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Conselheiros da 
Assistência Social 
serão eleitos em 

assembleia
A Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Desenvolvi-
mento Humano confirmou para 
esta sexta-feira (18), às 9 horas, 
na sede da LVF (Lugar de Viver 
Feliz), na Rua Jerônimo Alves 
Pereira, 500, Jardim Universitá-
rio, a assembleia para eleição 
dos conselheiros do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 
Foram convidadas a participar 
as instituições, sociedade civil e 
trabalhadores do terceiro setor. 
A eleição será presidida pela se-
cretária municipal de Assistên-
cia Social e Desenvolvimento 
Humano, Kelly Brito Coelho.
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Maior estrutura de som do mundo 
estará no Insane Sound em Barretos

“Mitos do 
Enem” acontece 
dia 26 no Unifeb

Encontro de som automotivo, tuning e rebaixados, Insane 
Sound, a partir desta sexta (18), vai até domingo (20) no Par-
que do Peão, com shows de dos DJs Yasser Hanzi, Marcelinho 
MSD, Remember Trance, Luciano Bravo e Flex-B, além do 
hip hop Dan Lellis sexta (18) e Kevinho no sábado (19). Em 
um palco de 90 metros quadrados serão montadas 10 toneladas 
de som automotivo e profissional, uma estrutura considerada a 
maior do mundo. O evento também conta com Feira Comercial 
e Feira de Alimentação com food trucks oferecendo diversas 
opções de cardápios. Para quem vai participar do encontro com 
seu veículo os ingressos podem ser comprados na bilheteria 
do evento ou no site 101eventos.com.br/product/pacote-de-in-
gressos-insane-sound/. Os ingressos para pedestres também 
estão à venda na Loja Oficial Os Independentes, localizada na 
esquina da avenida 43 com a rua 38 e no estande montado no 
North Shopping Barretos. Dúvidas podem ser resolvidas pelo 
telefone (17) 3322-9022. (Foto Arquivo)

Rodeio pela Vida começou no 
Recinto Paulo de Lima Correa

O evento “Rodeio pela 
Vida”, promovido pelo Hospi-
tal de Amor em prol de hospi-
tais e entidades assistenciais 
de Barretos, começou nesta 
quinta-feira, dia 17, com com-
petições de cinco modalida-
des de rodeio, shows e praça 
de alimentação. Nesta sexta-
-feira (18), as apresentações 
musicais ficam por conta das 
duplas Carreiro & Capataz e 
Jads & Jadson; e no sábado 
(19), a dupla sertaneja Munhoz 
& Mariano e o cantor Juliano 
Cézar finalizam as atrações 
musicais. Os valores dos in-
gressos para acesso a pista 
são R$ 30 nesta sexta e sába-
do (18 e 19) e entrada gratuita 
no domingo. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelas 
redes sociais do evento ou 
pelo telefone: (17) 3321-6607.

Um “aulão” com centenas 
de alunos participantes, o “Mitos 
do Enem”, volta a ser realizado 
neste ano no dia 26 de outubro, 
das 14 às 20 horas, no Teatro 
do Unifeb. O “aulão” é especial-
mente concebido para os alunos 
que estão em fase de estudar 
para o vestibular, tirarem dúvi-
das com professores altamente 
capacitados, nas diversas áreas 
de ensino como: Matemática, 
Português e Física, entre outros 
conteúdos que caem nas provas 
do ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio). As inscrições já 
estão abertas e devem ser feitas 
pelo site: mitosdoenem.unifeb.
edu.br até 25 de outubro. A taxa 
de adesão é de R$ 10 e todos os 
participantes receberão um kit 
de estudos e lanches. Durante 
as 6 horas/aula serão abordadas 
áreas do conhecimento científi-
co - Ciências Humanas e suas 
Tecnologias, Linguagens, Códi-
go e suas Tecnologias, Ciências 
da Natureza e suas Tecnologias, 
Matemáticas e suas Tecnologias 
e Redação, que compõem o Exa-
me Nacional do Ensino Médio.

Minibasílica promove 
Festa à Fantasia Cristã 

pelo segundo ano

Após o sucesso do ano 
passado, a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida (Miniba-
sílica) promove no dia 1º de 
novembro, a segunda edição 
do “Holywins – A santidade 
vence”. O evento acontece na 
Solenidade de Todos os San-
tos e contrapõe o Halloween.

No Holywins, os partici-
pantes se caracterizam por 

fantasias referentes aos san-
tos da Igreja Católica e figu-
ras bíblicas. No ano passado, 
católicos se vestiram, por 
exemplo, de diversas Nossas 
Senhoras, Santa Madre Tere-
sa de Calcutá, Santa Bakhita, 
anjos, dentre outros, enquan-
to que o pároco, padre Davis 
Pedott, se fantasiou de padre 
Cícero.

Caixa inicia nesta sexta-feira pagamento 
do FGTS para não correntistas

A Caixa Econômica Fede-
ral inicia nesta sexta-feira (18) 
mais uma etapa de liberação 
do Saque Imediato do Fundo 
de Garantia (FGTS). Esta fase 
é para trabalhadores que não 
têm conta na Caixa. Nesta sex-
ta-feira (18), os trabalhadores 
nascidos em janeiro, que não 
têm conta no banco, poderão 
sacar até R$ 500 de cada conta 
ativa ou inativa do fundo.

Os saques de até R$ 500 
podem ser feitos nas casas 
lotéricas e terminais de au-
toatendimento para quem 
possui senha do cartão cida-
dão. Quem tem cartão cida-
dão e senha pode sacar nos 
correspondentes Caixa Aqui, 
apresentando documento de 
identificação, ou em qualquer 

outro canal de atendimento.
Para facilitar o atendimento, 

a Caixa vai abrir as duas agên-
cias de Barretos em horário 
estendido, a partir das 8 horas, 
nesta sexta (18), segunda (21) e 
terça-feira (22). Essas agências 
também abrirão neste sábado 
(19), das 9 às 15 horas, para fa-
zer pagamentos, tirar dúvidas, 
fazer ajustes de cadastro dos 
trabalhadores e emitir senha do 
Cartão Cidadão.

Novo plantão da biometria 
ocorre neste sábado

Os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo, incluindo o de 
Barretos, abrirão neste sábado (19) para realizar o sétimo plan-
tão da biometria deste ano. O horário de atendimento será das 8 
às 13 horas. O agendamento é feito através do site do Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). O plantão é uma opor-
tunidade para aqueles que não conseguem fazer o cadastro du-
rante os dias e horários de atendimento ordinário dos cartórios 
(segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas). O eleitor deve levar 
para o cadastramento um documento oficial de identificação, 
comprovante de residência recente e o título de eleitor, caso o 
tenha. O procedimento envolve a coleta das impressões digitais, 
fotografia, atualização dos dados cadastrais, assinatura digitali-
zada. Leva em média apenas 15 minutos.
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Henrique Prata, do Hospital de Amor, ladeado 
pela dupla Edson  e Hudson, que abriu as noitadas 
de shows nesta quinta-feira, do Rodeio pela Vida
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Opinião

Daniel Medeiros
Doutor em Educação Histórica e 

professor no curso Positivo

Internet, Vínculos e Felicidade

A cada dia estamos pas-
sando mais tempo em celu-
lares e computadores. Tanto 
que, muitas vezes, quando 
maratonamos seriados, até a 
televisão pergunta: “tem al-
guém assistindo?”

Sendo direto: estamos 
gastando nosso tempo de 
vida diante das telas eletrô-
nicas. É fato que servimos e 
tememos ao mercado, como 
se ele fosse (e talvez seja 
mesmo) um novo deus.

Palavras como “meritocra-
cia”, “empreendedorismo”, 
“coaching” e outras sempre 
estarão em alta, porque elas 
tentam incentivar o indivíduo 
ao negócio. E negociar, traba-
lhar e estar no mercado inevi-
tavelmente demanda de horas 
e mais horas em frente às telas. 

Se existem momentos para 
os negócios (o negar o ócio), 
devem existir também mo-
mentos para o ócio. O ócio é 
o “fazer nada” e que muitas 
vezes vem acompanhado dos 
amigos, da família, dos amores. 
As risadas verdadeiras também 
surgem daí. Os choros também. 
Esta é a beleza da vida.

Estudos da Comunica-
ção e da Psicologia apontam 
que os vínculos humanos são 
importantes para o indiví-
duo manter-se mentalmente 
saudável e preparado para 
os desafios do cotidiano. Os 
vínculos pessoais saudáveis 

promovem o sentimento hu-
mano de pertencimento.

Eles têm o poder de re-
duzir em um indivíduo a 
necessidade do consumo de 
drogas, bem como são ca-
pazes de decrescer a taxa de 
suicídio em grupos. Mas pa-
rece que os vínculos e o “vin-
cular-se” estão cada dia mais 
perdidos e substituídos pelas 
conexões digitais.

Afinal, quando é momento 
do vincular-se, momento do 
ócio, nós mergulhamos no-
vamente nas telas eletrônicas, 
nas redes sociais digitais, etc.

Talvez esse seja um dos 
motivos atuais pelo qual 
buscamos a todo custo a tal 
da felicidade e cada vez está 
mais difícil de encontrá-la.

É uma insanidade buscar 
a felicidade em uma situação 
de horas e mais horas somen-
te nos aparelhos eletrônicos, 
pois a felicidade é acompa-
nhada do sentimento de se-
gurança e pertencimento que 
os vínculos proporcionam.

Por isso, também muitos 
buscam as pílulas de “felici-
dade”. É uma maneira fácil de 
manter-se estável, não ter triste-
zas ou contratempos e, também, 
de permanecer no vício das telas.

Tratamento adequado e com 
respeito não só no mês de outubro

Neste Outubro Rosa de 2019, Maira Caleffi, presidente voluntária da FEMAMA (Federação 
Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama) nos faz refletir sobre as 

dificuldades enfrentadas por milhares de brasileiros na busca por um tratamento de câncer. Segue.
Imagine o cenário em que, 

após o recebimento do diag-
nóstico precoce de câncer, as 
pessoas sejam orientadas em 
relação aos tipos de tratamentos 
existentes, etapas da jornada e 
participem da decisão da me-
lhor alternativa de tratamento.

Imagine no mesmo cená-
rio, que todos pacientes rece-
bam informações de direitos 
adquiridos por lei e sejam 
acolhidos com atenção e res-
peito a sua individualidade 
como ser humano quando re-
cebem o diagnóstico.

No entanto, não é o que os 
pacientes relatam em 2019 e o 
desafio para tudo isso se tornar 
realidade é imenso. Ainda é ur-
gente a pauta de tornar o aces-
so mais rápido a uma atenção 
personalizada para cada caso.

Estamos falando de um uni-
verso de quase 60 mil novos ca-
sos de câncer, só para este ano. 
Mais da metade dessas pes-
soas receberão seu diagnóstico 
quando a doença já estiver em 
estágio avançado, segundo o 
relatório do Tribunal de Contas 
da União (TCU), divulgado em 
5 de setembro.

O tema câncer de mama 
ganha repercussão mundial 
nesta época do ano, por conta 
do Outubro Rosa, ação ini-
ciada de forma organizada no 
Brasil, desde 2008, pela Fe-

deração Brasileira de Institui-
ções Filantrópicas de Apoio à 
Saúde da Mama (FEMAMA).

Este ano, trazemos como 
mote da campanha #MeTra-
teDireito: Para Cada Paciente 
um Tratamento. A frase carre-
ga vários sentidos que preci-
sam ser abordados no que diz 
respeito à doença e aos pacien-
tes, especialmente na questão 
tratamento, uma vez que assim 
como cada paciente é único, 
cada câncer tem suas especifi-
cidades e precisa ser tratado de 
forma individualizada.

Para muitos, o tratamento 
do câncer de mama envolverá 
o processo tradicional de cirur-
gia, quimioterapia e radiotera-
pia. No entanto, hoje sabemos 
que não há um protocolo único 
para todos os casos.

Nos últimos anos, os avan-
ços na área médica e ciência 
global, com exames genéticos 
e moleculares, oferecem novos 
métodos para o diagnóstico 
individualizado, permitindo, 
assim, um tratamento persona-
lizado e mais eficaz, de acordo 
com características do tumor e 
resposta a cada terapia adotada. 
Isso causa uma mudança signifi-
cativa nas perspectivas de suces-
so do tratamento, bem como na 
qualidade de vida dos pacientes 
em estágio avançado da doença.

Outro fator importante para 

o sucesso do tratamento está 
relacionado à confirmação do 
diagnóstico em um prazo mais 
rápido do que o atual.

Vale destacar que a legisla-
ção garante acesso a medica-
mentos orais, atendimento mul-
tiprofissional e reconstrução 
mamária imediata, via Sistema 
Único de Saúde (SUS), trata-
mento fora do domicílio (com 
ajuda de custo para o paciente 
e em alguns casos para o acom-
panhante, quando solicitado 
encaminhamento por ordem 
médica à unidade de saúde lo-
calizada em outro município ou 
estado), além do prazo de até 
60 dias para início do tratamen-
to no SUS pós-diagnóstico.

Todas essas questões são 
reconhecidas e recomenda-
das pela Política Nacional do 
Câncer do Ministério da Saú-
de (Portaria nº 874, de 16 de 
maio de 2013).

Para acelerar a jornada do 
paciente, a FEMAMA, junto 
com vários parceiros, inces-
santemente, há cinco anos, ar-
ticula pela aprovação do PLC 
143/2018, mais conhecido 
como PLC dos 30 dias, que 
estabelece esse prazo máximo 
para confirmação do diagnós-
tico. Infelizmente, o PL che-
gou ao Senado, mas não há 
previsão de votação.

Essa legalização é funda-

mental para aumentarmos as 
chances de cura. Atualmente, 
segundo o Tribunal de Contas 
da União (TCU), a maioria 
dos pacientes recebe o diag-
nóstico quando a doença já 
está em estágio avançado. 
Em alguns casos, essa demora 
chega ao absurdo de 200 dias.

Ainda são muitos os desa-
fios a serem vencidos, mas não 
estamos parados: a ampliação 
do acesso ao diagnóstico ágil 
e aos tratamentos mais asserti-
vos no sistema público de saú-
de, bem como no privado, é 
urgente. Uma doença tão pre-
valente, com chances de cura 
se for inicial, precisa ser con-
siderada como uma questão, 
também no sistema de atenção 
primária no Brasil.

Continuaremos 365 dias 
por ano, não apenas no mês de 
outubro, levando informação 
ao maior número de pessoas a 
fim de multiplicar o conheci-
mento sobre a carga do câncer 
na atualidade e apoiar pacientes 
para que possam participar ati-
vamente das decisões que serão 
tomadas durante o tratamento.

Quando o paciente com-
preende a doença, as ações 
propostas pelos médicos e os 
possíveis resultados, ele se sen-
te respeitado, acolhido e ganha, 
ainda, mais forças para lutar e 
vencer durante todo o ano.

Eu, professor
Comecei a dar aulas aos 18 

anos. Meus alunos, em um su-
pletivo de bairro, eram todos 
mais velhos que eu. Senti ali, 
pela primeira vez, a urgência 
do conhecimento. Experiência 
eu não tinha, história de vida 
também não.

Aquelas pessoas cansadas e 
sonolentas sentavam nas cartei-
ras estreitas e olhavam para mim 
à espera de algo. Não fazia sen-
tido aquelas horas sem dormir e 
sem jantar se não houvesse uma 
compensação à altura. 

Eu precisava, diariamente, re-
fazer a conexão com eles, apresen-
tando algo que eles não viam no 
seu cotidiano, algo que nunca lhes 
passou pela cabeça, algo que os 
despertasse da anestésica rotina dos 
seus afazeres mal remunerados.

E eu estudava e estudava para 
sempre ter uma história suculen-
ta para eles. Como o artesão que 
capricha na peça que será admira-
da; como o agricultor que revolve 
e revolve a terra para dela tirar 
o fruto de encher os olhos. Eu 
aprendia e eu ensinava. E assim 
eu aprendia o que devia ensinar. 

Eu era ponte, eu era isca, eu 
era o palhaço e o domador, o 
atirador de facas, o malabarista. 
E, muitas vezes, eles saíam das 
aulas com os olhos vermelhos de 
sono, cansaço, um breve sorriso, 
um balançar de cabeça. Eu havia 
chegado a algum lugar deles. Eu 
estava ali. Eu sei.

Chegar a algum lugar deles 
era fácil de perceber. Lembro-me 
de fazê-los descolar as costas das 

carteiras e quererem, com o olhar, 
aproximarem-se de mim. Essa era 
a senha: quanto menos interessan-
te é o que você fala, mais o outro 
quer se distanciar. Mas quando há 
sumo, cheiro e mistério, a vonta-
de é de morder, é de beijar.

E, nesses dias, eu saia da escola 
sabendo por que aquela seria a mi-
nha profissão para sempre. Sentia-
-me gente, humano. E aprendia que 
queria aprender mais e mais. Para 
repetir aquele momento. Como 
uma droga, como um passe no ter-
reiro, como uma benção alcançada.

Sou professor há 37 anos. E 
ainda hoje, vez por outra, consi-
go fazer essa mágica, fruto de es-
tudar e aprender e estudar e estu-
dar. Sei que não sou eu quem faz 
a mágica; é o conhecimento que 
carrego como um vaso Ming.

Não há tecnologia ou outro 
recurso didático que substitua a 
carne farta de uma história conta-
da em todos os seus detalhes, uma 
explicação longa e consistente, 
uma demonstração calma e clara.

O ser humano, mesmo acos-
sado pela grosseria do presente, 

pela força que desfaz as coisas be-
las, continua encantado por uma 
história cheia de conhecimentos.

Fazer sentido, perceber-se 
entre as coisas que até pouco 
tempo eram estranhas e que ago-
ra acenam como velhas amigas, 
realizar algo que era só sombra e 
medo, cria laços que jamais serão 
rompidos. Cada vez que consigo 
isso, realizo-me como professor. 
Como a mente cartesiana que 
se fascina por conhecer-se, é no 
olhar de compreensão do aluno 
que entendo o que faço.

Ser professor é  carregar esse 
novelo de confiança e respon-
sabilidade. Como uma Ariad-
ne, temos a chance de ajudar as 
crianças e jovens a saírem do la-
birinto, matarem o Minotauro da 
ignorância que aniquila com seu 
medo violento.

Ser professor é ser um porta 
voz do conhecimento de outros 
seres humanos, uma ponte que 
conecta os saberes em uma cor-

rente que mantém os monstros 
dogmáticos à distância.

Sempre vivemos em guerra, 
sempre restamos no front. Assumir 
essa tarefa de ser professor é saber 
que não haverá o momento do 
“descanso pra valer” e que sempre 
o conhecimento precisará ser cul-
tivado e entregue em outras mãos.

Como uma espécie de herói 
melancólico, a vida pessoal de 
um professor não tem a impor-
tância de seu trabalho e ele está 
sempre à espera de um chama-
do. E o professor é assim porque 
quer ser assim. Cansado, mas 
sem preguiça. Pesaroso, mas 
nunca desesperançado.

Porque o labirinto precisa ser 
percorrido e o Minotauro precisa 
ser morto muitas vezes, ou as crian-
ças e  jovens viverão para servir de 
alimento para os tiranos insaciáveis.

Leonardo Torres
Professor e Palestrante, 

doutorando em Comunicação e 
pós-graduando em 

Psicologia Junguiana



PENSAMENTO DA SEMANA: “Tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser; um objetivo.  Nós como seres humanos, temos 
uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que apesar de as vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar.” (Irmã Dulce)
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A 6ª edição do encontro de som 
automotivo, tuning e rebaixados 
começa hoje no Parque do Peão 
com várias atrações, entre elas a 
presença das maior estrutura de 
som do mundo, que reúne equi-
pamentos automotivos e pro-
fissionais, manobras radicais e 
drift, feira comercial com os prin-
cipais representantes do setor, e 
ainda campeonatos e desafios 
com carros rebaixados. Dan 
Lellis, um dos principais nomes 
do hip hop nacional, comanda o 
palco na noite de hoje. No sábado Kevinho vem com todos os seus 
hits a partir das 23h e no domingo as apresentações das carretas e 
caminhões continuam. Os ingressos estão à venda na Loja Oficial 
de Os Independentes que fica na esquina da avenida 43 com a rua 
38 e também no ponto de vendas do North Shopping Barretos. 
Mais informações e programação completa no site independen-
tes.com.br ou pelo 17 3322-9022. (foto: CEPEDA/Agnews)

Insane Sound começa hoje

No rádio ou na televisão ele está sempre em busca das melhores coberturas 
jornalísticas para informar seu público, e neste sábado (19/10) a notícia será 

ele, Mazinho Dias que completa mais um ano de vida. Parabéns Maza!!!

E abrilhantando 
ainda mais um 
dos eventos mais 
esperados do 
ano por aqueles 
que amam e 
apreciam uma 
boa música, 
ótimas bandas. 
Maicon Nasci-
mento marcou 
presença no 
Rock in Rio no 
último dia 05, 
curtindo uma 
noite pra lá de 
agitada ao som 
de Anitta, Pink, 
The Black Eyed 
Peas, Charlie 
Puth, Anavitória 
& Saulo, Alesso, 
entre outros, 
com certeza uma 
noite pra ficar na 
história!

Domingo (20/10), as atenções se voltam 
para a esteticista Michele Cardoso que 

vira mais uma folhinha do calendário da 
vida. A comemoração acontece ao lado 

de amigos especiais, familiares e da mãe 
Lucinda. Tudo de bom Michele!!!

Flash nesse grupo de amigos que fizeram acontecer na noite de sábado (12/10) a 1ª edição da festa 
Relaxa e Toma, que contou com uma mega estrutura e DJ’s que animaram a galera. Sucesso!!!

O cenário paradisíaco é Porto de Galinhas, Ipojuca-Pernambuco, escolhido pela 
Chefe do Controle de Vetores, Patrícia Brito, para tirar merecidos dias de descanso. 

E as férias foram ao lado dos filhos Felipe e Fulvi. Muito bom!!!

Hoje (18/10), 
Andreia Henri-
que completa 

mais um ano 
de vida. Data 
essa que será 
muito come-
morada por 

amigos, fami-
liares, e claro 

em especial o 
irmão Luciano, 
a mãe Dulce e 

a companheira 
Fabiana Lacer-
da. Felicidades 

Andreia!!!

Eles estavam lá! Em uma noite pra lá de inesquecível, 
Juan Santos e Guilherme Lusitano curtiram bastante e se 

emocionaram no show da dupla de irmãos, Sandy & Júnior, 
que se apresentaram no Allianz Parque no sábado (12/10), 

que estão com a turnê, Nossa História. Sucesso!!!

Os parabéns em dose 
dupla vai para esse 
super casal, Wilma 
Ramos e Pedro Júlio, 
que até no aniversário 
combinam. Ela celebra 
hoje (18) e ele amanhã 
(19), e a festança vai 
ser comemorada junta, 
ladeado de seus filhos 
Wesley, Di e Júlia, do 
neto Pedro, das nora 
Vanessa e Ana, e de-
mais familiares. Tudo 
de bom!!!

O casal, Alessandra Britto e Adriano Pera, 
curtiram um final de semana pra lá de especial 
em clima de muita calmaria e tranquilidade em

 uma maravilhosa pousada. Sucesso!!!

Data mais que 
especial para a 
família Miltão 

da Construtora. 
Otávio Francisco 

da Silva come-
mora seu primei-

ro aninho neste 
sábado, dia 19. O 
pequeno recebe 
carinho especial 
dos pais Rogério 

Francisco da 
Silva e Camila do 

Nascimento, e 
da irmã Helena, 
e paparicos dos 
demais familia-
res. Parabéns!!!
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Casa de Convivência “Mariano Dias” 
conquista selo de utilidade pública estadual

O deputado Sebastião San-
tos é o autor do pedido de uti-
lidade pública estadual para a 
Casa de Convivência “Mariano 
Dias”, de Barretos. O pedido 
foi aprovado na última quarta-
-feira (16), de forma conclusi-
va, pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação.

Após a sanção do governa-
dor João Dória e a publicação 
no Diário Oficial, a entidade 
estará habilitada para parti-
cipar de todos os programas 
culturais, educacionais, es-
portivos e sociais do Estado 
de São Paulo, com participa-
ção em projetos de incentivo 
na categoria que se enquadrar.

Através desse beneficio, a 
entidade poderá também ar-
recadar recursos financeiros 
via Nota Fiscal Paulista, dis-
ponibilizadas por estabeleci-
mentos comerciais, empresas 
e pessoa física e jurídica.

A Casa de Convivência Dr. Mariano Dias, que presta serviços assistenciais sem fins lucrati-
vos, foi fundada em 2000 e cuida de pessoas portadoras de deficiência física, mental e de idosos. 
Trata-se de uma entidade que acolhe pessoas em situação de risco com ou sem vínculo familiar, 
prestando assistência através da realização de atividades de longa permanência, abrigando idosos 
não acamados, a partir de 60 anos, e adultos com deficiências múltiplas de leve complexidade, do 
sexo masculino, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados; além da capacitação e recicla-
gem de recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia. Também auxilia na elaboração de 
atividades educacionais, culturais e desportivas, garantindo o acesso à rede de serviços de saúde 
e de assistência social. Na foto, o deputado em visita ao local, em 2016.

A prefeitura de Barretos, por meio do Departamento de Trânsito da secre-
taria municipal de Ordem Pública, realizou serviços de sinalização de solo 
no entorno da Minibasílica de Aparecida. Além disso, ampliou a área de es-
tacionamento local com a demarcação de vagas para idosos e deficientes, 
atendendo pedidos da comunidade. “Fi-
zemos a sinalização no estacionamento, 
assim como as vias de acesso a essa re-
gião, organizando o fluxo e garantindo 
melhor mobilidade”, afirmou o secretá-
rio, Cláudio Muroni, que acompanhou 
pessoalmente os serviços executados.

Entorno da Minibasílica 
de Barretos recebe 
sinalização e tem área de 
estacionamento ampliada

Aprovado projeto que permite 
instalação de eliminador 

de ar em hidrômetros
A Câmara de Barretos apro-

vou na última segunda-feira 
(14) projeto de lei de autoria do 
vereador Paulo Correa (PL), 
que permite ao consumidor so-
licitar ao Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) a ins-
talação de aparelho eliminador 
de ar na tubulação do sistema 
de abastecimento de água.

Correa ressaltou que a fal-
ta de água é constante em Bar-
retos e as reclamações com 
relação aos altos valores nas 
contas de água são frequentes.

“De acordo com estudos, 
quando a rede de abastecimen-
to de água é desligada podem 
surgir bolsões de ar nas tubu-
lações, fazendo o ponteiro do 
hidrômetro girar como se fosse 
água. Esse fato penaliza o con-
sumidor que se vê obrigado a 
fazer pagamentos por um ser-
viço que efetivamente não foi 
prestado”, disse Paulo Correa.

“Várias cidades do Brasil 
aprovaram leis municipais que 
autorizam concessionárias de 
abastecimento de água instalar 
o aparelho e os resultados são 
positivos”, completou.

De acordo com a proposta, 
a instalação do equipamento 
somente ocorrerá mediante so-
licitação do consumidor. Feita 
a solicitação o SAAE terá 30 

dias para providenciar a insta-
lação. O custo com a aquisição 
e instalação do aparelho elimi-
nador de ar será de responsabi-
lidade do consumidor.

“Obrigar o SAAE a com-
prar e instalar os aparelhos eli-
minadores de ar é inconstitu-
cional de acordo com a Justiça. 
Me baseei em lei do município 
de Santo André, onde o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, 
em um acórdão, concluiu pela 
constitucionalidade da lei”, fi-
nalizou Paulo Correa. A pro-
posta, agora, segue para sanção 
do prefeito Guilherme Ávila.

ECONOMIA NA 
CONTA DE ÁGUA
A Escola Federal de Enge-

nharia de Itajubá (MG), onde 
aparelho similar é fabricado, ga-
rante que sua instalação significa 
uma economia de 35% nas con-
tas de água, destacando que esse 
percentual pode variar de uma 
região para outra, de acordo com 
a frequência das interrupções no 
fornecimento de água.
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Maior estrutura de som do mundo 
estará no Insane Sound em Barretos

Encontro de som automotivo, tuning e rebaixados a partir desta sexta até domingo no Parque do Peão, com shows de Dan Lellis e Kevinho
Os números são impres-

sionantes. Em um palco de 90 
metros quadrados serão mon-
tadas 10 toneladas de som 
automotivo e profissional e o 
resultado será uma potência 
sonora de 180 mil watts.

A estrutura é considerada 
a maior do mundo e estará 
no Insane Sound, encontro 
de som automotivo, tuning e 
rebaixados que acontece no 
Parque do Peão, em Barretos, 
a partir desta sexta-feira (18) 
até domingo, 20 de outubro.

Durante os três dias do en-
contro, se revezam neste palco 
especial, os DJs Yasser Hanzi, 
Marcelinho MSD, Remember 
Trance, Luciano Bravo e Fle-
x-B. Começando nesta sexta-
-feira, dia 18, às 20 horas, no 
sábado (19) às 14h e no do-
mingo, dia 20, às 8 horas. Já 
entre as atrações musicais, o 

evento recebe o hip hop Dan 
Lellis nesta sexta (18) e Kevi-
nho neste sábado (19).

COMPETIÇÕES E 
ATRAÇÕES INSANAS

O Insane Sound sediará o 
encontro das principais equi-
pes de rebaixados da região, 
Desafio da Lombada, presença 
do maior triciclo do mundo, 
dinamômetro, competição de 
som rebaixados e tuning pela 
101% Eventos, apresentações 
de hair trick, manobras radicas 
e drift com a equipe Garcia.

O evento também conta 
com Feira Comercial com a 
presença de grandes empre-
sas do setor, realizando ações 
com o público e mostrando 
seus lançamentos e novida-
des. Na Feira de Alimentação, 
food trucks oferecem diversas 
opções de cardápios.
VENDA DE INGRESSOS

Para quem vai participar do 
encontro com seu veículo os va-
lores dos ingressos são: R$ 80,00 
de sexta a domingo para acesso 
do motorista e do veículo e R$ 
60,00 cada passageiro. Para sá-
bado e domingo os motoristas 
pagam R$ 50,00 e os passageiros 
R$ 40,00. Somente para o do-
mingo os valores são R$ 30,00 
e R$ 20,00 respectivamente. As 
compras podem ser feitas na 
bilheteria do evento ou no site 
101eventos.com.br/product/pa-
cote-de-ingressos-insane-sound/

Para os pedestres (público 
que não entrará com veículo no 
evento) os valores são R$ 30,00 
para sexta-feira, R$ 40,00 para 
sábado e R$ 30,00 domingo. 
Estes visitantes poderão deixar 
seus veículos no estacionamen-
to cuja venda acontecerá exclu-
sivamente na hora.

Os ingressos para pedestres 

estão à venda na Loja Oficial 
Os Independentes, localizada 
na esquina da avenida 43 com a 

rua 38 e no estande montado no 
North Shopping Barretos. Dúvi-
das podem ser resolvidas pelo 

telefone (17) 3322-9022. Mais 
informações no site indepen-
dentes.com.br (Foto Arquivo)
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Ministra do TST diz que 
país vive ‘banalização da 

exploração’ da mão de obra
“Os conceitos estão mudando. Já não se sabe se a Terra 

é plana, se é redonda”, ironizou a juíza, que vê um 
período de “desconstrução” do Direito do Trabalho

O deputado federal Charlles Evangelista (PSL-MG) criou projeto de lei que pretende criminalizar “qual-
quer estilo musical que contenha expressões pejorativas ou ofensivas”. Na descrição do projeto, o de-
putado mira o conteúdo explícito de letras que incentivem “o uso e o tráfico de drogas e armas; a prática 
de pornografia, a pedofilia ou estupro; ofensas à imagem da mulher; e o ódio à polícia”. “Desse modo, a 
criminalização de estilos musicais nesse sentido seria uma forma de garantir a saúde mental das famílias 
e principalmente de crianças e adolescentes que ainda não têm o discernimento necessário para diferen-
ciar o real do imaginário”, diz um dos trechos do projeto de Lei de número 5194/2019, apresentado em 
setembro. “Com isso, conclui-se que os autores e cantores de qualquer estilo musical que tenham conteú-
dos pejorativos ou ofensivos devem ser responsabilizados criminalmente e punidos pelo Poder Judiciário”, 
completa. Formado em administração pela Faculdade Estácio de Sá, Charlles Evangelista, de 34 anos, foi 
Oficial de Justiça em Juiz de Fora (MG), sua cidade natal. Depois se elegeu como vereador e, em seguida, 
se tornou deputado federal pelo PSL, mesmo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos) sorteou na última quarta-
-feira (16), no calçadão da rua 
20, os prêmios da campanha 
do Dia das Crianças. A entrega 
dos prêmios será na próxima 
quarta-feira (23), às 10 horas.

O sorteio contou com a par-
ticipação de representantes da 
associação e do Sincomercio 
(Sindicato Comércio Varejis-
ta). Foram distribuídos milha-
res de cupons nas lojas de toda 
a cidade, que concorreram a 15 
bicicletas, passaporte e diárias 
para um parque aquático.

Os ganhadores das bicicle-
tas foram: Lucas Correa Aiello 
de Almeida (Kátia Gouveia), 
Sophia de Carvalho Rodrigues 
(Farmácia São Francisco), Te-
resa Miguel Daher (Maçãzinha 
Kids), Romilda Ribeiro da Sil-
va (5 a sec), Silvia Rodrigues 
(Loja ÉD+), Larissa Cristina 
da Silva (Perfumaria Emy), 
Marlene de Souza Menezes 
(Relojoaria Oriente), Gilberto 

Para a ministra Kátia Maga-
lhães Arruda, do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), o Brasil 
vive um período de “banaliza-
ção da exploração do trabalha-
dor”, marcado pela terceirização 
sem limites, pela possibilidade 
de dispensas coletivas, pela pre-
valência de negociações sobre a 
lei, trabalho infantil, escravo e 
informal, o enfraquecimento da 
Justiça especializada e a própria 
“reforma” trabalhista, imple-
mentada há dois anos.

Isso em um país em que a 
maioria dos trabalhadores, con-
forme observou, tem baixa es-
colaridade, ganha pouco (mais 
de 90% da força de trabalho 
recebe até cinco salários míni-
mos, conforme dados do IBGE) 
e realiza jornadas extensas.

“Será que é possível, diante 
de tudo isso, dizer que o Direito 
do Trabalho é dispensável neste 
país?”, questionou a ministra, que 
participou no último dia 11 de de-
bate promovido conjuntamente 
pelo TST e pela Associação dos 
Advogados de São Paulo (Aasp). 
Pela manhã, esteve presente o 
vice do tribunal, Renato de Lacer-
da Paiva. “A realidade hoje é de 
desconstrução do Direito do Tra-
balho”, disse ainda a magistrada.

Ao comentar as transforma-
ções no mundo do trabalho, ela 
fez uma ironia com a mudança 
de conceitos sobre esse e ou-
tros temas. “Já não se sabe se 
a Terra é plana, se é redonda”, 
afirmou, provocando risos no 
auditório da associação, na re-
gião central da capital paulista.

Ao exibir no telão a foto de 
uma mulher trabalhando para en-
tregar uma encomenda ao mesmo 
tempo em que carregava o filho 
pequeno, perguntou: “Isto aqui é 
modernidade ou não? É empreen-
dedorismo ou precarização?”.

Kátia Arruda também exi-

biu uma charge do cartunista 
Laerte, mostrando negociado-
res trabalhistas, em período 
de terceirização, convidados a 
sentar-se à mesa em cadeiras 
que indicam um abismo.

Participante do painel 
seguinte, a ministra Maria 
Cristina Peduzzi falou sobre 
“reformas” trabalhistas imple-
mentadas em países europeus 
– Alemanha, Espanha, França, 
Itália e Portugal – e no Brasil.

Guardadas as diferenças, to-
das surgiram com o objetivo de 
flexibilizar jornada e modalidades 
de contratação e dispensa, além 
de reduzir as possibilidades de 
solução judicial do conflito. Para 
ela, houve adequação da legisla-
ção às inovações tecnológicas.

“Hoje, o problema maior é 
que o consumidor já se confun-
de com o prestador de serviços”, 
acrescentou Peduzzi, citando ca-
sos em que o próprio cliente tem 
que realizar tarefas, como reser-
vas de hotéis e serviços bancários.

O professor Jorge Boucinhas 
Filho citou aspectos positivos e 
negativos da tecnologia, e obser-
vou que isso trouxe consequên-
cias nem sempre percebidas.

“Essa facilidade que a tec-
nologia nos trouxe, ao invés de 
nos libertar, está fazendo com 
que o expediente nos escritó-
rios de advocacia vá até mais 
tarde”, exemplificou. Além dis-
so, o uso de ferramentas como 
celular, WhatsApp e e-mails 
dificulta a “desconexão” do tra-
balhador com seu serviço.

Segundo Boucinhas, os três 
países com maior uso de robôs em 
relação à força de trabalho (Co-
reia do Sul, Cingapura e Japão) 
apresentam baixos índices de de-
semprego. “O problema não são 
os robôs, mas como a gente está 
lidando com esse avanço tecnoló-
gico”, concluiu. (Fonte: RBA)

A Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida (Minibasílica), após 
o sucesso do ano passado, com 
apresentação de teatro e muita 
animação ao som de músicas 
católicas, promove no dia 1º 
de novembro, a partir das 20 
horas, no Salão de Festas, a 
segunda edição do “Holywins 

ACIB divulga ganhadores 
da promoção do Dia das Crianças

Dorigo (Tecidos Joia), Wen-
derley do Carmo (Perfumaria 
Emy), Vanessa Caldeira (Bia-
belamore), Cristiane B. No-
vaes (Cheirinho Perfumaria), 
Sueli Pereira da Silva Bianchi 
(Manolo Supermercado), Vera 
Godoi (Biabelamore), Cleo-
sa Querubini (Tecidos Joia) e 
Paulo Roberto Prado (Barre-
tense Supermercado).

Davi Lucas do Nascimento 
Jardim ganhou um passaporte 
anual e vai curtir o Barretos 
Country Acquapark com toda 
a família e fez suas compras 
na Constru Ribeiro.

Os ganhadores da diária do 
parque aquático foram: Michele 
Patrícia P. Lima (Tecidos Joia), 
Altair Dias (Paulão Auto Cen-
ter), Ney Titze (Constru Ribei-

ro), Sidney Jesus da Silva (Te-
cidos Joia), Luciana Gonçalves 
Oliveira (Supermercado Passa-
dor), Dagmar Cristina da Costa 
(MP Sports), Mayara Vaz da 
Silva (Diva Móveis), Luscelene 
Correia Nogueira (Kátia Gou-
veia), Siméia A. A. Lopes (Su-
permercado Passador) e Jéssica 
Cristina Reis Patrício (Arlete 
Magazine). (Foto: Igor Sorente)

HOLYWINS 2019

Minibasílica promove Festa 
à Fantasia Cristã pelo segundo ano

Evento acontece na Espanha desde 2009

– A santidade vence”.
O evento acontece na So-

lenidade de Todos os Santos e 
contrapõe o Halloween, a tradi-
cional festa pagã que celebra as 
bruxas e que acontece em diver-
sos países no dia 31 de outubro.

No Halloween as pessoas 
se fantasiam com temas refe-

rentes às trevas, enquanto que, 
no Holywins, os participantes 
se caracterizam por fantasias 
referentes aos santos da Igreja 
Católica e figuras bíblicas.

No ano passado, católicos 
se vestiram, por exemplo, de 
diversas Nossas Senhoras, 
Santa Madre Teresa de Cal-
cutá, Santa Bakhita, anjos, 
dentre outros, enquanto que o 
pároco, padre Davis Pedott, se 
fantasiou de padre Cícero.

Mesmo sendo uma festa a 
fantasia, não é obrigatório o 
uso para participar. Os ingres-
sos estão à venda na secreta-
ria da Minibasílica, no bairro 
Marília, no valor de R$ 10,00 

(dez reais). A festa vai contar 
com barracas de pasteis, mini 
pizza, salgados e bebidas.

A denominação Holywins 
é a junção das palavras inglesas 
“holy” (santo) e “win” (vencer), 
de modo que significa “A santi-
dade vence”, porque Deus é mais 
forte que o mal, que nossos pe-
cados e que os males espirituais.

Eventos como este já acon-
tecem em cidades de países 
como Espanha, Polônia, Áus-
tria, França e Argentina. No 
Brasil, o Holywins já é celebra-
do em cidades como Porto Ale-
gre (RS) e Araraquara (SP). Em 
Madrid (Diocese de Alcalá de 
Henares), por exemplo, o Holy-
wins é realizado desde 2009.Deputado do PSL cria projeto de 

lei para criminalizar estilos musicais
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A primeira edição do Ro-
deio pela Vida, evento promo-
vido pelo Hospital de Amor 
em prol de hospitais e entida-
des assistenciais de Barretos, 
começou nesta quinta-feira, 
dia 17, com competições de 
cinco modalidades de rodeio, 
shows de Edson & Hudson e 
trio de DJs da Make U Sweat.

Nesta quinta-feira (16), 
o Supremo Tribunal Federal 
iniciou o julgamento de três 
Ações Declaratórias de Cons-
titucionalidade (ADCs), que 
questionam o cumprimento de 
pena a partir da condenação 
em segunda instância judicial.

A possível modificação 
no entendimento do Supremo 
poderá resultar na soltura de 
milhares de condenados pelo 
país, entre os quais, o ex-presi-
dente Lula, além de gerar efei-
tos nas delações premiadas.

Segundo dados do Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ), existem 190 mil de-
tentos provisórios que podem 
ser libertados nos 26 estados 
e no Distrito Federal.

De acordo com o advo-
gado, vice-presidente da Co-
missão de Direito e Processo 
Penal da OAB/SP e professor 
da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, Rogério Cury, 
a execução provisória em se-
gunda instância é inconstitu-
cional, uma vez que a Consti-
tuição e o próprio Código de 
Processo Penal não admitem 
este tipo de previsão.

“O cumprimento de pena 
antecipada só tem guarida le-
gal em casos de hipóteses de 
prisão preventiva ou trânsito 
em julgado”, diz o jurista.

“Trata-se de uma ques-
tão polêmica que já divide o 
STF, mas entendo que deva 

prevalecer o princípio da 
presunção da inocência, com 
prestígio da liberdade até o 
julgamento do recurso espe-
cial. Não significa que deva 
haver a liberdade automática, 
mas a criteriosa avaliação do 
juiz sobre a condução a ser 
tomada”, destaca o advogado 
Edson Knippel, também pro-
fessor do Mackenzie.

Segundo os especialis-
tas, se o Supremo mudar seu 
entendimento, a soltura dos 
presos poderá ser solicitada 
imediatamente pelas defesas.

“A interpretação anterior 
do Supremo está sendo ques-
tionada. Se essas ações forem 
julgadas procedentes, isso 
significa que a execução pro-
visória de uma pena privati-
va de liberdade não pode ser 
realizada. Se for assim, todos 
aqueles que estão cumprindo 
pena após julgamento em se-
gundo grau, estão sofrendo 
um constrangimento”, desta-
ca o advogado criminalista, 
Leonardo Pantaleão.

“Não há necessidade de 
uma nova lei para tratar do 
tema. O Código de Processo 
Penal já foi alterado. Hoje já 
existe redação que disciplina 
o tempo de cumprimento de 
pena, com a necessidade de 
se aguardar o trânsito em jul-
gado”, completa o especia-
lista em Direito e Processo 
Penal, Yuri Sahione.

Antes, eles eram espalhados 
no boca a boca ou em textos 
impressos que circulavam en-
tre as mulheres; hoje, eles estão 
nas redes sociais e são compar-
tilhados livremente em corren-
tes e grupos de WhatsApp.

Estamos falando dos boatos 
sobre o câncer de mama, que 
não ajudam em nada nas cam-
panhas sérias de prevenção da 
doença, que causa mais de 450 
mil mortes por ano no mundo, 
de acordo com a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), 
e acomete principalmente as 
mulheres (a cada 100 mulheres 
com câncer de mama, um ho-
mem tem a doença).

“Esses mitos são como um 
bumerangue e sempre voltam a 
circular, não importa o que seja 
feito em termos de difundir infor-
mação verdadeira”, afirma Daniel 
Gimenes, oncologista do Grupo 
Oncoclínicas em São Paulo.

Para o especialista, a maior 
dificuldade é convencer as pes-
soas de que elas não devem 
acreditar em qualquer coisa que 
lêem. “O problema é que, de 
tanto receberem, elas acabam 
confiando naquilo e achando 
que é verdade. Uma mentira 
falada tantas vezes acaba pare-
cendo uma verdade para elas”, 
diz o especialista.

A seguir, Gimenes esclarece 

Rodeio pela Vida começou no Recinto Paulo de Lima Correa
Julgamento sobre 2ª 

instância sobre o tema 
ocorre no STF e pode 
afetar mais de 190 mil 

presos provisórios

Com venda de ingressos a 
preços populares, a organização 
espera atrair milhares de pessoas 
no berço do rodeio brasileiro, o 
Recinto Paulo de Lima Correa, 
até o próximo domingo, dia 20.

A dupla Edson & Hudson, 
assim como todos os artistas 
que se apresentarão no even-
to, doará seu cachê, repetindo 

gestos de solidariedade já rea-
lizados em prol do hospital.

A dupla “apadrinhou”, em 
2012, o pavilhão responsável 
pelo diagnóstico e tratamento de 
câncer de cabeça, pescoço, pele 
e odontologia da instituição, lo-
cal que leva o nome a dupla. Os 
DJs da Make U Sweat também 
aceitaram o convite em prol da 

luta contra o câncer.
A feira gastronômica do 

evento é outra atração que pro-
mete surpreender pelos sabores 
e variedades de opções, entre 
pizzas, lanches, petiscos, drinks, 
etc, tudo produzido por dez enti-
dades assistenciais de Barretos, 
que também serão beneficiadas.

Segundo o presidente da 
organização do evento, Rena-
to Junqueira, a expectativa é 
que a solidariedade sensibili-
ze toda a região.

“Esse é um evento muito 
especial, que beneficiará cen-
tenas de milhares de pessoas, 
por isso esperamos receber a 
presença e solidariedade de 
toda a região nesta primeira 
edição do Rodeio pela Vida”.

Os valores dos ingressos para 
acesso a pista são R$ 30 nesta 
sexta e sábado (18 e 19) e entra-
da gratuita no domingo. Acesso à 
área vip, que dá direito a open bar 
de cerveja, água e refrigerante, 
varia de R$ 80 à R$ 120.

Mais informações podem 
ser obtidas pelas redes sociais 
do evento ou pelo telefone: 
(17) 3321-6607.

7 mitos sobre o câncer de mama 
que precisam parar de circular

Eles aparecem de tempos em tempos nas redes sociais e no WhatsApp, mas não correspondem à verdade sobre a doença
os sete principais mitos sobre o 
câncer de mama que precisam 
parar de circular o quanto antes.

É preciso lavar os sutiãs 
com frequência para evitar o 
câncer de mama

-A limpeza e a sujeira de 
sutiãs, tops ou quaisquer outras 
roupas usadas em contato com 
os seios não têm nenhuma rela-
ção com o câncer de mama. “As 
causas do câncer de mama são 
relacionadas a histórico fami-
liar, questões hormonais, obe-
sidade. Não existe fundamento 
em associar vestimentas à doen-
ça”, esclarece o oncologista.

O uso de sutiãs pretos em 
dias de sol aumenta o risco de 
câncer de mama

-”Se isso fosse verdade, se 
descobririam cores que seriam 
benéficas e se curaria o câncer 
de mama com cromoterapia. 
Mas não é o caso. Nenhuma 
cor é relacionada com o desen-
volvimento ou com a cura do 
câncer de mama”, diz Gimenes.

Usar sutiã para dormir 
aumenta o risco de câncer de 
mama

- Não existe nenhuma liga-
ção entre os tumores do câncer 
de mama e o fato de os seios 
estarem “livres” ou “presos” 
durante o sono.

Sutiãs com aro usados 
com frequência causam risco 

de desenvolvimento de tumor 
nas mamas

-Mesmo que os aros de 
arame acabem machucando os 
seios por causa do contato, as 
eventuais feridas causadas por 
eles não se transformam em 
tumores, como o especialista 
explica: “O tumor ocorre como 
consequência de alterações ge-
néticas que fazem as células se 
dividirem descontroladamente. 
É um processo interno.”

Expor os seios ao sol, de to-
pless, aumenta o risco de cân-
cer de mama

- Não há nenhuma relação 
entre o câncer de mama e a ex-
posição ao sol. O oncologista 
alerta, porém, para o risco de 
câncer de pele nessa situação: 
“Se os seios forem expostos 
sem proteção solar passa a ha-
ver um risco de câncer de pele”. 
É importante, portanto, passar 
filtro solar nos seios – princi-
palmente nos mamilos – e evi-
tar a exposição direta aos raios 
do sol entre as 10h e às 16h.

Desodorantes antitranspi-
rantes causam câncer de mama

-”A relação entre câncer de 
mama e uso de desodorantes 
de todos os tipos é estudada há 
muitos anos e de maneira muito 
aprofundada, e nunca se encon-
trou nenhuma evidência cien-
tífica que ligasse antitranspi-

rantes ou qualquer outro destes 
produtos às causas da doença”, 
afirma Gimenes.

Passar desodorante para 
dormir aumenta o risco de 
câncer de mama

- Este é um hábito de mui-
tas mulheres, que não precisam 
temer e podem continuar indo 
dormir perfumadas. A não-rela-
ção entre o uso de desodorantes 
e o desenvolvimento de câncer 
de mama vale para todos os ho-
rários do dia e da noite, inclusi-
ve durante o sono.
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Unifeb Music Run acontece neste domingo
O tradicional evento es-

portivo “UNIFEB Music Run 
- A corrida perfeita para você 
se desafiar” está chegando a 
sua sétima edição no próximo 
domingo, dia 20, em Barretos.

A expectativa, segundo os 
organizadores, é que neste ano 
cerca de 700 corredores, ama-
dores e profissionais, partici-
pem da corrida, que tem duas 
opções de percurso, de 5 quilô-
metros ou 10 quilômetros.

A largada está marcada para 
7h30, dentro das dependências 
do Unifeb, na Avenida Profes-
sor Roberto Frade Monte. Du-
rante o percurso haverá som 
ao vivo de diversas bandas, 
postos de hidratação, apoio da 
Polícia Militar e de agentes de 
trânsito, ronda municipal e co-
laboradores, a fim de garantir 
a segurança dos participantes.

Todos os corredores têm di-
reito ao “kit do desafio” compos-
to por camisa, número a ser uti-
lizado para identificação, boné e 

O lutador de MMA, João Zaiden, intensifica os treinos para 
um dos maiores desafios da carreira. Ele disputa no maior 
evento de lutas da América Latina: o JungleFight. O evento está 
marcado para este sábado (19) no Clube Labareda em Belo 
Horizonte (MG). O duelo de Zaiden será com o atleta André 
“Monstro” Miranda, de Salvador (BA), na categoria 120 kg. Zai-
den possui um cartel de 11 vitórias e duas derrotas.

O EVENTO
Presidente da franquia, Wallid Ismail destacou a reali-

zação de mais um evento, dessa vez em Belo Horizonte, 
cidade natal da estrela do UFC, Paulo ‘Borrachinha’. O man-
datário fez questão de exaltar a importância de um card re-

cheado de grandes promessas do MMA nacional. “Estamos em mais um grande preparativo para realizar 
uma nova edição do JungleFight No DAZN. Serão, no mínimo, 16 lutas, mostrando a força do Brasil para 
o mundo e a expectativa é a melhor do mundo, fazendo um grande evento”, disse Ismail.

Zaiden luta no maior evento de 
MMA da América Latina neste sábado

squeeze (garrafinha). O kit deve 
ser retirado na loja “Dr. Shape”, 
localizada no North Shopping 
Barretos, neste sábado, dia 19.

O evento contará, tam-
bém, com o “Desafio Kids”, 
para crianças de 4 a 6 anos, 7 
a 9 anos e 10 a 12 anos, que 
participarão de minicorridas 
num percurso especial dentro 
do campus do Unifeb, e todos 
os futuros corredores também 
recebem medalhas. As inscri-
ções devem ser feitas pelos 
pais ou responsáveis na hora.

PREMIAÇÃO
Os cinco primeiros coloca-

dos da classificação geral na 
prova de 10 quilômetros, tanto 
no masculino quanto no femi-
nino, recebem troféus, meda-
lhas e premiação em dinheiro. 
Para o 1º lugar R$ 1.500,00, 
2º lugar R$ 700,00, 3º lugar 
R$ 500,00, 4º lugar R$ 400,00  
e 5º lugar R$ 300,00.

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




