Pereira de
Souza, lembrou que a diplomação é dedicada àqueles que cooperam em ações de cunho social
em prol das famílias carentes,
além de indiretamente ajudar a
fortalecer o Rotary. Nesta opor-

tunidade, também foi lembrado
os 113 anos de Fundação do Rotary Internacional.
Estiveram presentes na diplomação o chefe de gabinete
da prefeitura, Hugo Resende
Filho; o vereador, Raphael Dutra; e companheiros dos clubes
de Olímpia, Colina e Marabá.
(Fotos: Haroldo Dias)

RUMO AO TEXAS

Comitiva de Os Independentes
acompanha competidores brasileiros
no RFD TV American Rodeo

O presidente da Associação
Os Independentes, Ricardo
Rocha Bodinho, acompanhado
do diretor cultural, Pedro Muzeti, e o diretor de rodeio, Marcos Abud, viaja neste final de
semana para o Texas (EUA),
para acompanhar a final do
RFD TV American Rodeo.
A final do torneio acontece
em Arlington, no AT&T Stadium, neste domingo, dia 25,
e é conhecido como “Rodeio
Milionário” por distribuir
mais de US$ 3 milhões.
Além da enriquecedora troca de experiências que acontece na visita a eventos de rodeio
estrangeiros, a comitiva barretense prestigiará também os
brasileiros classificados para a
competição durante a 62ª Festa
do Peão de Barretos, em 2017.
Eudimar Oliveira Novais,
Danilo Carlos Sobrinho, Alisson Souza e Carlos Roberto
Gomes Júnior seguiram diretamente para a final do torneio
após conquistarem as primeiras colocações na disputa pro-

Eudimar Oliveira Novais é o campeão da Liga
Nacional de Rodeios 2017 e agora disputa a final
do rodeio milionário (Foto: André Monteiro)

movida pela Liga Nacional de
Rodeio, em Barretos. Na modalidade Sela Americana foram
classificados Leandro Baldissera e Peter WilliTimm, e em
Bareback, Leandro Medeiros e
Eduardo ‘Ringo’ Melo.
Ricardo Rocha afirmou
que é um orgulho ver o talento
dos competidores do Brasil.
“Ficamos honrados em saber
que estes profissionais foram
revelados durante a Festa do

Peão de Barretos e agora seguem a sua carreira internacional. São novos nomes que
continuam mostrando para o
mundo o nosso talento, assim
como já fizeram Guilherme
Marchi e Silvano Alves”, declarou Bodinho.
A 63ª Festa do Peão de Barretos acontece de 16 a 26 de
agosto. Informações e vendas de
ingressos estão disponíveis no
site www.independentes.com.br
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Floriano Pesaro fala aos
profissionais da educação
municipal em evento prestigiado

Cerca de 800 pessoas lotaram o Anfiteatro Jorge Andrade para assistir a palestra do
secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Floriano
Pesaro, a maioria profissionais
da educação do município.
Deputado federal, Pesaro
tem formação em sociologia
pela Universidade de São Paulo e, entre as várias especializações que fez, estudou liderança
executiva no desenvolvimento
da primeira infância na Universidade de Harvard, (EUA).
E “a primeira infância” se tornou o tema da palestra que ele
ministra há dois anos pelas cidades do Brasil.
A presença no evento oficial de abertura do ano letivo
de Barretos aconteceu graças
a um convite do prefeito Guilherme Ávila. “Fiquei honrado com o convite e surpreso
com a grande quantidade de
pessoas na platéia. Este tema
me encanta há anos, pois é
preciso investir na educação,
especialmente, nesta fase da
vida humana, a primeira infância, que é fundamental na
formação do caráter das pessoas”, apontou o secretário.
“Todo o carinho e dedicação dispensados às crianças
antes dos seis, sete anos de
idade, vão refletir em sua
conduta como adulto, com
cidadão. Fico muito feliz em
comprovar, de perto, o quan-
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to o município de Barretos
tem apresentado qualidade
na educação infantil pública,
pois o fruto desse investimento resultará numa cidade
muito melhor, em breve”,
comentou Pesaro.
O prefeito Guilherme
Ávila destacou a importância da presença do secretário
na cidade e informou que a
visita serviu ainda para definir a data de inauguração do
Restaurante Bom Prato e do
novo Centro de Convivência
do Idoso, na próxima terça-feira, 27 de fevereiro.
“Ao vir a Barretos para
ministrar uma palestra a nossos professores, diretores de
escola, coordenadores pedagógicos e convidados, sem
nenhum custo para o município e com esse nível de excelência de conteúdo, Floriano
Pesaro mostra o quanto de
prestígio dedica a nossa cidade. Tanto que daqui a dez dias
ele estará de volta na inauguração de duas conquistas
municipais em que ele, como
político, foi fundamental, o
Bom Prato e o novo CCI”,
destacou o prefeito.
Na visita, Pesaro esteve
ainda no Instituto Esperança
e Vida, onde se reuniu com
assistentes sociais que atuam
na Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento
Social – a DRADS.

Número de mortes no trânsito
em Barretos cai 27,6% em 2017
Barretos registrou uma redução de 27,6% no número de
vítimas fatais de trânsito em
2017, na comparação com o ano
anterior. Com esta queda, o município superou a meta estabelecida pelo Movimento Paulista
de Segurança no Trânsito, programa do Governo do Estado de
São Paulo, que visa reduzir pela
metade, até 2020, as mortes causadas por acidentes.
Esta informação consta da
análise de resultados do programa, que envolve 103 municípios paulistas onde residem
78% da população do estado.
Desenvolvida através de parcerias com o Detran-SP e prefeituras municipais, o programa já destinou R$ 110 milhões
para projetos voltados a ampliar a segurança no trânsito.
“Muitos dos investimentos
feitos pela prefeitura nos últimos anos contribuíram para
este resultado. Entre eles, nós
podemos citar a modernização da malha viária do mu-

nicípio, com a construção de
novas avenidas e a melhoria
de outras, a modernização da
iluminação e o grande investimento feito em sinalização,
travessias elevadas e redutores de velocidade”, destaca o
prefeito, Guilherme Ávila.
Na avaliação do secretário
municipal de Ordem Pública,
Cláudio Muroni, Barretos tem
boas condições para seguir
cumprindo as metas estabelecidas pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito.
Entre os fatores para isto,
ele destaca a continuidade dos
investimentos em sinalização
vertical e horizontal por diversos bairros da cidade, investimentos em modernização do
sistema semafórico, incluindo uma central que permita
acesso remoto, implantação
de mão única de direção em
diversos bairros, implantação
de lombofaixas em locais com
grande fluxo de pedestres e o
constante trabalho de monito-

a maior parte na faixa etária
entre 18 e 24 anos, e 38,10%
resultaram de acidentes com
automóveis, superando os acidentes com motocicletas, bicicletas e atropelamentos.
Em todo o estado de São
Paulo foram registrados 5.645
óbitos em acidentes de trânsito durante 2017, correspondendo a uma redução de 1,4%
em relação ao ano anterior. A
meta estabelecida pelo movimento é reduzir estas ocorrências para 3.880 em 2020.

ramento e fiscalização de trânsito, realizado por agentes de
trânsito e pela Policia Militar.
Conforme dados do Movimento Paulista de Segurança
no Trânsito, Barretos registrou
no ano passado 21 óbitos em
acidentes de trânsito, três a menos do que a meta estabelecida. Destes, 52,38% resultaram
de acidentes ocorridos em rodovias sob jurisdição estadual.
O levantamento também aponta que 90,48% das vítimas fatais foram do sexo masculino,

Sindicato dos Servidores Municipais oferece
atendimento com Terapeuta Ocupacional
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Barretos oferece a seus associados e dependentes, atendimento na área de Terapia
Ocupacional, com a terapeuta, Raquel Martins.
Segundo a profissional,
a terapia ocupacional é uma
profissão da área da saúde,
que abrange desde crianças
até idosos, auxiliando em suas
funções cotidianas, a fim de
propiciar maior autonomia e
independência do sujeito.
A profissional explicou,
também, que a Terapia Ocupacional é indicada a qualquer pessoa que apresente
algum tipo de problema, seja
ele emocional, físico, social

ou mental.
“Através da TO buscamos
recuperar ou estruturar a autonomia do paciente e integra-lo
ao meio que necessita, pode
ser ele em uma escola, emprego ou qualquer setor social.
Nossa função é orientar e planejar o cotidiano dos pacientes da melhor forma possível,
os ensinando a interagir com
o ambiente no qual conviverá”, esclareceu.
A Terapia Ocupacional se

ocupa com todo o tipo de ação
do paciente, desde a maneira de
escovar os dentes até como organizar sua rotina, passando as
diretrizes para que essa pessoa
possa ter a sua rotina de maneira independente e autônoma.
Para agendar horário com
a Terapeuta Ocupacional, Raquel Martins, associados e
dependentes do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Barretos devem telefonar para (17) 3321-2488.

Governo Federal oferta
mais de 200 mil vagas de
qualificação em turismo
Cursos profissionalizantes são gratuitos e
inscrições podem ser realizadas até 19 de março
Começaram na última segunda-feira (19) as pré-matrículas online para o programa
PRONATEC Turismo Voluntário, parceria dos ministérios
do Turismo e da Educação.
Nesta etapa serão ofertadas
207.375 vagas para 24 cursos
destinados a pessoas maiores de 15 anos, residentes em
qualquer unidade da federação e no DF.
Os cursos profissionalizantes têm carga horária que variam de 160 até 300 horas. Na
lista de oferta estão cursos de

Inglês básico, Espanhol básico, Língua Brasileira de Sinais
(Libras), Mensageiro, Recepcionista, Reciclador, Agente
de Microcrédito, Produtor de
Cerveja, Auxiliar de Fiscalização Ambiental, entre outros.
“A qualificação profissional é uma de nossas prioridades para os próximos anos
e, exatamente por isso, foi
incluída no plano Brasil + Turismo que prevê o fortalecimento das iniciativas voltadas
para ampliarmos o universo
de pessoas aptas e preparadas

para atuar no mercado de viagens”, afirma o ministro do
Turismo, Marx Beltrão.
O prazo para a realização
das pré-matrículas vai até 19
de março no portal http://sistec.mec.gov.br/meu-cadastro.
A partir do dia 26 de março os
alunos terão acesso à plataforma para validar a matrícula e
iniciar o curso, segundo previsão do Ministério da Educação.
A instituição de ensino tem até
30 dias, após finalização do
curso pelo aluno, para emitir o
certificado de conclusão.

MASSA MOTOS

PEÇAS - SERVIÇOS
3322-8785 / 3324-1199
ito
Zez

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
Geral - Terraplanagem e pavimentação
17

(

98123-4581

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

BEEF SHOP

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza
Barretos-SP

Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos

(

3322-5522

vendseg@vendseg.com.br

3324-2724

Seguros | Certificação Digital | Sistemas Fiscais
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Conselho Diocesano de Pastoral é
33º Batalhão da PM promove
convocado para a primeira reunião ordinária
campanha de arrecadação de lacres de
Neste sábado (24), será re- Júnior, louva-se e se bendi- promover a paz proposta pela
alumínio para a troca por cadeiras de rodas alizada
na Cúria Diocesana, ze a Deus pela celebração Campanha da Fraternidade,
Considerando que as “Campanhas de
Arrecadação de Lacres de Alumínio” realizadas anteriormente, contribuíram para
conscientizar e sensibilizar nosso público
policial militar e sociedade em geral, para
a realidade vivida pelas pessoas com deficiência, e que, pequenas ações como esta,
podem em muito contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida, o comando
do 33º Batalhão da PM de Barretos relança
a campanha, que se dará durante os meses
de fevereiro e março e se encerrará em 03 de abril de 2018. Os lacres juntados e doados por
policiais militares, bem como por populares, serão arrecadados nas unidades Policiais Militares existentes nos 19 municípios da área do 33º BPM/I, podendo inclusive ser entregues
diretamente aos patrulheiros nas ruas, tudo de modo a facilitar e arrecadar o maior número
possível de lacres. Os lacres arrecadados serão convertidos em cadeira(s) de rodas, que por sua
vez, será (ão) doada (s) ao Hospital de Câncer de Barretos (Fundação Pio XII), pois é sabido
que a instituição, além de sua grande demanda de uso de cadeiras de rodas, ainda cede seus
equipamentos em empréstimo gratuito a outras entidades beneficentes.
Junte-se a nós nesta campanha de amor em prol do Hospital de Amor!

Raphael Oliveira viabiliza emenda parlamentar para
Santa Casa com deputada estadual Clélia Gomes
O vereador Raphael Oliveira (PRP), recebeu correspondência do gabinete da deputada estadual, Clélia
Gomes, confirmando a viabilização de emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil reais para a Santa Casa
de Barretos. Segundo o vereador, a verba, que será
aplicada no custeio e manutenção do hospital, foi recebida pela nova administração do hospital com muita alegria. “A deputada Clélia Gomes já efetuou no
último ano duas outras emendas parlamentares, que
somadas giram em torno de R$ 200 mil. Meu papel
como vereador e pessoa pública é batalhar pela melhoria no atendimento da população na saúde pública.
Por isso, tenho buscado junto a deputados estadual e
federal, novos recursos para subsidiar os serviços da
Santa Casa”, explicou o vereador.

a partir das 13h30, a primeira
reunião ordinária de 2018 do
Conselho Diocesano de Pastoral (CDP). O conselho é formado pelos assessores e coordenadores diocesanos de pastorais e
movimentos, e representantes
das 23 paróquias e da Quase
Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica).
Na convocação, assinada
pelo coordenador diocesano
de pastoral, padre Ivanaldo
Mendonça, e pelo bispo diocesano, dom Milton Kenan

do Ano Nacional do Laicato
que, também na Igreja Particular de Barretos, produzirá
muitos e bons frutos.
O Ano Nacional do Laicato tem como objetivo celebrar
a presença e a organização
dos cristãos, leigos e leigas,
no Brasil, aprofundando a sua
identidade, vocação, espiritualidade e missão, testemunhando Jesus Cristo e seu reino.
“A atitude de conversão,
proposta pelo Tempo Quaresmal e o compromisso de

tornam-se elementos irrenunciáveis no processo de evangelização que nos torna, cada
vez mais, Igreja que caminha”, diz o coordenador e o
bispo barretense.
A Diocese de Barretos vive
a 3ª e a 4ª etapa do 3º Plano Diocesano de Pastoral, que é o da
implantação e monitoramento.
O Plano de Pastoral foi lançado
em abril do ano passado e tem
como referência as Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora
da Igreja no Brasil.

Lançada pesquisa
de opinião sobre
cursos à distância
As universidades de Minas Gerais, parceiras da Universidade Aberta do Brasil (UAB), lançaram uma pesquisa sobre
preferência de cursos à distância ,para aqueles que pretendem
continuar seus estudos. Os interessados devem acessar o endereço: https://goo.gl//BJWW3h e responder o formulário de
levantamento de demanda em cursos na modalidade a Distância EaD/UAB. A secretaria municipal de Educação mantém
o Polo Barretos de apoio presencial para a UAB, localizado à
Rua 21 de abril, 240, bairro Derby Clube, fone 3322-8184, responsável pela logística e divulgação das informações do setor.

“Despertei de um sono profundo”:
a confissão de um ex-manifestoche

A manipulação é sutil e nos dá
um sentimento de engajamento, de
luta, de abdicação por uma causa
que não sabemos muito bem qual é.
Escrevo desta forma, porque é assim que imagino que muitos outros
brasileiros se sintam.
Não tenho por objetivo fazer
uma análise legal de pontos técnicos
que culminaram no impeachment,
pois, mesmo sendo advogado, tal
reflexão não me apetece e já foi feita por muitos outros entendidos e
em muitos outros momentos. Aliás,
opiniões não faltam, existe praticamente uma barraca de feira com
ofertas de análises políticas, a torto e
a direito, com posicionamentos que
agradam às mais variadas vertentes.
Proponho-me a refletir sobre
o que é a manipulação, no sentido
etimológico da questão e o quanto isso me despertou de um sono
profundo. A manipulação na interpretação mais aberta da palavra se
constitui em um ato, onde determinado indivíduo trata uma pessoa
como se fosse um objeto, a fim de
dominá-lo com facilidade.
Este tratamento é como uma redução ilegítima de uma pessoa a um
objeto, com um interesse quase sádico.
Não sou um fiel incauto do antigo governo, nunca fui totalmente identificado com suas visões de
mundo, nem pretendo levantar uma
bandeira de defesa de uma presidente que já caiu, mas pretendo refletir
sobre o instrumento da manipulação.

Eu, como muitos outros brasileiros que conheço, fui tomado por uma
sanha de guerrilha, de combater a injustiça, a corrupção, de promover o
crescimento de um país que já estava
estagnado e acreditei nos crimes de
responsabilidade que pareciam existir.
Não me proponho a analisar as
pedaladas, além daquelas que víamos
nos meios de comunicação, onde a
Presidente andava com sua bicicleta e
um segurança, por Brasília, geralmente aos finais de semana pela manhã.
Tendo por comprovada a existência do crime de responsabilidade, por assim dizer, deixemos que
isto assim permaneça. Mudar o discurso não muda os fatos.
Mas, voltando ao cerne da reflexão proposta, quero dizer do dia em
que despertei para a manipulação.
Este dia, tardio, foi o dia em que enxerguei que os movimentos de “liberdade” social já não mais lutavam por
liberdade, pelo contrário, se calaram.
Foi o dia em que vi um Presidente liberar milhões intermináveis
para propaganda, em atos muito
semelhantes ao do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda),
para aprovar pacotes antipáticos à
população, visto que são comprovadamente desnecessários e ser
aplaudido pela grande mídia.
Um pouco antes deste dia de despertamento, me veio a ideia de onde
estariam os organismos internacionais, as chancelas culturais diante de
reformas que extinguem e retroagem

direitos sociais históricos, bem como,
qual é a razão para aceitarmos tão pacificamente o que tem ocorrido.
Neste momento pensei a respeito da manipulação existente através
da linguagem, que pode difundir a
verdade ou propagar a mentira. A linguagem manipuladora é sedutora e
geralmente tem uma “ideia de efeito”.
A ideia de efeito que nos manipula hoje é a liberdade.
Quando os manipuladores (que
são muitos, dentre eles, as grandes
empresas de comunicação, bem como
algumas vozes do poder legislativo,
visto que o chefe do executivo é para o
Brasil, o que o jiló é para uma criança,
insosso e insípido), introduzem o discurso de que os atos de austeridade ora
propostos são para alcançar a liberdade nacional, ante as dívidas externas,
ante aos déficits, ante às desigualdades e para que se permita a liberdade
dos cidadãos no amanhã, de negociar
com o seu patrão, de se aposentar com
melhores condições, de escolher seus
melhores caminhos, o povo, como eu,
ficamos intimados, sem exercer o nosso poder de crítica.
Uma pena que tantos serão
como eu, em um dia, tarde da vida,
descobrirão que fomos manipulados com liberdade, uma liberdade
que na verdade nos tornou mais
escravos e desiguais do que nunca.
Fica aqui o meu lamento, por
mim e pelo Brasil.
Bruno Gabriel Prates
Advogado
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Parque Night Run está com inscrições abertas
Corrida acontece no dia 10 de março no Parque do Peão

A corrida de rua já é uma paixão nacional, conquistando cada
vez mais adeptos. No dia 10 de
março, Barretos sedia a 3ª edição
da “Parque Night Run”, corrida
noturna cujo percurso é realizado
dentro do Parque do Peão, principal ponto turístico da cidade.
As inscrições estão abertas
e devem ser feitas pelas assessorias esportivas e academias
ou pelo site www.runnerbrasil.
com.br para 5 km (corrida ou caminhada) ou 10 km (corrida). O
trajeto contempla monumentos
e áreas arborizadas do complexo, que foi criado para receber o
maior evento da cidade: a Festa
do Peão de Barretos.
Os postos de hidratação serão posicionados a cada 2 km do
percurso e haverá também um na
chegada, na área reservada aos
atletas inscritos. No término da
corrida serão distribuídas frutas e
isotônico Gatorade, patrocinador
oficial do evento em 2018.
Além de troféus e medalhas

Equipe da Assessoria Esportiva Adriano da Mata segue nos
treinamentos para a corrida que acontece no dia 10 de março

de participação, haverá premiação em dinheiro para os primeiros
colocados de cada modalidade: na
corrida de 10 km, tanto masculina
quanto feminina, os valores são:
1º Colocado: R$ 1.300 reais; 2º
Colocado: R$ 700; 3º Colocado:
R$ 400. Para os participantes de 5
km serão entregues kits com prêmios de patrocinadores do 1º ao
3º colocados, nas categorias feminino e masculino.
As três assessorias esportivas
com maior número de atletas ins-

critos também serão premiadas:
1º lugar – um vale churrasco no
valor de R$ 500,00 e 20 dúzias
de cerveja lata (350 ml); 2º lugar
– um vale churrasco no valor de
R$ 250,00 e 10 dúzias de cerveja
lata (350 ml); e 3º lugar – uma
caixa térmica cooler e cinco dúzias de cerveja lata (350 ml).
Dúvidas podem ser resolvidas
através do e-mail parquenightrun@
gmail.com e mais informações estão disponíveis na página facebook.
com/parquenightrun

Jaqueline Silva aponta incentivo a atletas
em “clínica” do Circuito SESC de Esportes
Ao ministrar uma “clínica” para estudantes da faixa etária de
11 a 17 anos, na última terça-feira (20), no ginásio do Rochão,
em Barretos, a ex-jogadora Jaqueline Silva, campeã olímpica de
Vôlei de Praia pelo Brasil, em 1996, em Atlanta EUA), apontou
que o incentivo leva a criança e o adolescente a despertar seu
interesse pelo esporte. “É uma felicidade realizar este trabalho,
pois contribui para definir o que pensam e desejam fazer”, observou a atleta. A clínica foi ministrada pelo Circuito SESC de
Esportes, numa parceria com a prefeitura de Barretos, por meio
da secretaria municipal de Esportes e Lazer. O objetivo é fomentar o desporto pelo país, sempre com a presença de um atleta de referência da modalidade. “Sempre buscamos
trazer profissionais com grande experiência para que os estudantes possam abrir o caminho e o despertar para o
esporte em determinada modalidade, conforme sua aptidão. Já tivemos clínica sobre o judô e já pedimos para o
basquete, com a participação de Leandrinho, ex-atleta da Liga Norte Americana, que está atuando pelo Franca
Basquete”, revelou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico.

