
BARRETOS, 27 de julho de 2018

www.jornalacidadebarretos.com.br

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano V - Edição nº 286 - Ditribuição Gratuita

O ENIGMA BOLSONARO - “Como se explica o enigma Bolsonaro? Lidera as pesquisas, principalmente quando Lula não 
aparece como candidato, mas o PR e o PRP acabam de recusar parceria com seu partido, o PSL, que esperava o apoio de 
uma onda bolsonarista com 100 deputados. ” EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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Vestibular 2019 do 

Unifeb podem 
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totalmente online
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Em 2017, o vereador João 
Roberto dos Santos, João Mula-
ta, apresentou requerimento so-
licitando obras de recapeamento 
de toda a Avenida 1. A solicitação 
foi feita após João Mulata receber 
diversos pedidos dos moradores 
da avenida, sobre as péssimas 
condições do asfalto que a via 
pública apresentava. As obras 
de recape foram iniciadas pela 
administração municipal em abril 
deste ano, realizadas em várias 
etapas. Na etapa anterior, o reca-
peamento chegou até na rua 22 
e, nesta semana, foi iniciada mais 
uma etapa, desta vez, até a rua 
12, onde a Avenida 1 margeia o 
bairro Nogueira. “É gratificante 
ver o resultado do nosso trabalho 
em favor da população e a admi-
nistração pública cumprindo seu 
papel”, comentou o vereador.

“Você já reparou como os meios 
de comunicação, as ONGs e até os 
políticos no Brasil vivem chorando 
pelas más condições dos bandidos 
nas cadeias, mas nunca pelas vítimas 
e suas famílias, que têm suas vidas 
destruídas?”. O questionamento é fei-
to por Ricardo Salles (foto), presiden-
te do Movimento Endireita Brasil, es-
pecialista em debates e palestras que 
abordam temas voltados para a segu-
rança no campo, segurança pública, 
Meio Ambiente Responsável, Agronegócios, privatizações e combate à 
corrupção. Além de advogado, Salles foi secretário do Meio Ambiente 
de São Paulo e estará em Barretos, nesta sexta-feira, entre 16 e 18 
horas, para a palestra “Segurança no Campo: desafios e soluções”, no 
Recinto Paulo de Lima Correa, onde será recepcionado por ruralistas. 
O evento faz parte da programação de palestras oferecida pela 50ª 
ExpoAgro que segue até o próximo domingo.

A Associação Os Indepen-
dentes realizará seleção para 
contratação de profissionais 
para atuar nas áreas de segu-
rança e bombeiro civil durante 
a 63ª Festa do Peão de Barre-
tos. São vagas para ambos os 
sexos, idade acima de 18 anos 
e experiência comprovada.

Os interessados devem le-
var currículo e certificado de 
conclusão do curso de segu-
rança e bombeiro civil na sede 
administrativa do Parque do 
Peão até a próxima segunda-
-feira, 30 de julho.

Além do certificado, cada 
candidato deverá apresentar 

A secretaria municipal de 
Saúde está realizando mais 
uma campanha de Vacinação 
Anti-rábica, com vários pos-
tos de vacinação instalados 
pela cidade. Um deles estará 
no Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Bar-
retos, na Região dos Lagos.

Segundo o presidente do 
sindicato, João Mulata, a enti-
dade apoia a campanha, devido 
sua grande importância para o 
município e para a saúde públi-
ca. “Todos os anos temos um 
posto de vacinação no sindicato, 
pois entendemos a importância 

desta campanha e admiramos o 
trabalho de todos os servidores 
envolvidos nela”, comentou.

BALANÇO
Na primeira etapa, realizada 

no último sábado, dia 21, foram 
vacinados 1.706 cães e 171 ga-
tos, totalizando 1.877 animais, 
7,58% de um universo total de 
24.751 animais. A campanha 
prossegue com mais três eta-
pas: amanhã, sábado, 28 de 
julho, e nos sábados 4 e 11 de 
agosto, com 16 postos fixos no 
perímetro urbano e postos vo-
lantes na zona rural, que aten-
derão das 9 às 16 horas.

Atividades como pesquisas, 
estudos para concursos, vesti-
bulares ou para o Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Médio) 
ou simplesmente para leituras 
de livros, podem ser realizadas 
na Biblioteca Profº Roberto 
Rossi Zuccolo, instalada dentro 
do campus do Unifeb.

Um local que proporciona 
ambiente silencioso e agradável, 
aberto gratuitamente à população 
de Barretos e região, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 23 horas, e 
aos sábados das 8 às 12 horas.

Segundo a bibliotecária, 
Daniela Alexandre da Silva, 
no local é possível encontrar 
65 mil livros, dentre diversos 
assuntos como literatura aca-
dêmica (exatas e biológicas), 
literatura brasileira e estran-
geira. No ambiente há tam-
bém cabines para estudo em 
grupos ou mesmo para reuni-
ões de trabalhos, sem interfe-
rir no espaço compartilhado.

A Biblioteca do Unifeb 
mantém, ainda, uma programa-
ção cultural, com exposições 
de artes plástica, assinadas por 
artistas consagrados da região.

Recape da 
Avenida 1 

entra em fase 
de finalização.

Pelo menos 233 animais da 
raça Nelore serão julgados até o 
próximo domingo (29), durante 
a 50ª ExpoAgro Barretos. Entre 
os inscritos estão animais vin-
dos de 20 cidades do país, par-
ticipação que deve influenciar 
no posicionamento do evento 
no ranking nacional de Nelore.

De acordo com o processador 
de julgamento da raça Nelore, 
Diego Rodrigues Leite, todos os 
animais já foram pesados e tive-
ram seus dados catalogados, um 
procedimento necessário para fa-
cilitar o julgamento. Ele explica 
que em Barretos 70% dos ani-
mais inscritos são fêmeas.

Entre as características 
avaliadas por comissão es-
pecializada está o aprumo, 
andamento, cumprimento da 
carcaça, caracterização racial, 
formato de cupim, entre ou-
tros aspectos.

Aberto ao público, o julga-
mento dos animais acontece 
diariamente a partir das 8 ho-
ras, no Recinto Paulo de Lima 
Correa, durante a 50 ª ExpoA-
gro Barretos. A programação 
completa do evento pode ser 
conferida nas redes sociais da 
ExpoAgro. Na imagem, Nelo-
re na 50ª ExpoAgroBarretos 
(Foto: Leandro Campos)

Vereador causa 
polêmica nos EUA 

em divulgação de livro
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Biblioteca do Unifeb é aberta 
para população gratuitamente

Julgamento de Nelore da 50 Expô 
Agro prossegue até domingo

Independentes contratam seguranças 
e bombeiros civis para Festa do Peão

comprovante de residência, certi-
dão negativa de antecedentes cri-
minais, RG e CPF. O atendimen-
to será das 14 às 17 horas. Mais 
informações podem ser obtidas 
pelo telefone 17 3321-0000.

Interessados devem comparecer na administração 
do Parque do Peão até a próxima segunda-feira

Neste sábado tem vacinação 
Anti-Rábica no Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais

Presidente do Movimento 
Endireita Brasil visita Barretos 

para debater segurança no campo
Ricardo Salles estará acompanhado do Cel PM Alberto 

Sardilli, integrante da Polícia Militar Ambiental do Estado
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Opinião

» FALTA ESTÍMULO PARA DESENVOLVER BARRETOS, DIZ 
UEBE

Para o ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) a prefeitura e a Câ-
mara Municipal devem criar condições para o desenvolvimento 
de Barretos. Em sua opinião, falta estímulo do poder público.

» MUITA GENTE PARA POUCO VOTO
Ainda, segundo o médico e emedebista Uebe Rezeck, vai 

ser difícil Barretos eleger algum candidato do município nas 
próximas eleições, em virtude da quantidade de pretendentes.

» CHIAPETTI MINISTRA PALESTRA EM GUAÍRA
O geriatra e nutrólogo Vagner Chiapetti (PRB), pré-candi-

dato a deputado federal, esteve no CCI (Centro de Convivência 
do Idoso) de Guaíra, na segunda-feira (23). O médico ministrou 
palestra sobre alimentação saudável para controle de diabete.

» UMA DUPLA EM BARRETOS
Acompanhado do deputado estadual, Sebastião Santos 

(PRB), o vereador Elson Santos (PRB) esteve recentemente em 
Brasília. A dupla foi tentar emendas parlamentares para o setor 
da saúde, educação e infraestrutura de Barretos.

» UM BOM CAVALEIRO PARA O RECINTO
Nas redes sociais, a vereadora Paula Lemos (PSB) destacou 

o trabalho do ginete de hipismo, Márcio Jorge, na recuperação 
do Recinto Paulo de Lima Correa.

» EM BUSCA DE DOBRADINHA COM O CARLÃO
Dizem por aí que o vereador e pré-candidato a deputado es-

tadual, Carlão do Basquete (PROS), está sendo assediado por 
vários pretendentes a uma vaga na Câmara Federal. O motivo 
do assédio seria a composição de dobradinha.

» O RESPALDO DO JOÃO MULATA
Têm servidores públicos ansiosos por saber quais candidatos nas 

próximas eleições terão o apoio do vereador João Mulata (PSDB).

» ELE SÓ TÁ FILMANDO
O vereador Otávio Garcia (DEM) está de olho em quem o 

critica nas redes sociais.

» COMIDA PARA O POVO, MENOS EXPORTAÇÃO
A socióloga e vereadora de Campinas, Mariana Conti 

(PSOL) visitou Barretos no início da semana. Ela entende que é 
preciso debater a produção agrícola voltada para a exportação, 
em detrimento do atendimento às necessidades da população.

» CORAL DA TERCEIRA IDADE É ATRAÇÃO DA FESTA
Coral Raízes, de Guaíra, com vozes da terceira idade, é uma das 

atrações da noite de 16 de agosto, no Palco Culturando, no Parque 
do Peão, no início da 63ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.

» UMA GRATA SURPRESA NAS URNAS
Major Mauro Santos Junior (PR), com o apoio da família 

militar, pode ser uma grata surpresa nas próximas eleições, ava-
liam alguns observadores barretenses.

» REMENDO DE DINHEIRO NÃO TEM PREÇO
Em época de tantas emendas parlamentares para os municípios, 

também é momento propício para os eleitores avaliarem o que os 
candidatos à reeleição estão votando no Congresso Nacional e na 
Assembleia Legislativa. Afinal de contas, voto não tem preço.

» SANTUÁRIO VIRA CATEDRAL NA GLOBO
Reportagem da EPTV trocou identificação do Santuário 

Diocesano por Catedral Nossa Senhora do Rosário, em matéria 
sobre a beatificação do padre André Bortolameoti.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “O sofrimento é opcional”, 

da Monja Coen, publicado pela editora Belaletra.
Kamel Aref Saab

Grão-Mestre Estadual do Grande 
Oriente de São Paulo (GOSP), 
a maior Maçonaria da América 

Latina, representando mais de 25 
mil maçons em todo o estado.

O enigma Bolsonaro
Mais uma vez, não vamos levantar bandeira política sobre este momento importante 

para brasileiros e brasileiras: as eleições de outubro. Vamos ceder nosso espaço de opinião, 
para Gaudêncio Torquato, jornalista, professor titular da USP, consultor político e de 

comunicação. Temos certeza que nossos leitores se identificarão com o raciocínio deste 
cidadão de grande importância para os meios de comunicação brasileiros.

Como se explica o enigma 
Bolsonaro? Lidera as pesqui-
sas, principalmente quando 
Lula não aparece como candi-
dato, mas o PR e o PRP aca-
bam de recusar parceria com 
seu partido, o PSL, que espe-
rava o apoio de uma onda bol-
sonarista com 100 deputados. 
Até agora este contingente 
não deu as caras. Qual a razão 
para o isolamento do capitão?

A essa altura, a menos de três 
meses do pleito, era de esperar 
que uma enxurrada de adesões 
transferisse ao pré-candidato 
da extrema-direita a condição 
de favorito inquestionável à ca-
deira presidencial. Pois bem, in-
questionável ele já não é.

Expliquemos as razões. A 
começar pela paisagem so-
cial, onde sementes se espa-
lham fazendo brotar tanto nos 
roçados centrais como nos 
terrenos periféricos, uma flo-
resta de ressentimentos contra 
os protagonistas da política. 
Por sua conhecida verve con-
tra petistas, na esteira de uma 
linguagem centrada em plata-
forma recheada de posições 

conservadoras, o deputado 
Jair elevou-se à condição de 
inimigo número um das es-
querdas e seus porta-vozes, a 
começar por Lula.

Dessa forma, conseguiu 
construir o seu “muro”, para 
usar uma metáfora pinçada da 
construção que Donald Trump 
prometeu ao seu eleitorado e 
cujo foco é o combate à mi-
gração a partir do México.

O “muro” de Trump ga-
nhou o sistema cognitivo do 
eleitor conservador e naciona-
lista. O “muro” de Bolsonaro 
é a defesa da sociedade contra 
a bandidagem, além da pro-
messa de combater “esquer-
distas” de todos os quadran-
tes, principalmente, aqueles 
que usam o verbo para lem-
brar a era da opressão aberta 
pelo golpe militar de 1964.

Trata-se de um represen-
tante que expressa as idéias 
do nacionalismo à moda anti-
ga, com uma abordagem am-
parada na burocracia militar-
-desenvolvimentista. Também 
é acusado por adversários de 
ser “autoritário, truculento, 

racista e homofóbico”.
Chegou a defender o fuzi-

lamento de Fernando Henrique 
pelas privatizações que ele fi-
zera, o que mostra a propensão 
para produzir frases de efeito, 
porém, de alta aceitação em seus 
eleitores: “bandido bom é ban-
dido morto”, “ a polícia deveria 
matar mais”, entre outras. Pro-
mete, caso ganhe, inserir muitos 
militares no governo, porque 
são “incorruptíveis e moralmen-
te superiores aos políticos”.

Nesse ponto, convém pon-
tuar sobre a polêmica que 
seu discurso propicia. Se as 
massas aplaudem a “lingua-
gem militarista”, sob o en-
tendimento de que um militar 
no governo seria mais ade-
quado para manter a ordem 
e a segurança social, o meio 
político teme por seu futuro, 
enxergando em Bolsonaro o 
dirigente que tolheria a inser-
ção de políticos na estrutura 
governativa, restringindo o 
balcão de trocas e fechando o 
circuito de interlocução entre 
Executivo e Legislativo.

A par da sombra autoritária 

que acompanha Bolsonaro, há 
dúvidas sobre seu desem-
penho até a reta final. Seria 
possível a algum candidato, 
por mais populista que seja, 
suportar o massacre de atores 
que, na campanha, terão gran-
de tempo de TV e rádio? Sem 
coligação, o capitão disporá 
de míseros 7 segundos.

Poderá ter as redes sociais 
como artilharia. Ora, redes 
sociais não elegem ninguém. 
Mobilizam a militância. Essa 
é a dúvida que persiste no 
meio político, razão pela qual, 
apesar de liderar intenções de 
voto, Jair Messias Bolsonaro 
não sai do isolamento. Par-
tidos receiam assumir com-
promisso com uma figura que 
abre tantas interrogações.

O enigma Bolsonaro conti-
nuará até mais adiante quando 
a campanha pegar fogo. Caso 
consiga atravessar a fogueira 
sem se queimar, é razoável pen-
sar em milagre. A Bíblia não diz 
que o Messias andou sobre as 
águas na direção de seus após-
tolos? Jair Bolsonaro tem um 
Messias de sobrenome.

Maçonaria: o que já fizemos e fazemos pelo Brasil
O Brasil passando por uma 

grave crise econômica pela 
má gestão das contas públi-
cas e agravada pelas elevadas 
despesas financeiras do Esta-
do, enquanto o País enfrenta 
uma série de instabilidades de 
ordem política.

Não é difícil ver todos 
esses fatores nas bancas de 
jornal, em capas de revistas, 
jornais ou mesmo no horário 
nobre da televisão, correto? 

Entretanto, foram esses 
os ingredientes que levaram, 
após um longo processo de 
lutas, à Proclamação da Re-
pública do Brasil, em 15 de 
novembro de 1889. Foi esse 
levante político e popular que 
deu fim ao Império e forjou o 
País como conhecemos hoje.

Entre essas forças sociais que 
pressionaram pela criação da de-
mocracia em nossa Nação, está 
aquela que é mais envolta em 
mistérios e mitos: a Maçonaria.

Mesmo tendo mais de 195 
anos no país e tendo atuado em 
momentos como Abolição da 
Escravatura e Independência, 
até hoje se propagam visões 
falsas a respeito da Ordem, co-
locando-a como parte de um 
plano mundial de dominação ou 
uma seita mergulhada em ocul-
tismo. Nada disso é verdade.

O envolvimento dos Ma-
çons em todos esses pro-
cessos históricos se deu por 
conta dos ideais centenários 
de Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade, que regem as 
ações da Ordem e dos Irmãos 
presentes em suas fileiras. 
Apenas falando de nosso país, 

a Maçonaria acumula feitos 
como a atuação fundamental 
na Abolição da Escravatura, 
Independência, Proclamação 
da República e mesmo na 
redemocratização do Brasil, 
sempre exercendo seu papel 
de protagonista na luta pelo 
progresso e evolução social.

Um currículo como esse, 
acompanhado pelo momento 
atribulado que o país atraves-
sa hoje, é um chamado que 
ecoa entre todos os Maçons.

É com base nesse chama-
do e em nossa responsabili-
dade, enquanto vanguarda da 
sociedade civil, que o Grande 
Oriente de São Paulo, com-
parável ao Governo Estadual 
dentro da estrutura da Ordem, 
encabeça o projeto das 33 
Medidas para um Brasil Jus-
to e Perfeito. A missão é con-
tribuir para o resgate de uma 
sociedade mais justa, susten-
tável e com igualdade de con-
dições de desenvolvimento.

As 33 Medidas são um tra-
balho conjunto a ser construído, 
uma Pedra Bruta, como dizem 
os Maçons. A Maçonaria de São 
Paulo age como um catalisador, 
reunindo irmãos e cabeças pen-
santes da sociedade brasileira, 
para unir visões e corações com 
o objetivo de resgatar valores 
como civismo e cidadania para 
um Brasil que vive tempos de 
imperfeição e injustiça.

O lançamento oficial do pro-
jeto se deu na Câmara Munici-
pal de São Paulo com a presença 
de mais de 150 pessoas, entre Ir-
mãos, Autoridades Maçônicas, 
Legislativas, Civis e Militares, 

que durante uma tarde inteira 
se reuniram para ouvir pales-
trantes renomados sobre desen-
volvimento econômico, susten-
tabilidade, construção social e 
política, e integração com a so-
ciedade, pilares que sustentam o 
projeto das 33 Medidas.

Após isso, outro encontro já 
reuniu palestrantes renomados 
para discutir alternativas para 
investimento na educação como 
forma de transformação social.

Ainda em junho, uma série 
de reuniões ocorreram, levan-
do a diversas camadas da so-
ciedade civil a possibilidade 
de contribuírem na constru-
ção das medidas, que têm sua 
elaboração final marcada para 
este final julho.

Por fim, o lançamento do 
projeto coletivo concretizado 
se dará em agosto, mês em que 
é celebrado o Dia do Maçom.

Mais do que permitir uma 
participação ampla da socie-
dade, esse cronograma permi-
te que as 33 Medidas estejam 
prontas para serem apresenta-
das à sociedade e ao poder pú-
blico antes das eleições, quando 
corriqueiramente os pleiteantes 
a cargos públicos apresentem 
seus planos de governo e bus-
cam o apoio da Maçonaria em 

suas candidaturas.
Tendo em mãos um docu-

mento, fruto de uma inteligên-
cia coletiva orientada pela me-
lhora do Brasil, temos meios 
de exigir dos detentores do po-
der político a implementação 
de medidas fundamentais para 
mudar o cenário do país. Além 
da esfera política, o caráter 
colaborativo das 33 Medidas 
permite que estas sejam eixos 
orientadores para projetos da 
própria sociedade civil que as 
construíram, construindo uma 
ação coordenada de diversos 
atores pelo bem comum.

Seja no brado retumbante 
da Independência, na Procla-
mação da República ou des-
truindo as correntes da Escra-
vidão, a Maçonaria sempre 
esteve e estará presente na 
história do Brasil, assumindo 
seu papel de vanguarda das 
mudanças sociais e lutando 
pelos ideais que fundaram 
essa Ordem Tricentenária.

Não há obra que se erga 
sem que na argamassa esteja 
misturado o suor do pedreiro.
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Neste domingo (29), em Barretos/SP, serão elei-
tos a Miss e o Mister Rodeio Brasil 2018. O even-
to acontece na Praça de Alimentação do North 
Shopping Barretos a partir das 17h. O certame é 
realizado no empreendimento desde 2014. Dez 
garotas e 14 rapazes de diversas cidades do Brasil 
disputarão o título do concurso de beleza coun-
try mais importante e tradicional do país. O Mister 
Rodeio Brasil, criação do barretense Milton Figuei-
redo (jornalista e Técnico em Gestão com Ênfase 
em Rodeio), existe desde 2011. O casal vencedor 
irá suceder a Denise Bueno, de Lins/SP – Musa do 
Rodeio Nacional 2017, e Aurélio Melo, de Franca/
SP – Mister Rodeio Brasil 2017. Só gente Bonita!!!!(foto: Ewerton Carreira)

Segunda-feira (23) foi dia de Renan Martins de Almeida completar 
mais um ano de vida. O pequeno que é filho de Renato e Caroline 

(foto), tem duas paixões, rodeio e futebol, que foi tema da sua festa 
de aniversário que foi antecipada para sábado (21), comemorando 

com seus amiguinhos e familiares. Parabéns!!!

Destaque para Luciana Gomes, que no sábado (21) durante a Feijoada 
Samaúma, viveu um daqueles momentos que valem a pena na vida, de-
pois de dez anos, o reencontro com sua ídolo Alcione, a Marrom. Linda e 
cheirosa, posou pra foto, conversou com ela, e a deu certeza de que ser 
sua fã é de fato um orgulho. Sonho realizado!!! (foto: arquivo pessoal)

Amanhã (28) é dia de festa em 
torno de Vitor Brito Chavegati, e o 

carinho especial ficará por conta da namorada 
Claudete Gonçalves (foto). Felicidades!!!

Muita simpática, amiga e super mãe, essa é Patrí-
cia Modenes, que celebrou mais um ano de vida 

terça-feira (24), e passou a data especial receben-
do o carinho dos filhos, Arthur e Bárbara, e do 

namorado Wagner Hilário (foto). Tudo de bom!!!

Robson Calabio, que saiu ainda jovem do interior pra tentar a vida 
na cidade grande, completou esse mês 30 anos, e reuniu família e 
amigos em uma badaladíssima cobertura no Itaim Bibi, São Paulo. 

Felicidades e sucesso Robson!!! (foto: arquivo pessoal)

Pausa nos trabalhos para curtir o dia de folga com a 
mulher, foi assim que o empresário Vainer Pacheco e 
sua Celeste Cavalheiro fizeram na última terça-feira 
(24), saborearam aquele chopp gelado. Sucesso!!!

Parabéns 
para Fernan-

da Cibien, 
que cele-

brou ontem, 
quinta-feira 

(26), mais 
um ano de 
vida. Tudo 

de bom!!!

Segunda-feira (30-07), é dia de festa para Wladimir 
Falcão, que mesmo sendo começo de semana preten-
de comemorar a data com um delicioso churrasco ao 
lado da esposa Lina Salles, filhos, parentes e amigos 

próximos. Felicidades Falcão!!!

Miss e o Mister Rodeio Brasil 2018 
serão eleitos domingo em Barretos

Concurso Nacional de Beleza Country chega a 8ª edição

O locutor de 
rodeios e va-
quejada, Cuia-
bano Lima, foi 
homenageado 
pelo Governa-
dor do Estado 
de Goiás, 
José Eliton 
de Figuerêdo 
Júnior, Grão-
-Mestre da Or-
dem do Mérito 
Anhanguera, e 
nos termos do 
Decreto, o grau 
Comendador, 
por seus rele-
vantes serviços 
prestados 
ao Estado de 
Goiás. Justa 
homenagem!!!
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Durante a convenção esta-
dual do Solidariedade São Pau-
lo, realizada no último domingo 
(22), os filiados do Solidariedade 
aprovaram, por unanimidade, os 
nomes dos candidatos a deputa-
dos estaduais e federais que dis-
putarão as eleições de 2018.

Entre as candidaturas, está a do 
deputado federal, Paulinho da For-
ça, que disputa mais um mandato no 
legislativo federal. Entre os que con-
correm ao legislativo estadual, estão 
o presidente do Solidariedade-SP, 
David Martins, e o secretário-geral 
do partido, Alexandre Pereira.

No evento, também foi reafir-
mado o compromisso do Solida-
riedade em apoiar o governador 
de São Paulo, Márcio França, que 
tenta a reeleição. Em seu discurso, 
Paulinho da Força, que também é 
presidente nacional da legenda, 
enfatizou a importância de traba-
lhar para reeleger o governador.

“O nosso partido está cres-
cendo em todo o Brasil e, logo, 
estaremos entre os maiores do 
país. Por isso, nossas alianças são 
feitas visando o melhor para os 
brasileiros. Em São Paulo, decidi-
mos apoiar o governador Márcio 
França, que já está fazendo muita 

Por meio do seu departa-
mento de Serviços de Trânsito, 
a secretaria municipal de Or-
dem Pública está revitalizando 
a sinalização de solo em Bar-
retos, com atenção neste mo-
mento as vias de grande fluxo, 
como a Antônio Ozanan, co-
nhecida como Coqueiros; En-
genheiro Necker Camargos de 
Carvalho e Frade Monte, que 
já estão prontas.

Segundo o secretário, 
Cláudio Muroni, o próximo 
passo se refere a Via Conse-
lheiro Antônio Prado e Ave-

O vereador ituano, Reginaldo Carlota, está em Nova York, para 
uma temporada de duas semanas, onde promove seu livro “Faca na 
Caveira”, junto a jornais e emissoras de TV e público local.O que está 
chamando atenção nos EUA é a maneira como Carlota está divulgan-
do sua obra. Ele contratou duas modelos venezuelanas, seminuas, 
apenas usando uma minúscula calcinha e com as cores da bandeira 
dos EUA pintada nos seios, para divulgarem seu livro, em plena Times 
Square. A idéia inusitada e extremamente ousada, atraiu a atenção de 
uma emissora de TV e de um jornal de Nova York, que entrevistaram o autor na última segunda-feira. A obra, 
autobiográfica, lançada no Brasil ano passado, pelo selo editorial “Serial Books”, do próprio autor, conta toda 
a trajetória de Carlota, que, de menino mais pobre da escola, que trabalhava como engraxador de sapatos,  
tornou-se o vereador mais votado da história da cidade de Itu, interior de São Paulo. Seguido por mais de 73 
mil pessoas no Facebook, Carlota vive aparecendo em jornais e emissoras de TV do Brasil todo, por conta 
das polêmicas em que se envolve. Meses atrás, ele ganhou destaque em rede nacional, ao desafiar o pre-
feito de Itu para uma luta de UFC em praça pública, valendo a renúncia do mandato, para quem perdesse. O 
prefeito não aceitou o desafio. Após trabalhar durante 10 anos como repórter policial e se envolver pessoal-
mente em diversas caçadas a estupradores que resultaram em prisões, Carlota, que chegou a participar de 
uma temporada da série norte-americana “Instinto Assassino”, do Discovery Channel e de outra temporada 
do “Investigação Criminal”, do AXN, se candidatou a vereador pela cidade de Itu e fez a maior votação da 
história da cidade: 3.168 votos. Além de seu trabalho parlamentar, ele leva uma carreira paralela, como autor 
de livros, e se prepara para virar palestrante motivacional nos próximos meses. Com trabalhos já divulgados 
em países europeus, como Portugal e França, pra onde viaja todo ano, ele começa agora a ganhar espaço 
nos Estados Unidos. Recentemente, Carlota foi descoberto por uma editora norte-americana que não só 
está lançando nos Estados Unidos uma edição promocional gratuita, de um jornal em inglês, nas bancas 
de Nova York,  promovendo seu trabalho, como também negocia a compra dos direitos autorais de seu livro 
“Faca na Caveira”, já batizado de “Knife Skull” em inglês. O livro está à venda no Brasil pelo Mercado Livre.

Ordem Pública revitaliza 
sinalização de solo em Barretos

Dutra cobra construção de reservatório 
de água em novos loteamentos

A falta de água nos bairros 
Jardim Planalto, San Diego 
e Jardim Anastácio aconte-
ce com frequência e é uma 
das maiores reclamações da 
população nas redes sociais. 
No entanto, o SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
relata que esta região da cida-
de é abastecida pelo Sistema 
Comitivas, localizado próxi-
mo ao Parque do Peão, não 
sendo necessário a construção 
de reservatório elevado de 

Vereador brasileiro causa polêmica nos EUA ao 
colocar modelos seminuas para divulgar seu livro

Paulinho da Força reafirma apoio 
do Solidariedade em Márcio França

coisa boa para o estado e quer fa-
zer mais”, afirmou Paulinho.

Segundo o deputado, França 
se preocupa com políticas públicas 
sociais e de emprego. Esta é uma 
das principais razões para que o 
Solidariedade seja um dos aliados 
na reeleição do governador.

“Nós queremos um país me-
lhor, um país que tenha emprego 
e desenvolvimento, e que possa 
voltar a empregar milhões de pes-
soas que estão desempregadas. 
Márcio França tem esse compro-
misso e, junto com ele, o Solida-
riedade vai trabalhar por uma São 
Paulo melhor para todos”, ressal-

tou Paulinho da Força.
TRABALHAR JUNTOS
Logo após o pronunciamento do 

Paulinho da Força, foi a vez do go-
vernador de São Paulo, Márcio Fran-
ça, fazer um discurso de unidade.

“Meu partido é pequeno, mas a 
união com outras legendas nos dará 
forças para seguir em frente. Por isso, 
é uma honra contar com o Solidarie-
dade apoiando o nosso projeto. Ter 
o Paulinho da Força ao nosso lado é 
muito importante, porque ele conhece 
bem as necessidades dos trabalhado-
res e luta por direitos. Reforço o meu 
agradecimento a todos vocês”, ressal-
tou o chefe do Executivo estadual.

água naquela região. 
O pedido de constru-

ção de reservatório foi feito 
pelo vereador Raphael Dutra 
(PSDB). “A população da-
quela região precisa comprar 
água de galão para fazer co-
mida, tomar banho, lavar rou-
pas, dentre outros, por conta 
da falta de água nestes bair-
ros. Os munícipes pedem uma 
solução definitiva”, afirma o 
vereador. Entre 2005 e 2017 
o Poção das Comitivas in-
terrompeu as atividades pelo 
menos sete vezes. 

Para Dutra, a construção 
de reservatório elevado na 
região dos novos loteamen-
tos resolverá o problema de 
abastecimento de água em 
períodos prolongados. Em 
março de 2017, por exem-
plo, problema na bomba do 
Poção das Comitivas deixou 
30% da cidade sem água por 
quase duas semanas.

RESPOSTA
Em nota, o SAAE afirmou 

que “possui estudos para o sis-
tema de abastecimento de água 
no município elaborado pela 
empresa Hidrosan Engenharia 
Ltda, que presta assessoria téc-
nica à autarquia desde 1989, es-
tudos estes que são adequados 
sempre quando há ampliação 
de novos empreendimentos. 
(...) já existe reservatório para 
abastecimento dos mesmos”.

nidas 1, 5 e 43. O serviço foi 
executado também nas trans-
versais, compreendendo o pe-
rímetro das ruas 14 a 34 e Fra-
de Monte a Antônio Ozanan.

“A revitalização é impor-
tante para a segurança no 
trânsito. Na realização dos 
serviços o período da seca 
facilita o nosso trabalho, que 
é feito no período noturno e 
finais de semana. Alertamos 
os motoristas para que redo-
brem a atenção, pois temos 
pessoas e máquinas traba-
lhando”, observou Muroni.
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Neste domingo (29), em 
Barretos, serão eleitos a Miss e 
o Mister Rodeio Brasil 2018. O 
evento acontece na Praça de Ali-
mentação do North Shopping 
Barretos, a partir das 17 horas.

Dez garotas e 14 rapazes de 
diversas cidades do Brasil dis-
putarão o título do concurso de 
beleza country mais importan-
te e tradicional do país. O Mis-
ter Rodeio Brasil, criação do 
barretense Milton Figueiredo 
(jornalista e Técnico em Ges-
tão com Ênfase em Rodeio), 
existe desde 2011. Em 2013, 
ele criou a categoria de Musa 
do Rodeio Nacional que, neste 
ano, dá espaço para ser eleita a 
Miss Rodeio Brasil, que volta 
a ser produzido depois de um 
hiato de cinco anos.

O objetivo do Concurso 
Nacional de Beleza Country 
é exaltar a beleza masculina e 
feminina do público que pres-
tigia o rodeio brasileiro, fãs da 
música sertaneja e consumi-
dores da moda country; além, 
claro, de destacar o município 
de Barretos nacionalmente por 
ser a capital country do país.

O casal vencedor irá su-
ceder a Denise Bueno, Musa 
do Rodeio Nacional 2017, e 
Aurélio Melo, Mister Rodeio 
Brasil 2017.

Miss e o Mister Rodeio Brasil 2018 serão eleitos neste domingo em Barretos
Concurso Nacional de Beleza Country chega a 8ª edição

Além da Miss e do Mister 
Rodeio Brasil, serão eleitos a 
Miss Cowgirl Brasil e Mister 
Cowboy Brasil 2018 (2º luga-
res) e a Miss e Mister Brasil 
Sertanejo 2018 (3º lugares).

O júri irá julgar a simpatia, 
a passarela, o charme, a beleza 
e, principalmente, a comunica-
ção dos concorrentes. Os par-
ticipantes desfilarão primeiro 
em traje de banho e depois 
com o traje típico do estilista 
barretense, Marcelo Ortale, 
que presenteará a Miss Rodeio 
Brasil 2018 com um chapéu 
exclusivo de sua marca.

O concurso é uma realiza-
ção de MF Comunicação & 
Eventos, com a produção de 
Reinaldo Costa e patrocínios 

de Botequim do Chop Itaipava 
e Tonan Ilustrações Médicas.

O evento tem o apoio, além 
de outros, da Associação Os 
Independentes (que oferece ao 
casal vencedor um passaporte 
para participar dos 11 dias da 
63ª Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos), DW3 Soluções 
Digitais, do blog Rainha Usa 
Chapéu, Marcelo Ortale Moda 
Country e Talita Biju e Make.

O concurso ainda tem a 
parceria com Jean Teixei-
ra Fotografia, Wilson Som e 
Luz, Palace Hotel, Volentiere 
Restaurante e Choperia, Ma-
ran Calçados, Menina Mulher, 
Sketch Men’s Collection, Lo-
jas Marisa, Casa Pedro Garcia 
e Mariner Calçados.
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

Ainda dá tempo de apren-
der uma nova língua em 2018. 
Os Centros de Estudos de 
Línguas (CELs) estão com 
inscrições abertas para vagas 
remanescentes.

Na região de Barretos 
são quatro opções de cursos 
gratuitos: espanhol, francês, 
italiano e japonês. A oferta 
e idiomas variam de acordo 
com a unidade (veja quadro). 

As aulas do segundo semestre 
começam na próxima quarta-
-feira, 1º de agosto.

Os cursos são organizados 
em seis semestres ou 3 anos, 
com aulas quatro vezes por 
semana no contraturno do ho-
rário regular ou aos sábados 
a alunos a partir do 7º ano do 
Ensino Fundamental.

A única exceção é o de in-
glês, cujo programa é de nível 

intermediário indicado a es-
tudantes do Ensino Médio e 
com matrícula aberta apenas 
para o primeiro semestre.

O plano de estudo do CELs 
tem foco na gramática e con-
versação. O rendimento dos es-
tudantes é avaliado em provas 
escritas e orais em sala de aula. 
Além do certificado, o desem-
penho, carga horária e nível são 
registrados no histórico escolar.

CIDADE  NOME DA ESCOLA   IDIOMAS OFERECIDOS
Barretos  EE ANTONIO OLYMPIO DOUTOR  Espanhol | Japonês
Guaira  EE ENOCH GARCIA LEAL   Espanhol 
Olímpia  EE ANTONIO A. R. NEVES DOUTOR  Espanhol | Francês | Italiano

Os cartórios de Registro 
Civil de Barretos realizaram, 
entre os dias 21 de maio e 21 
de julho, quatro procedimen-
tos de mudança de nome e 
sexo no registro de nascimento 
de transgêneros e transexuais. 
O levantamento foi feito pela 
Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo (Arpen/SP).

Publicado no Diário Oficial 
de 21 de maio, o Provimento 
nº 16/2018 da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo padronizou os pro-
cedimentos em unidades do 
Estado, dando efetividade à 
decisão do Supremo Tribunal 

COMO DEVE SER FEITO - Podem realizar a alteração de nome e sex diretamente nos 
cartórios, pessoas maiores de 18 anos que tenham capacidade de expressar sua vontade de for-
ma inequívoca e livre. Os interessados devem se dirigir a qualquer uma das unidades do Estado 
e preencher pessoalmente o requerimento de alteração, apresentando os seguintes documentos: 
RG, CPF, título de eleitor; certidões de casamento e de nascimento dos filhos, se existirem; e 
comprovante de residência. Também devem ser apresentadas certidões dos distribuidores cíveis e 
criminais da Justiça Estadual e Federal e da Justiça do Trabalho, sendo que todos são obtidos gra-
tuitamente pela internet nos seguintes endereços: http://www.tjsp.jus.br,www.trf3.jus.br e www.
tse.jus.br. Além disso, também são necessárias certidões dos cartórios de protesto para atestar que 
não há pendência financeira do requerente. Feita a alteração na certidão de nascimento, o cidadão 
deverá providenciar a mudança do nome e gênero nos demais documentos junto aos respectivos 
órgãos emissores. Uma nova alteração do nome e/ou sexo somente será possível via judicial.

Cartórios de Barretos realizam quatro mudanças 
de nome e sexo no Registro Civil em 60 dias

Federal (STF) com relação à 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 4.275/DF, publica-
da em março deste ano. Pos-
teriormente, a Corregedoria 
Nacional de Justiça publicou, 
em 29 de junho, o Provimento 
nº 73, que padronizou o proce-
dimento no resto do País.

Até então, em razão da 
ausência de ato normativo 
sobre os procedimentos a se-
rem adotados pelas unidades, 
cabia a cada titular de cartório 
realizar ou não o procedimen-
to, assim como a indicação 
dos documentos a serem soli-
citados ao cidadão.

São Paulo passou a ser o 

terceiro Estado brasileiro a 
normatizar a atuação dos car-
tórios diante da decisão do 
STF e a permitir a alteração 
independentemente de autori-
zação judicial.

“A publicação é muito im-
portante, pois vamos conse-
guir recepcionar os pedidos 
sem a necessidade de uma 
apreciação judicial. A regu-
lamentação da matéria, por 
meio do provimento, dará 
mais credibilidade e seguran-
ça tanto para usuário quanto 
para o próprio cartório dar 
andamento a essa alteração”, 
afirma o presidente da Arpen/
SP, Gustavo Renato Fiscarelli.

Centro de Estudos de Línguas da região de Barretos 
recebe matrícula para cursos com vagas remanescentes
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A Festa do Peão de Bar-
retos, considerada a maior do 
gênero na América Latina, co-
meça no dia 16 de agosto com 
a expectativa de receber quase 
1 milhão de visitantes durante 
os 11 dias do evento.

Tradicional entre os aman-
tes do rodeio e da música ser-
taneja, a festa também movi-
menta a economia regional, 
ajuda a preservar as tradições 
da cultura caipira e é fonte de 
recursos para entidades assis-
tenciais de Barretos, como o 
Hospital de Amor.

Para se ter uma ideia da 
importância do evento para a 
economia da região, durante a 
festa são gerados cerca de 10 
mil empregos diretos e indi-
retos. Quase duas mil pessoas 
trabalham apenas na monta-
gem da estrutura no Parque do 
Peão. O impacto na economia 
regional também alcança a rede 
hoteleira e setores de transpor-
te, comércio e alimentação de 
Barretos e municípios vizinhos.

Para organização de toda 
essa estrutura, a 63ª Festa de 

Peão de Barretos, realizada 
pela Associação Os Indepen-
dentes, conta com o patro-
cínio de instituições como o 
Sicredi, a primeira institui-
ção financeira cooperativa do 
Brasil. O patrocínio é uma ini-
ciativa da Sicredi Aliança PR/
SP, cooperativa do Sistema 
Sicredi que atua na região.

Para o Sicredi, estar junto 
do evento é uma oportunidade 
de contribuir para o desenvol-
vimento local aliado à preser-
vação da cultura sertaneja tão 
forte no interior de São Paulo.

“Como instituição finan-
ceira cooperativa, o Sicredi 
trabalha para o desenvolvi-
mento econômico e social 
dos associados e da comu-
nidade onde atua. Para nós é 
importante gerar ações que 
promovam a qualidade de 
vida dos nossos associados e 
da sociedade. Por isso, vamos 
investir nossos esforços nessa 
festa tão tradicional, que gera 
renda e beneficia entidades 
assistenciais o que vem de en-
contro com o nosso propósito 

de agregar renda e melhorar 
a qualidade de vida das pes-
soas”, comenta o presidente 
da Sicredi Aliança PR/SP, 
Adolfo Rudolfo Freitag.

Conhecida pelo rodeio e 
grandes espetáculos a Festa do 
Peão de Barretos também tem 
na programação atividades 
que ajudam a manter viva tra-
dições do universo sertanejo. 
O concurso Queima do Alho 
elege a comitiva que prepa-
rar o melhor prato inspirado 
nas comidas feitas por peões 
que dormiam nas estradas da 
região. Durante os 11 dias de 
evento o público também po-
derá apreciar apresentações 
de moda de viola, catira - dan-
ça do folclore brasileiro e ou-
vir o som do berrante.

“É importante valorizar 
as tradições das comunida-
des onde atuamos. Buscamos 
desenvolver ações e apoiar 
eventos culturais que ajudem 
a destacar os costumes que fa-
zem parte da nossa vida e da 
história do nosso associado”, 
finaliza Freitag.

A prova do Vestibular 2019 
do Unifeb Barretos acontece 
no dia 30 de setembro de 2018 
e as inscrições podem ser fei-
tas até o dia 28 de setembro 
de maneira totalmente online, 
num novo sistema digital im-
plantado pela instituição para 
facilitar ainda mais o acesso 
dos candidatos às informa-
ções sobre cursos e vagas.

O candidato poderá, inclu-
sive, ser aprovado utilizando a 
sua nota do ENEM, sem preci-
sar realizar a prova do vestibu-
lar. Esse sistema de inscrições 
está à disposição no facapar-
teunifeb.com.br, com formu-
lário eletrônico interativo e de 
preenchimento intuitivo.

Segundo a reitora do Uni-
feb, Sissi Kawai, “todo pro-
cesso é online, digital, porém, 
com toda a preocupação do 

lado humano, em qualquer 
necessidade contamos com o 
suporte do atendimento que 
é realizado pelos nossos co-
laboradores, que entram em 
contato com o candidato para 
solucionar dúvidas ou dificul-
dades”, explicou.

Dentro dessa filosofia de 
utilização de tecnologia para 
valorização do aspecto huma-
no, a campanha publicitária 
de divulgação do vestibular, 
já lançada nas principais pla-
taformas de redes sociais, 
utilizou alunos da instituição 
como modelos de suas peças.

Sissi Kawai chama a aten-
ção para o fato de que o novo 
serviço tem como principal ob-
jetivo ampliar a acessibilidade 
ao Centro Universitário, que é 
uma instituição comunitária.

“Buscamos dar a acolhida 

ao nosso candidato de maneira 
a facilitar sua experiência com 
o Unifeb, desde seu primei-
ro contato com ele. Estamos 
cumprindo nossa missão que 
é, prioritariamente, contribuir 
para uma sociedade melhor, 
formando profissionais mais 
autônomos, mais preparados 
para o real exercício da cida-
dania”, complementa.

O Unifeb Barretos tem mais 
de 20 cursos de graduação e 
está inscrito nos principais pro-
gramas públicos de financia-
mento estudantil, assim como, 
aceita os resultados do ENEM 
para seleção de candidatos às 
vagas, seguindo a legislação do 
MEC, que dispensa a participa-
ção nas provas do vestibular.

Outras informações po-
dem ser conseguidas no www.
vestibular.unifeb.edu.br.

Em junho de 2018 foram 
registrados 5,5 milhões de 
CNPJs negativados, um acrés-
cimo de 7,8% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. 
Na comparação com maio des-
te ano, o número de empresas 
inadimplentes ficou estável. 
Em relação ao montante das 
dívidas, houve aumento de 
3,4% em relação ao mesmo 
período do ano passado.

Segundo os economis-
tas da Serasa, a estagnação 
da economia e a paralisação 
dos caminhoneiros foram de-
terminantes para o resultado, 
afetando especialmente os 
setores de comércio e de ser-
viços, com cerca de 90% das 
empresas inadimplentes.

Inadimplência das empresas 
sobe 7,8% em junho, diz Serasa

Em junho/2018, o setor 
de serviços continuou a fi-
gurar com o único segmento 
a aumentar sua participação 
entre as empresas em situa-
ção de inadimplência: ficou 
com 48,0% do total e avançou 
1,2 ponto percentual na com-
paração com junho/2017. O 
comércio representou 42,6% 

INADIMPLÊNCIA POR SETORES
dos CNPJs negativados, uma 
redução de 1,1 ponto percen-
tual na comparação ano a ano. 

Já a indústria registrou queda 
de 0,2 ponto em relação ao 
mesmo mês do ano passado:

Inscrições para o Vestibular 
2019 do Unifeb podem ser 
feitas totalmente online

Centro Universitário mantém plantão 
off line para dar suporte aos candidatos

Alunos do Unifeb que participaram como modelos da campanha publicitária do vestibular

Sicredi patrocina Festa do Peão de 
Barretos, maior evento do gênero no País
Tradicional entre fãs do rodeio, a festa sertaneja também é 

fonte de recursos para entidades assistenciais da região
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A corrida de rua do Rio das 
Pedras, o Day Riodas, em sua 
segunda edição, aconteceu na 
manhã do último domingo (22) 
e reuniu grande número de as-
sociados na sede de campo. “A 
emoção é grande ao ver esse 
grande número de associados 
participando dos nossos eventos 
esportivos”, destacou o presi-
dente, Luís Moschiar, o “Boy”. 

A largada aconteceu no Es-
paço de Lazer e contou com 
duas modalidades: 2,5 km de 

CLASSIFICAÇÃO
Corrida Feminino
1º lugar - Larissa Fernanda Oliveira Fabris
2º lugar - Jéssica Maia Pereira
3º lugar - Sílvia Regina Pedrosa
Destaque - Elvira Pereira Viana (78 anos)
Corrida Masculino
1º lugar - Malcon Luiz de Souza
2º lugar - João Pedro de Almeida Lopes
3º lugar - Luis Felipe dos Santos Donato
Destaque - Aguinello de Ávila (82 anos)

A fase final do Campeona-
to de Truco do Rio das Pedras 
Country Club aconteceu na 
noite de 17 de julho, no Espa-
ço de Lazer da sede de campo. 
A dupla Israel e Rodrigo Nu-
nes sagrou-se campeã na cha-
ve principal. Já na repescagem 
a dupla vencedora foi Alexan-
dre Marreto e Matheus.

O campeonato contou com a 
participação de 52 duplas dividi-
das em duas chaves. As partidas 
iniciaram-se em 27 de março e 
foram realizadas em três fases 
com uma repescagem. As par-

2º Day Riodas reuniu dezenas de participantes na sede de campo

caminhada e 5 km de corrida 
masculino e feminino. Na pro-
gramação teve café da manhã 
e aferição de pressão arterial e 
glicemia com o parceiro Farma 
Conde. Houve premiação para 
os primeiros colocados em cada 
categoria e sorteio de brindes.

O diretor de esportes, Ro-
berto Bordim, o “Tramela”, 
agradeceu a presença dos as-
sociados e apoio recebido. 
“Esta é a segunda vez que 
promovemos este evento e foi 

implantado como forma de in-
tegrar os associados”, ressal-
tou. (Foto: Núbia Abreu)

Dupla Israel e Rodrigo Nunes 
vencem Torneio de Truco

tidas da semifinal e final foram 
realizadas na mesma noite.

O diretor de esportes, Ro-
berto Bordim, o “Tramela”, 
ficou satisfeito com o número 

de inscritos que cresceu dian-
te do último campeonato. “Já 
estamos com as inscrições 
abertas para o segundo cam-
peonato deste ano”, anunciou.




