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Definido horário 
do comércio 

para o carnaval
A Acib (Associação Co-

mercial e Industrial de Bar-
retos), junto com o Sinco-
mércio, informou o horário 
de funcionamento do comér-
cio para o período de carna-
val. Segundo co comunicado, 
o funcionamento neste sába-
do (10) será das 9 às 18 horas, 
permanecendo fechado no 
domingo (11). Na segunda-
-feira (12), o comércio deve 
funcionar até as 18 horas, 
permanecendo fechado na 
terça-feira (13). Na Quarta-
-fera de Cinzas (dia 14), o co-
mércio barretense abre para 
funcionamento ao público a 
partir das 12 horas.

A Quinta SIPAT (Sema-
na Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho) 
para os servidores do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto), de Barretos, ter-
minou no início de fevereiro. 
Durante a SIPAT, os servido-
res puderam se aprofundar 
mais em assuntos como, “Violência Contra Mulher”, com palestra mi-
nistrada pela delegada e coordenadora geral do Centro de Referência 
ao Atendimento a Mulher, Gláucia Martins Simões. Foram abordados, 
também, os temas “Segurança no Trabalho”, por Osvaldo de Lima, e 
“Saúde Emocional”, por Thiago Gabriel da Silva. Sílvio Brito, superin-
tendente da autarquia, destacou a importância da CIPA, enfatizando 
que, encontros como este fortalecem o ambiente de trabalho.

“O Bandeirante”. Este é o 
nome do informativo lançado 
pelo Tiro de Guerra de Barre-
tos na última quarta-feira (7). O 
lançamento foi feito pelo sub-
tenente Lino, chefe instrutor, e 
pelo sargento Jota Rodrigues, 
instrutor do TG barretense. Em 
versão eletrônica, o jornal terá 
peridiocidade de três meses.

A primeira edição, por ser 
histórica, foi impressa para ex-
posição e apresentada ao pre-
feito Guilherme Ávila, em seu 
gabinete. O exemplar traz ma-
térias sobre a Comissão de Se-
leção, a chegada a Barretos do 
novo chefe instrutor, decálogo 
da proteção social dos militares 
das Forças Armadas, Campa-
nha Natal Sem Fome, escotis-

O mês de fevereiro chegou 
e com ele o Carnaval que, neste 
ano, acontece em dois dias: do-
mingo (11) e terça-feira (13). E 
que tal aproveitar a folia com pro-
gramações para as crianças e toda 
a família? A partir deste sábado 
(10), o Rio das Pedras realiza pro-
gramação para associados e visi-
tantes para alegrar toda a família.

Entre os dias 10 e 13 haverá 
oficina e Concurso de Pinturas 

Desde o dia 2 de fevereiro, 
a comunidade da Capela de 
Santa Josefina Bakhita reali-
zou celebrações, todos os dias, 
para homenagear a santa, cujo 
dia foi comemorado na última 
quinta-feira, 8 de fevereiro. Na 
quarta-feira, dia 7, foi a vez do 
padre, Ronaldo Miguel, ser o 
celebrante da missa na capela, 
que fica no Residencial Miner-
va. Ontem, quinta-feira, dia 8, 
dia de Santa Bakhit, o bispo 
diocesano dom Milton Kenan 
Júnior, presidiu a celebração.

A capela de Santa Josefina 
Bakhita faz parte da paróquia 
de Santo Antônio, cujo pároco, 
Deonísio Helko, acompanhou 
de perto as comemorações, 
que contaram com quermesse 
nos dias 2, 3 e 4 últimos, ainda 
com renda total não divulgada, 
mas considerada um sucesso 
por suas coordenadoras.

Assistência Social prepara comemoração 
do Dia Internacional da Mulher

A secretária municipal de 
Assistência Social e Desen-
volvimento Humano, Carmem 
Bordalho, reuniu parceiros 
para planejamento de evento 
comemorativo ao Dia Interna-
cional da Mulher, que aconte-
cerá no dia 10 de março.

Participaram do encon-
tro  representantes do CRAM 
(Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher), SE-
NAC, Instituto Federal, Facul-
dade de Ciências da Saúde de 
Barretos Doutor Paulo Prata, 
Pastoral da Mulher Marginali-
zada, Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher, Secretaria 
Municipal de Cultura, OAB – 
Mulher e Amigas do Parto.

Uma programação, com 
palestras e outras atividades, 
está sendo preparada para a 
semana que antecede o even-
to, diretamente nas institui-
ções parceiras, culminando 
com o grande evento na Pra-
ça Francisco Barreto, onde 
a comunidade terá disponí-
vel, prestação de serviços 
gratuitos, atrações artísticas, 
orientações e, ainda, uma ho-
menagem à mulheres que se 
destacaram no ano de 2017.

“Espalha, espalha, o samba 
que é bom, sou da marchinha 
um eterno folião, de confete e 
serpentina, o Espalha Samba 
vai mantendo a tradição”. 

Este é o refrão da marchi-
nha oficial do Cordão Carna-
valesco do Espalha Samba. E é 
nesta linha que o bloco realiza 
seu desfile neste sábado, 10 de 
fevereiro, com a passagem por 

três bairros: Celina, Bela Vista e 
Primavera, até chegar na Praça 
Primavera. Serão percorridos 
cerca de 1,4 mil metros, desde a 
concentração, a partir das 14 ho-
ras e, até a chegada apoteótica, 
serão distribuídos gratuitamente 
confetes e serpentinas para os 
foliões, além de geladinho sabo-
res para as crianças.

Espalha Samba anima 
carnaval de Barretos 

com desfile neste sábado

Tiro de Guerra lança jornal eletrônico
Primeiro exemplar foi apresentado ao prefeito pelos 

instrutores, subtenente Lino e sargento Jota Rodrigues

mo, informações institucionais 
e alistamento militar online, 
entre outras informações.

“O objetivo é divulgar não 
só fatos relativos à instrução 
e informes institucionais, mas 
também as ações sociais desen-
volvidas pelo Tiro de Guerra”, 
explicou o subtenente Lino.

A diagramação foi feita 
por Tiago Cardoso de Almeida, 
integrante da secretaria munici-
pal de Comunicação e Relações 
Institucionais. Além do jornal 
eletrônico, que será difundido 
por meio das mídias sociais, o 
TG também será divulgado pelo 
site da prefeitura de Barretos.

Programação de Carnaval terá 
shows e oficina no Rio das Pedras

no parque infantil até 14 horas. 
Ainda neste sábado (10), haverá o 
tradicional pagode no Bar da Ilha, 
com o Grupo Moleque Samba, a 
partir das 14 horas. 

No domingo (11), a progra-
mação começa às 14 horas com 
o Grupo Simplesmente Sedução, 
na Praça de Eventos. A Banda Os 
Inucitados será a atração da festa, 
onde tocará marchinhas carnava-
lescas, axé e ritmos do momento, 

no salão nobre. Já na terça-feira 
(13), a Banda Os Inucitados re-
torna ao palco às 16 horas.

FESTA PARA CRIANÇAS
O Carnaval mirim do Rio das 

Pedras acontece domingo e terça-
-feira. Os palhaços Batatinha e 
Florzinha animam os pequenos 
a partir das 15 horas, no salão 
nobre. De acordo com o diretor 
cultural, Sinomar da Mata, have-
rá sorteios de prêmios no feria-
do. “As crianças que estiverem 
no salão nobre na terça-feira, dia 
13, concorrerão a bicicletas”, an-
tecipou o diretor. Haverá espaço 
especial para as crianças no salão.

PREÇOS
Para acesso a toda a progra-

mação, os associados terão aces-
so livre. Os visitantes adquirem o 
passaporte com direito a se divertir 
no clube o dia todo, enquanto que 
crianças até 12 anos não pagam.

Missas marcam 
comemorações 

do Dia de 
Santa Bakhita

Servidores do SAAE 
participaram do Quinta SIPAT
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Opinião

» A FRENTE SE DESFEZ
A Frente Parlamentar Cristã foi para o espaço. Caciques 

dos partidos envolvidos meteram a colher no grupo barre-
tense e determinaram seu findar. O motivo alegado foram as 
próximas eleições de outubro.

» CIPRIANO RETORNA ÀS ORIGENS
Depois de deixar a Frente Parlamentar Cristã, o vereador 

Aparecido Cipriano (PP) retomou a liderança de seu partido 
na Câmara Municipal.

» VOTOU CONTRA E TOMOU O TROCO
O vereador Raphael Oliveira (PRP) disse na tribuna da Câ-

mara que seu colega Lupa (DEM) está sendo perseguido politi-
camente porque votou contra interesses da atual administração.

» PASTILHA MILAGROSA NA CÂMARA
O presidente Leandro Anastácio (SD) presenteou o verea-

dor Carlão do Basquete (PROS) com uma pastilha para sarar a 
garganta. No final da sessão da Câmara, a pílula deu resultado. 
Paçoquinha também ofereceu o comprimido mastigável para 
o vereador Aparecido Cipriano (PP) que estava engasgando.

» UMA PALESTRA DO FERNANDO
O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT) pode 

vir fazer palestra em Barretos ainda neste ano. Ele é autor do 
livro “Trabalho e linguagem: para a renovação no socialismo”.

» QUANTO ARRECADOU A LUZ
O vereador Lupa (DEM) quer saber quais os valores que 

foram efetivamente arrecadados em 2017, com a CIP (Con-
tribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública).

» VAGAS PARA OUTROS REBENTOS
A vereadora Paula Lemos (PSB) sonda a possiblidade da ex-

tensão de vagas na CEMEI Mãe Comerciária “Professora Célia 
Aiélo” para os filhos de funcionárias de salões de beleza.

» CADÊ O CARTEIRO?, INDAGA WILSON
Os atrasos constantes em alguns bairros e a não entrega de 

correspondências e mercadorias nos bairros novos da cidade es-
tão sendo questionados pelo vereador Wilson Aparecido (PSDB).

» PAULO CORREA PEDE FIDELIDADE À LEI
O fiel cumprimento da lei municipal que instituiu o piso 

nacional do magistério à classe de docentes do Sistema Mu-
nicipal de Ensino está sendo cobrado da Prefeitura pelo ve-
reador Paulo Correa (PR).

» KAPETINHA ESTÁ DE OLHO NO LOTEAMENTO
A data de regularização do loteamento Jardim Europa em 

Barretos e cópia das diretrizes expedidas pela prefeitura foram 
solicitados pelo vereador Kapetinha (PTB) ao Executivo.

» A FALÊNCIA TOTAL DA SAÚDE, SEGUNDO UEBE
A terceirização de Postinhos em Barretos significa a fa-

lência total da administração, na opinião do ex-prefeito Uebe 
Rezeck (MDB).  Ele lembrou que o atendimento primário na 
saúde deve ser feito pelo município.

» CARLÃO ALERTA PARA NÃO PISAR NA MERDA
O vereador Carlão do Basquete (PROS) está pleiteando a 

cidadania italiana. Depois de visitar o país europeu, na tribu-
na da Câmara, ele comentou que lá é uma nojeira. Ressaltou 
que o povo é alegre, culto e inteligente. “Lá eles adotam ca-
chorro e não criança”, disse. Observou ainda que nas ruas da 
Itália têm tanta merda de cachorro.

» A FEIRA DO TUCANO DUTRA
O vereador Dutra (PSDB) reivindicou um espaço adequa-

do, com toda infraestrutura e segurança, para a realização de 
feira de artesanato no município.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Desde Que o Samba é Sam-

ba”, de Paulo Lins, publicado pela editora Planeta do Brasil.

Mário Louzã, médico psiquiatra e 
psicanalista. Doutor em Medicina 
pela Universidade de Würzburg, 

Alemanha. (CRMSP 34330)

Carnaval no ritmo da Corrupsamba
Abrimos este espaço, nesta edição, para uma manifestação pública de Luiz Sayão, pastor, 

teólogo e hebraísta, da Igreja Batista Nações Unidas, de São Paulo. Manifestação relevante e 
apropriada, sem relevância religiosa e/ou ideológica, para o momento político que o país atravessa 

nos últimos anos. E para a reflexão de muitos nos próximos quatro dias de folia
A corrupção é um dos pio-

res flagelos da sociedade con-
temporânea. No Brasil tornou-
-se um mal terrível. O uso 
indevido dos recursos públicos 
e a ineficácia da justiça são 
facetas da triste realidade. A 
preservação da corrupção está 
muito relacionada com a pode-
rosa indústria de alienação.

No Brasil, um dos seus prin-
cipais mecanismos de continui-
dade é o Carnaval. É o ritmo da 
Corrupsamba! A idéia popu-
lar é esquecer a vida e cair na 
“gandaia e na folia”. Enquanto 
todos os desmandos são prati-
cados, o povo “se diverte”.

Apesar de sua face tupi-
niquim, o problema da cor-
rupção não atinge apenas os 
países emergentes e subdesen-
volvidos. Na verdade, poucos 
países do mundo são exemplos 
de honestidade e transparên-
cia. Na última pesquisa (2016), 
a lista dos doze primeiros lu-
gares trazia: Nova Zelândia, 
Dinamarca, Finlândia, Suécia, 
Suíça, Noruega, Cingapura, 
Holanda, Canadá, Alemanha, 
Luxemburgo, e Reino Unido. 
Onze países são europeus (cul-
tura cristã), quatro são escan-
dinavos, nove são de tradição 
protestante. Lamentavelmente, 
o Brasil amargava a posição 
79, para a tristeza nacional.

A corrupção é praga mun-
dial. Está em toda parte. To-
davia, nossa história, princi-
palmente nas últimas décadas, 

tem sido difícil. O Brasil e a 
vasta maioria da América La-
tina, ou a “América Católica” 
de Caetano Veloso, têm sofri-
do com uma corrupção grotes-
ca. A percepção geral é a do 
salmista: “Os ímpios andam 
altivos por toda parte, quando 
a corrupção é exaltada entre os 
ho mens”. (Salmo 12.8).

A situação tornou-se so-
bremodo alarmante no cenário 
brasileiro nos últimos anos. O 
panorama ético da política na-
cional recente é vergonhoso. 
Em muitas áreas do país a vio-
lência e o caos da segurança 
pública prevalecem. Parece que 
o Brasil e o mundo tendem a tor-
nar-se refém do tráfico de armas 
e de drogas. Diante desse caos, 
o nosso sentimento é semelhan-
te ao descrito em outro salmo: 
“Quando os fundamentos estão 
sendo destruídos, que pode fazer 
o justo?”. (Salmo 11.3)

A decadência de uma socie-
dade passa pelo desrespeito de 
valores fundamentais. Quando 
os representantes da democra-
cia, da fé e da sociedade não 
cumprem mais os seus papéis, 
o que restará? A vitória da cor-
rupção só é possível quando 
política, mídia e religião tor-
nam-se cúmplices do mal.

Talvez, seja por isso que 
vemos que a corrupção apa-
rece ao lado de outros índices 
terríveis da realidade brasi-
leira: liberdade de imprensa 
e democracia. Para variar, os 

países escandinavos, de tradi-
ção protestante luterana, lide-
ram os dois índices. Já o Bra-
sil tem posição 103 no item 
liberdade de imprensa. Es-
tamos atrás de Burkina Faso 
e do Benin. No ranking de 
liberdade democrática, nosso 
lugar é 51. Parece ironia! É 
a falta de justiça em todos os 
seus desdobramentos.

Em meio a tal cenário, mui-
to dinheiro público vai conti-
nuar financiando a alienação 
perversa do Carnaval. Já não é 
mais uma festa folclórica e cul-
tural em sua maioria. Caos, ba-
derna, promiscuidade, bebedei-
ra, mortes nas estradas. A triste 
fuga da realidade é de chorar. 
Que esperar de uma nação que 
passa uma semana bebendo e 
fazendo orgia? O mais terrível 
é que “o Show da Corrupsam-
ba” é aplaudido por políticos, 
por grande parte da mídia sem 
conteúdo e até por religiosos.

Como lidar com tal desva-
rio? Como posicionar-se po-
liticamente com bom senso? 
Em primeiro lugar, as falsas 
esperanças do “messianismo 
político” e da “esquerda mar-
xista antiga” são modelos ab-
surdos e ultrapassados falidos 
na raiz. Nunca deram certo. 
Devem ser esquecidas.

Infelizmente, em vez de 
olharmos modelos bem-sucedi-
dos de democracia e de socie-
dade, de inspiração protestante, 
buscamos referências que nada 

podem prometer. Em segundo 
lugar, não podemos nos iludir 
com nenhum sistema político. 
Vale aqui mencionar o escritor 
cristão francês, Jacques Ellul. 
Sua proposta curiosa é a “anar-
quia cristã”. A idéia de Ellul 
não é anárquica no sentido 
comum; ele sugere que não se 
pode confiar jamais em sistema 
político nenhum; ao contrário. 
Um cristão deve sempre pro-
testar contra o mal, sendo “sal 
da terra”, pois ninguém pode se 
vender para nenhum sistema.

Em terceiro lugar, é preciso 
enfatizar que a questão ética 
começa de fato no âmbito da 
individualidade: “Quem é fiel 
no pouco, é fiel no muito” (Lc 
19.17). Chega de vitimização. 
Todos nós somos responsá-
veis. A sociedade se tornará 
menos corrupta quando seus 
membros forem honestos. Um 
político desonesto é apenas um 
cidadão que “chegou lá”.

Finalmente, a esperança 
permanente é que a justiça divi-
na triunfará. Todos os corruptos 
serão pegos. Será o fim do Car-
naval. E da “Corrupsamba”.

Voltando aos Salmos, deve-
mos ter esperança, pois, “Um 
pouco de tempo, e os ímpios 
não mais existirão; por mais 
que você os procure, não serão 
encontrados”. (Salmo 37.10). 
E: “Pois o Senhor aprova o 
caminho dos justos, mas o ca-
minho dos ímpios leva à des-
truição”. (Salmo 1.6).

Pode ser uma mãe que 
abusa da autoridade com seus 
filhos. Pode ser uma amiga 
mandona que controla sua 
turma. Pode ser um marido 
possessivo queimpede sua 
mulher de trabalhar fora.

O relacionamento abusivo 
pode serconsiderado uma espé-
cie de bullying.Uma pessoa exer-
ce poder sobre outra,tolhendo 
sua liberdade, humilhando, de-
negrindo, impondo sua forma 
de pensare ser, de modo que a 
pessoa “abusada” perde parte 
de sua identidade ede sua pos-
sibilidade de escolha.

Frequentemente, o domí-
nio é exercido por alguma van-
tagem que uma das partes tem 
sobre a outra, como condição 

Relacionamento abusivo: liberte-se dele
financeira, por exemplo. Uma 
pessoa pode se sentir superior 
às outras por ter mais dinheiro. 
Com os amigos, ela acha que 
pode determinar os programas 
que vão fazer. Com a mulher, 
ou com o marido, a pessoa se 
sente no direito de fazer tudo 
do seu jeito, inclusive em re-
lação à educação dos filhos, já 
que ela “banca a família”.

Este tipo de relação re-
sulta também na humilhação 
em público. Exemplodisso 
é a postura de reprovação da 
pessoa “abusadora”, quando 
a “abusada” expressa suas 
idéias durante um encontro 
entre amigos ou familiares. 
Ao notar que o(a) outro(a) não 
gostou, a pessoa se sente inti-

midada, envergonhada e, com 
medo da “abusadora”, acaba 
se calando e ficando apática.

A pessoa que sofre o rela-
cionamento abusivo pode ter 
vários comportamentos: mes-
mo tendo ciência do que se 
passa, pode acreditar que “as 
coisas vão mudar”. Ou, então, 
tem medo de tomar uma atitu-
de, e não saber qual será a re-
ação da pessoa “abusadora”.

Quem passa por esses abu-
sos, muitas vezes, “finge” já ter 
se acostumado, e prefere conti-
nuar do jeito que está, do que 
enfrentar os desafios que virão 
pela frente. Esta “acomodação” 
está relacionada à própria per-
sonalidade da pessoa “abusa-
da”, alguém quefrequentemen-
te se sente frágil e, mesmosendo 
abusada, se sente protegida 

pela outra pessoa. Daí, cria-se 
uma relação simbiótica, na qual 
um depende emocionalmente 
do outro. Pode soar estranho e 
contraditório, mas é fato.

Em alguns casos, a situa-
ção pode chegar a extremos de 
agressão verbal e/ou física, o 
que passa, então, a demandar 
uma ação junto a autoridades 
judiciais. A abordagem dessa re-
lação abusiva requer que ambos 
(abusador e abusado) se dispo-
nham a buscar tratamento psico-
terápico individual e, no caso de 
casais, de terapia de casal, visan-
do à ruptura da relação simbióti-
ca e a busca de uma relação de 
equidade e equilíbrio.
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O empresário Ronaldo Antônio Marques será o paraninfo 
do Diploma Reconhecimento Rotário. O diretor da Marks 
Veículos aceitou o convite para homenagear os 10 desta-
ques do ano em Barretos. A solenidade acontecerá dia 20 
de fevereiro às 20h15 na Câmara Municipal de Barretos. A 
terceira edição do diploma premia rotarianos e não rota-
rianos que se destacam em seus afazeres e na dedicação 
ao próximo. Na ocasião, também serão lembrados os 113 
anos de fundação do Rotary Internacional. Atualmente, 
existem mais de 1,230 milhão de rotarianos associados 
em 35.792 clubes em 218 países ou regiões do mundo.

A funcionária pública, Kerlin Dantas, esposa do Anderson e 
mãe do Leonan (foto), comemorou mais um aniversário 

segunda-feira (5), onde esse ano ela tem um motivo a mais para 
comemorar, grávida de 5 meses, espera a chegada da filha Júlia e 

assim ter a sua família ainda mais completa. Felicidades!!!

Ontem (8) foi dia de Joyce Santana completar idade nova 
e comemorar a data especial ladeada de amigos e fami-

liares em pizzaria da cidade, recebendo o carinho de seus 
convidados, e claro, do marido José Ricardo e da filha 

Gabriela (foto). Parabéns!!!

Flash em Rafael 
Penha e Dani 
Caldas que 
celebraram 3 
anos de união 
quarta-feira (7). 
O jovem casal 
comemorou 
mais um ano 
de casamento, 
cheio de cumpli-
cidade, respeito, 
amor, e acima 
de tudo, a paci-
ência diária e as 
provas que as 
coisas mais sim-
ples tem grande 
dimensão quan-
do há amor. 
Felicidades!!!

A Jornalista, asses-
sora de imprensa e 
diretora da Cia. da 
Mensagem, Talita 
Costa, brindou idade 
nova ontem (8), e 
também aproveitou 
para compartilhar 
a emoção de ser 
escolhida para o 
Troféu Mulher North 
Shopping Barretos 
– Edição 2018, uma 
homenagem do 
centro de compras 
barretense, em 
comemoração ao 
Dia Internacional da 
Mulher, que premia 
dez pessoas que se 
destacaram durante 
o ano anterior em 
diferentes setores da 
sociedade e que são 
escolhidas em vota-
ção realizada junto 
aos profissionais de 
imprensa da cidade. 
Sucesso!!! (foto: 
arquivo pessoal)

Dia desses Ri-
cardo Santos 
resolveu sair 
da rotina e 
fazer um pas-
seio diferente, 
foi curtir o 
parque aquá-
tico da cidade 
vizinha, onde 
fez amizades 
bacanas e 
nadou bastan-
te naquelas 
águas termais. 
Dia pra ficar 
na história!!!

O Cordão Carnavalesco Espalha Samba sai às ruas pelo terceiro ano, neste sábado, 
10 de fevereiro, ao som das grandes marchinhas que marcaram época. A concentra-
ção será às 14h, com saída às 18h da rua 10 entre 35 x 37, percorrendo os bairros Ce-

lina, Bela Vista e Primavera, chegando a Praça da Primavera onde a festa continua 
com a bateria da Escola de Samba Liberdade. Quem puder fazer a doação de 1 litro 

de leite longa vida é muito bem vinda, pois, os leites arrecadados no dia da folia 
serão doados as entidades da cidade. Os foliões podem se fantasiar, montar um 

bloco com os amigos, levar a família, e não paga nada. Na foto, a animação e alegria 
contagiante do fundador e idealizador Patrício Augusto ao lado de Tati Thomaz, a 

musa do Cordão Carnavalesco. Venha espalhar o samba!!! (foto: Aquino José)

Os amigos Gui-
lherme Caires e 

Júlia Fernnandes 
estiveram a bordo 

de um navio, fa-
zendo o Cruzeiro 

Pulmatur Sobe-
rano, dia desses, 

trazendo na 
bagagem muitas 

histórias, recor-
dações, risadas, 
e acima de tudo 

a amizade ainda 
mais renovada. 

Sucesso!!!

Destaque para 
Eliana Martins 
que é apaixona-
da por gatos, e 
posa para foto 
com um dos 
seus, o Luke. 
Tudo de bom!!!

Parabéns para 
Juan Soko-
lonski que 
completou 
idade nova 
quarta-feira (7) 
e passou a data 
recebendo o 
carinho espe-
cial da esposa 
Deyse e da fi-
lha Malu (foto). 
Felidades!!! 
(foto: Camila 
Siqueira)
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O vereador Raphael Dutra 
(PSDB) esteve na sexta-feira 
(2) com o ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações, Gilberto Kassab 
(PSD) no Parque Tecnológi-
co em São José do Rio Preto. 
Acompanhado de Samir Kar-
nib, eles conheceram o projeto 
“Internet para todos”, do gover-
no federal, que tem o objetivo 
de levar internet de banda larga 
para locais remotos do país.

Dutra entregou ao minis-
tro requerimento solicitando 
a implantação de internet nos 
distritos de Alberto Moreira e 
Ibitu, nos povoados da Cacho-
eirinha e Três Barras, além do 
entorno do Hospital de Amor 
(HC de Barretos). “Todos os 
cidadãos que estão nestas lo-
calidades sem internet, pode-

rão, com esse programa, ter 
a conexão garantida com a 
implantação deste programa”, 
comentou o vereador.  

O ministro afirmou que a 
conexão à internet será garan-
tida por meio de SGDC (Saté-
lite Geoestacionário de Defesa 
e Comunicações Estratégicas), 
que foi lançado ao espaço em 
maio de 2017. O investimento 
foi de R$ 3 bilhões. O Ministé-
rio da Defesa vai usar o satélite 
para fazer o monitoramento da 
fronteira do país.

Kassab afirmou que o satéli-
te tem combustível para operar 
no espaço por 18 anos. “Um 
programa nacional que será es-
tendido a todas as prefeituras. 
O Ministério da Defesa vai usar 
30% da capacidade do satélite 
para monitorar 100% da fron-

teira”, afirmou o ministro.
PRAÇAS DIGITAIS
O vereador também soli-

citou o “Programa Praças Di-
gitais” para Barretos. “O sinal 
aberto proporciona inclusão 
digital e amplia as possibili-
dades de comunicação. Dese-
jamos e precisamos de servi-
ços públicos com qualidade e 
transparência”, frisou Dutra. 

De acordo com Samir Kar-
nib, o acesso móvel agrega 
benefícios sociais. “Quere-
mos que as pessoas passem a 
usufruir mais dos espaços pú-
blicos. O cidadão que leva seu 
filho à praça pode ler um jor-
nal online ou ver seu e-mail 
no celular”, enfatizaKarnib, 
citando que as principais pra-
ças do município poderão ter 
acesso livre à internet.

Na reunião realizada com o 
presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia, os re-
presentantes das centrais sindi-
cais cobraram o adiamento da 
votação da reforma da Previ-
dência, que está tramitando no 
Congresso Nacional.

“Nós fizemos um apelo de 
que é melhor para o Brasil que 
ele retire a reforma da pauta. O 
governo não tem votos na Câ-
mara e fala que conta com um 
apoio que nós não concorda-
mos. Acredito que não tem nem 
150 votos. É ruim para o Brasil 
uma derrota acachapante, por-
que a bolsa vai cair muito, o 
dólar vai subir, será muito ruim 
para a economia. O tema deve 
ser debatido durante o processo 
eleitoral”, afirmou Paulo Perei-
ra da Silva, Paulinho da Força, 
presidente da Força Sindical.

“Dissemos ao deputado Ro-
drigo Maia que a sociedade é 

Dutra solicita internet para 
distritos e povoados do município

Centrais pedem para Rodrigo Maia 
deixar debate sobre reforma da 

Previdência para o período eleitoral
A reivindicação foi feita durante reunião com o presidente da Câmara Rodrigo Maia

contra as mudanças propostas 
pelo governo e que a discussão 
sobre a reforma na Previdência 
deve ocorrer neste ano que é um 
ano de eleição. Os candidatos 
poderão expor os modelos de 
Previdência que defendem, para 
que todos possam conhecê-los 
e optar pelo que considerarem 
o mais apropriado”, destacou 
João Carlos Gonçalves, Juruna, 
secretário-geral da Força.

Segundo Juruna, o presi-
dente da Câmara informou que 
vai verificar entre os dias 19 

e 28 deste mês, se a proposta 
do governo terá chances de ser 
aprovada. Além de Paulinho e 
Juruna, a Força Sindical foi re-
presentada pela vice-presiden-
te da central, Eunice Cabral.

Estavam presentes na reu-
nião os representantes das 
seguintes centrais: Força Sin-
dical, CSB (Central dos Sindi-
catos Brasileiros), CUT (Cen-
tral Única dos Trabalhadores), 
UGT (União Geral dos Traba-
lhadores) e Nova Central Sin-
dical dos Trabalhadores.
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Simone Batista Rosa Ri-
beiro, contemplada com a 
promoção IPTU Premiado, 
da prefeitura de Barretos, 
compareceu na última quar-
ta-feira (7), na sede da pre-
feitura, para receber o seu 
prêmio, um Fiat Mobi, de cor 
preta, no valor de cerca de 
cerca de R$ 37 mil.

O sorteio dos números que 
resultaram na escolha do imó-
vel dela, localizado no bairro 

Dom Bosco, foi realizado em 
dezembro passado. A entre-
ga do prêmio foi feita agora, 
após ser liberada a documen-
tação com a transferência para 
a proprietária.

“Estou muito feliz. Feliz 
desde dezembro. É um belo 
prêmio”, disse, Simone Ribei-
ro, sem esconder a alegria. A 
contemplada, que reside em 
Ribeirão Preto, venderá o veí-
culo e investirá em um imóvel 

para a sua mãe, Yolanda de 
Oliveira Rosa.

Para o sorteio do IPTU 
Premiado concorrem todos os 
contribuintes que pagarem em 
dia o IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), à vista ou 
parcelado, e não tiver nenhum 
outro débito pendente com 
a prefeitura. Para este ano a 
promoção já está valendo e o 
prêmio será, novamente, um 
veículo zero quilômetro.

Contemplada recebe chaves de carro 
da promoção IPTU Premiado de Barretos

“Espalha, espalha, o samba 
que é bom, sou da marchinha 
um eterno folião, de confete e 
serpentina, o Espalha Samba 
vai mantendo a tradição”.

Este é o refrão da marchi-
nha oficial do Cordão Carna-
valesco do Espalha Samba, 
composto por Patrício Augus-
to (letra), Daniel Boca Nervo-
sa (melodia) e Suênio Spíndo-
la (arranjo). E é nesta linha que 
realiza seu corso (desfile) neste 
sábado, 10 de fevereiro, com a 
passagem por três bairros: Ce-
lina, Bela Vista e Primavera, 
até chegar na Praça Primavera.

Serão percorridos cerca de 
1,4 mil metros, desde a con-
centração, a partir das 14 horas 
e, até a chegada apoteótica, se-

Espalha Samba distribuirá confetes e serpentinas 
gratuitamente em seu desfile carnavalesco

PERCURSO
Sobe a rua 10 (contramão) e segue até avenida 39
Vira a avenida 39 e segue até a Rua Mato Grosso
Vira a Rua Mato Grosso e segue até a bifurcação avenida 35 – rua 10
Desce a rua 10 até a avenida 33
Vira a avenida 33 e segue até a rua 12

Vira a rua 12 e segue até altura da avenida 35
Vira a avenida 35 e segue até a rua 16
Vira a rua 16 e segue até a avenida 37
Vira a avenida 37 e segue até a rua 14
Vira a rua 14 e desce até a avenida 33
Vira a avenida 33 e segue até a rua 16 quando adentra a Praça Primavera

rão distribuídos gratuitamente 
confetes e serpentinas para os 
foliões, além de geladinho sa-
bores para as crianças.

“O carnaval está pronto e 
vem sendo trabalhado com in-
tensidade desde outubro passa-
do, com o planejamento elabo-
rado logo após a terceira edição, 
em fevereiro do ano passado”, 
afirma o diretor de Logística e 
Infraestrutura, José Antônio da 
Silva, o “Zé da Acib”.

Desde o último final de 
semana, diretores do cordão 
intensificaram a divulgação 
corpo a corpo, com a distri-
buição de seis mil folders em 
bares, restaurantes, lanchone-
tes, na Quermesse da Capela 
de Santa Bakita, no Carnaval 

de Marchinhas da secretaria de 
Cultura, no Estádio Fortaleza, 
calçadão, lojas da região cen-
tral e casa a casa, no perímetro 
das avenidas 31 a 43 – Avenida 
Mato Grosso até na rua 20.

“Temos uma divulgação 
maciça com os folders, que 
aliamos com as mídias sociais 
e mídias espontâneas, com todo 
apoio dos órgãos de comuni-
cação de Barretos”, explica a 
assessora de imprensa, Luciana 
Gomes. “É um carnaval po-
pular que une todas as classes 
sociais e fazemos questão da 
participação das pessoas. Nos-
so foco é resgatar as marchi-
nhas, difundir o samba e fazer 
com que as pessoas saiam de 
casa, assistam, dancem juntos, 

se animando para seguir com 
foliões”, observa a diretora cul-
tural, Luiza Sampaio.

O Espalha Samba levou 
para as ruas, em 2016, cerca 
de 200 foliões e, no ano pas-
sado, mais de 600. “Neste ano 
esperamos pelo menos man-
ter, e se vierem mais pessoas 
será muito legal e divertido. 
Somente de camisetas oficiais 
serão mais de 110”, afirma o 
coordenador Patrício Augusto.

Antes da partida do corso, 
o cordão entrega as faixas res-
pectivas para a musa Tatiana 
Thomaz, o Embaixador Des-
tão e a porta estandarte Selma 
Daniel, e fará homenagens 
com entrega dos troféus “Tri-
buto Espalha” para Liberalina 
da Silva (Personalidade do 
Samba), Adão Ribeiro (Carna-
valesco Primeira Linha), Lúcia 
Rodrigues da Silva (Carnava-
lesca Primeira Linha) e Apa-
recida da Glória Vieira (Foliã 

Simpatia e Animação).
A concentração acontece 

na rua 10, nº 0271, entre as 
avenidas 35 e 37, no bairro 
Celina. Após a chegada na 
Praça Primavera, a Banda Es-
palha Samba faz uma pausa 
para apresentação da bateria 
Nota 10 da Escola de Samba 
Liberdade, comandada pelo 

mestre Sinésio. Na sequência, 
a Banda Espalha Samba volta 
a executar marchinhas.

Na concentração e no per-
curso serão arrecadados leites 
para instituições sociais. Caso 
ocorra chuva forte a progra-
mação será desenvolvida na 
Estação Cultural “Placidino 
Alves Gonçalves”.
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522
Seguros | Certificação Digital | Sistemas Fiscais

Rua 20, nº 2381
Bairro: Fortaleza

Barretos-SP

3324-2724
vendseg@vendseg.com.br

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

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

3322-8785 / 3324-1199
PEÇAS - SERVIÇOS 

MASSA MOTOS

Zezito

Em vigor desde novem-
bro, os impactos negativos 
da  “reforma” trabalhista 
do governo começam a ser 
sentidos por funcionários 
de setores distintos, como 
bancários e trabalhadores do 
ramo frigorífico, por exem-
plo. Sem a presença dos sin-
dicatos na homologação das 
demissões, os “erros” nas 
contas para a rescisão con-
tratual e cálculo dos direitos 
devidos já estão sendo come-
tidos – na maioria das vezes 
em prejuízo do trabalhador. 
Até mesmo o parcelamento 
das férias, outro dispositivo 
criado pela nova legislação, 

Empresários limitam sindicatos e ampliam 
medidas que prejudicam trabalhadores

vem sendo realizado de acor-
do com o interesse das empre-
sas, quando deveria ser uma 
prerrogativa do trabalhador. 
“Os bancários que queriam 
dividir suas férias, a gente 
dizia que essa decisão não 
seria do trabalhador. E acon-
teceu”, ressalta o presidente 
da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf-CUT), 
Roberto von der Osten.   
Já nos frigoríficos, setor cam-
peão no ranking de acidentes 
de trabalho, a flexibilização 
da legislação agora permite 
o realização de jornadas de 
trabalho alongadas em locais 

insalubres, aumentando assim 
a exposição ao risco de aci-
dentes, detalha o presidente da 
Confederação Brasileira De-
mocrática dos Trabalhadores 
na Indústria da Alimentação 
(Contac-CUT), José Modelski. 
Por causa das alterações na 
legislação trabalhista, as con-
federações preveem que as 
negociações coletivas serão 
as mais duras dos últimos 

anos, exigindo ainda mais 
empenho e comprometi-
mento dos dirigentes e das 
respectivas bases sindicais. 
Os sindicalistas alertam ain-
da para a necessidade de, 
em outubro, eleger políticos 
comprometidos com os in-
teresses da classe trabalha-
dora, para que seja possível 
reverter o atual quadro de 
desmonte dos direitos.

Pelo calendário oficial, o 
Carnaval não é considerado 
feriado nacional. E apesar de 
muitas empresas dispensarem 
seus funcionários durante os 
dias de folia, o trabalhador 
precisa ficar atento às regras 
para evitar qualquer proble-
ma. Isso porque os emprega-
dores podem ter expediente 
normal e exigir que seus em-
pregados cumpram a jornada 
normal de trabalho.

Advogados especialistas na 
área trabalhista explicam que 
municípios, como Barretos, e 
estados, como São Paulo, po-
dem instituir leis que conside-
ram feriados os dias da folia, 
já que na Lei 9093/95, que es-
tabelece os feriados nacionais, 
o Carnaval não está incluído. 
No estado do Rio de Janeiro, 
por exemplo, a terça-feira de 
Carnaval foi declarada feriado 
estadual por meio de lei.

De acordo com os especia-
listas em Direito do Trabalho, 
nas regiões onde o Carnaval não 
é considerado feriado, a segun-
da, terça-feira e Quarta-feira de 
Cinzas podem ser, ou não, defi-
nidos como pontos facultativos.

“Na próxima quarta-feira 
(14), tem início o tempo san-
to da Quaresma e, ao mesmo 
tempo, na Igreja do Brasil, a 
Campanha da Fraternidade 
(CF) cujo tema neste ano é 
“Fraternidade e superação da 
violência”, com o lema “Vós 
sois todos irmãos” (Mt 23,8).

É sempre importante co-
nhecer e refletir o tema da 
CF segundo o Texto-base 
que a CNBB publica a cada 
ano, apresentando a partir do 
método Ver-Julgar-Agir a re-
alidade social que desperta a 
atenção para o tema proposto, 
as motivações que surgem da 
Palavra de Deus e as pistas 
para a ação concreta que ex-
presse conversão e comunhão.

Partindo das palavras de 
Jesus (cf. Mc 7,14-15.21-23), 
o Texto-base afirma que “é, 
pois, o coração do homem que 
precisa ser pacificado para que 
possa superar a ideia que o ou-
tro é um risco a ser eliminado. 
A superação da violência pas-
sa necessariamente pela con-
versão dos atos do homem que 
pressupõe uma conversão de 
seu coração” (n.172).

A conversão do coração 
está, pois, na raiz daquela cultu-
ra de paz que tem nas palavras 
de Jesus a sua mais forte ins-
piração (cf. Mt 5,9; Jo 14,27). 
Ela exige que cada um de nós 
examine o grau de egoísmo, a 
lógica da competição, a cultura 
da vingança que se instala nos 
nossos corações e, que, geram 
discórdia e violência.

Não nos será difícil re-
conhecer a necessidade de 
se educar para a paz! É ain-
da o Texto-base que afirma: 
“Como ‘a paz deve estar pri-
meiro nos espíritos, para po-
der verificar-se depois nos 
acontecimentos’ (PauloVI), a 
educação adquire um papel de 

Carnaval não é feriado nacional 
e trabalhador que faltar pode ser 
demitido, afirmam especialistas

Nesses casos, segundo es-
pecialistas, as empresas e fun-
cionários podem fazer acordo 
sobre os dias a serem traba-
lhados e as formas de com-
pensação das horas. O patrão 
pode dispensar os funcioná-
rios do trabalho, mesmo sen-
do considerado dia útil, pedir 
a compensação das horas não 
trabalhadas em outro dia ou 
até descontar os dias não tra-
balhados do salário.

Os advogados também 
observam que, se houver per-
missão da empresa, a segun-
da-feira e a Quarta-feira de 
Cinzas podem ser de folga. 
Entretanto, segundo eles, se 
houver trabalho nesses dias, 
não haverá o acréscimo de 
100% pelo dia trabalhado, já 
que não se trata de feriado.

Advogados trabalhistas 
alertam que se o funcionário 
decidir faltar, ele pode até ser 
demitido. Nestes casos, a em-
presa poderá descontar os dias 
de falta do salário, aplicar san-
ções disciplinares como adver-
tências ou suspensões ou até 
demiti-lo. Porém, a empresa 
deverá observar se houve rein-

cidências ou se outras penalida-
des já foram aplicadas anterior-
mente ao empregado.

COMPENSAÇÃO
Segundo os especialistas, 

nas localidades em que o Car-
naval for considerado feriado, 
os empregados que trabalha-
rem nesses dias deverão ter 
folga compensatória em outro 
dia da semana.

Se isso não ocorrer, de-
verão receber as horas extras 
trabalhadas com o acrésci-
mo de, pelo menos, 100% ou 
mais, se isso estiver previsto 
na convenção coletiva da ca-
tegoria do trabalhador.

Já, nos locais em que o Car-
naval não é feriado, as empre-
sas poderão exigir que essas 
horas não trabalhadas sejam 
compensadas posteriormente. 
Com a nova lei trabalhista, há 
a possibilidade de compensa-
ção dentro do mesmo mês.

Se o funcionário folgar nos 
dias de carnaval, a empresa po-
derá exigir que ele cumpra essas 
horas descansadas em outros 
dias (com exceção do domin-
go), respeitando o limite máxi-
mo de duas horas extras diárias.

Campanha da Fraternidade 2018 
tem início na próxima quarta-feira

primeira relevância” (n. 188).
Educar para a paz equiva-

le valorizar sempre o respeito 
pelo outro, a capacidade de 
escutá-lo, o esforço para o di-
álogo, a renúncia às atitudes 
de discriminação e precon-
ceito, o compromisso com a 
tolerância evangélica, à con-
fiança, o perdão e ao amor 
gratuito. Tudo isso não se im-
provisa, mas exige amadure-
cimento constante.

Assim, “a Igreja pensa 
que, por meio de cada um de 
seus membros e por toda a 
sua comunidade, pode ajudar 
muito a tornar mais humana a 
família humana e a sua histó-
ria. Ninguém pode eximir-se 
de suas responsabilidades, 
imaginando que a violência 
sempre está ‘no outro’. É pre-
ciso que cada um se pergunte: 
O que tenho feito para ajudar 
a construir uma cultura de 
paz?. (n. 223).

Desejo a todos os diocesa-

nos uma Santa Quaresma, que 
percorrendo o caminho para 
a Páscoa possamos ajudar a 
promover, partindo sempre da 
conversão pessoal, um mundo 
de justiça, perdão e paz!”

Dom Milton Kenan Júnior
Bispo Diocesano de Barretos
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Visitantes já podem se 
inscrever e garantir a presen-
ça na Feira do Empreendedor 
2018, do Sebrae-SP, o maior 
evento de empreendedoris-
mo do Brasil. A feira será 
realizada de 07 a 10 de abril, 
no Anhembi, zona norte da 
capital paulista. A entrada é 
gratuita e as inscrições de-
vem ser feitas no endereço 
feiradoempreendedor.sebra-

esp.com.br. São esperadas 
140 mil pessoas nos quatro 
dias de evento.

Os visitantes poderão 
participar de palestras e con-
sultorias abrangendo temas 
como marketing, finanças, 
tendências, inovação, ex-
portação, etc. A feira é uma 
oportunidade de negócios, 
conhecimento e informação 
para os participantes.

A edição 2018 contará 
com 40mil m² para receber 
confortavelmente o público e 
comportar toda a estrutura de 
425 estandes reservados para 
micro e pequenas empresas, 
que desejam estar presentes 
em uma grande vitrine de ne-
gócios, além de 26 espaços re-
servados para patrocinadores.

Entre as novidades deste 
ano, serão apresentados espa-

ços e modelos de negócios em 
que os participantes poderão 
ver, na prática, como funcio-
na a operação em diferentes 
ramos. Os visitantes da feira 
terão contato com estandes 
temáticos como Oficina de 
Moto, Negócios de Beleza, 
Boteco de Sucesso, Indústria 
da Confecção e Negócios Di-
gitais. Também serão apresen-
tados de forma digital (com 

óculos de realidade virtual) 
modelos de minimercado, pet 
shop e negócios que podem ser 
montados em uma garagem.

A Feira do Empreende-
dor em São Paulo represen-
ta uma grande vitrine para 
quem quer fazer contatos e 
divulgar a sua empresa, além 
de oferecer serviços, novos 
produtos e soluções para me-
lhorar o negócio.

 A prefeitura de Barretos 
encerra seu expediente ao pú-
blico nesta sexta-feira, 9 de 
fevereiro, às 14 horas, reto-
mando o atendimento apenas 
na próxima quinta-feira, dia 
15, às 8 horas, devido ao pon-
to facultativo dos dias 12, 13 
e 14 de fevereiro, durante aos 
festejos de Carnaval.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) seguem o horá-

rio da sede principal da pre-
feitura, sendo os atendimen-
tos de urgência e emergência 
realizados na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento).

O SAAE (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto) 
também segue o horário de 
funcionamento da prefeitu-
ra, mantendo o serviço de 
plantão 24 horas, que pode 
ser acionado pelos telefones 

0800-7725300 e 3321-5300 
para qualquer emergência.

O Serviço Municipal do 
Poupatempo também seguirá 
horário diferente. Neste sá-
bado, 10 de fevereiro, horário 
normal das 8 às 12 horas. Na 
segunda e terça-feira, 12 e 13, 
não haverá expediente. Na 
quarta-feira, dia 14, o atendi-
mento será a partir das 12 ho-
ras. Veja cronograma abaixo:

Prefeitura e Poupatempo definem horário de 
funcionamento durante o período de Carnaval

Cerca de duas mil pes-
soas prestigiaram a palestra 
“Inspirando Jovens de Suces-
so”, ministrada pelo jovem 
engenheiro, empreendedor 
e vencedor do melhor proje-
to de engenharia do mundo, 
Matheus Tomoto. A pales-
tra aconteceu na terça (6) e 
quarta-feira (7), no Centro 
Universitário da Fundação 
Educacional de Barretos.

Com exemplos de sua tra-
jetória de vida, Matheus To-
moto mostrou para o público 
que é possível ser protagonis-
ta da própria vida, motivando 
os presentes a buscar realiza-
ção pessoal e profissional.

“Convidamos o Matheus 
para dar as boas-vindas aos 
nossos alunos e também para 
os visitantes, para mostrar que 
é possível chegar onde nós 
quisermos se tivermos, sobre-
tudo, a atitude e perseveran-
ça”, destacou a pró-reitora de 
Extensão e Cultura da institui-
ção, Maria Paula Barcellos de 
Carvalho. 

SOBRE MATHEUS 
TOMOTO

Formado pela Faculdade de 
Engenharia de Sorocaba, soma 
experiências empreendedoras 
que o fizeram ser aceito nas 
dez melhores faculdades dos 
Estados Unidos. Atualmente, 
Tomoto trabalha criando tec-
nologias secretas para a Uni-
versidade de Harvard.

Entre os trabalhos de des-

Duas mil pessoas prestigiam palestra de Matheus Tomoto no Unifeb
taque em sua trajetória, estão 
projetos iniciados no Instituto 
de Tecnologia de Massachu-
setts, como sua participação 
na construção de um barco 
autônomo, controlado por in-
teligência artificial (machine 
learning), que conquistou o 
prêmio de melhor projeto do 
mundo, em 2014, na conven-
ção Maritime Robotx, em Sin-
gapura. Ele também atuou no 
desenvolvimento de tecnolo-
gia capaz de transferir energia 
elétrica no ar e na água, sem o 
uso de cabos e fios, utilizan-
do-se metamateriais, sendo o 
MIT o primeiro laboratório do 
mundo a conseguir o feito.

No Brasil, Matheus To-

moto gere o grupo B’Energy, 
sendo um dos pioneiros a de-
senvolver um projeto de carro 
elétrico no país que, inclusive, 
já recebeu o prêmio de tercei-
ro melhor projeto do Brasil, 
em 2013, pela Society of Au-
tomotive Engineers (Associa-
ção dos Engenheiros Auto-
motivos). Aqui, também, ele 
já trabalhou em mais de 300 
projetos especiais como o de-
senvolvimento de uma próte-
se de braço robótico com co-
mando neural, um carregador 
wireless para celulares, um 
carro totalmente elétrico, e o 
desenvolvimento de um dos 
primeiros Fab Labs do Brasil. 
(Foto: Nivaldo Júnior).

Abertas as inscrições para a Feira do Empreendedor 2018
Maior evento de empreendedorismo do país será realizado de 7 a 10 de abril no Anhembi, em São Paulo
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Uma programação especial 
com direito a oficinas, lanche e 
bailinho de carnaval acontece 
nesta sexta-feira, dia 9, das 15 às 
17 horas, no CSU (Centro Social 
Urbano) para os participantes do 
Programa Esporte e Lazer da Ci-
dade, que vem acontecendo no 
local desde o início do ano.

A expectativa é que mais de cem 
alunos participem da atividade que 
prevê recreação aquática, gol caixo-
te, pintura facial, jogos de tabuleiro, 
oficina de dança com ritmos carna-
valescos, além de um lanche com 
cachorro quente e refrigerante.

Também confirmaram presenças 
no evento, os atendidos pela Casa 
Transitória André Luís e pelo Cen-
tro de Atenção Psico Social (CAPS), 
demonstrando também uma compe-
tição de basquete adaptado.

O Programa Esporte e Lazer 
da Cidade é um programa reali-
zado por intermédio da Secreta-

BEC vence Monte Azul e chega ao G8
O Barretos EC 

venceu a sua terceira 
partida consecutiva 
no Campeonato Pau-
lista da Série A3, na 
Arena Fortaleza do 
Touro, pelo placar 
de 2 a 0, com gols 
dos atacantes Natan 
e Boka. Ao longo dos 
90 minutos, a equi-
pe comandada pelo 
treinador Paulinho 
Maclaren, comandou 
as ações e soube tra-
balhar e fazer o resul-
tado, que lhe deu o 8º 
lugar na classificação 
no Paulistão, com 12 pontos ganhos. Em entrevista, ao final da partida, o treinador parabenizou o 
grupo de jogadores. “Disse aos atletas que o grupo tinha apenas poucos minutos para comemorar 
a vitória e que na manhã desta quinta-feira, às 10h, retomaríamos os treinamentos, para focar-
mos no próximo jogo”, ressaltou Maclaren. O BEC joga amanhã, sábado, dia 10, às 16 horas, em 
Indaiatuba, no Estádio Ítalo Mário Limongi, diante do Sport Club Atibaia.

CSU sedia evento comemorativo 
com alunos de projeto esportivo

ria Nacional de Esporte, Educa-
ção, Lazer e Inclusão Social, em 
convênio com  a prefeitura de 
Barretos, por meio da secretaria 
municipal de Governo e Gestão 
Estratégica, em parceria com as 
secretarias municipais de Educa-
ção e de Esportes e Lazer.

O programa tem como obje-
tivo garantir o acesso de crianças 
e adolescentes ao esporte e lazer, 
incluindo ainda pessoas com de-
ficiência, estimulando a convi-
vência social, a formação de ges-

tores e lideranças comunitárias.
O programa é desenvolvido de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 16 
horas, e das 9 às 12 horas aos sába-
dos. Nos domingos o horário é das 
13 às 16 horas. Crianças e adoles-
centes que ainda não fazem parte e 
desejam fazê-lo podem comparecer 
ao local nos horários divulgados e 
fazer a inscrição, iniciando de ime-
diato as atividades. Esse tipo de 
evento comemorativo, com lanches 
e atividades especiais, está progra-
mado para acontecer a cada 30 dias.




