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Natal Sem Fome do Tiro de Guerra

Está marcada para o pró-
ximo domingo (11) a elei-
ção dos novos integrantes do 
conselho de administração do 
Rio das Pedras Country Club. 
A votação acontece das 8 às 
17 horas na sede central e 
5.024 associados estão aptos 
a votar. “É uma eleição mui-
to concorrida e a sociedade 
acompanha o pleito do clu-
be”, ressalta o presidente do 
conselho, Raphael Dutra.

Segundo ele, são 56 can-
didatos inscritos disputando 
25 vagas para um mandato de 
quatro anos, que vão se unir 
a outros 25 conselheiros e 
sete vitalícios, formando um 
colegiado de 57 conselheiros. 
Além disso, serão eleitos 10 
suplentes, que poderão ocu-
par as cadeiras do conselho 
após a eleição da diretoria. 

Para votar, o associado 
maior de 18 anos precisa 
possuir o título há dois anos 
e estar em dia com as mensa-
lidades. A votação acontece 
por cédula e a apuração do 
votos inicia-se às 17 horas. 
Os nomes dos eleitos são di-
vulgados no mesmo dia. Em 
caso de empate, utiliza-se o 
critério do título mais antigo.

Questionado sobre o fe-
nômeno do acirramento da 
disputa, Dutra comentou que 
o Rio das Pedras sobreviveu 
entre os clubes no município. 
O clube possui as duas sedes 
frequentadas pelos associa-
dos diariamente, despertando 
neles o direito de se candida-
tar para buscar melhorias.

Eleição de novos 
conselheiros do 
Rio das Pedras 
acontece neste 

domingo

O Tiro de Guerra de Bar-
retos está, mais uma vez, rea-
lizando a campanha do “NA-
TAL SEM FOME”. Esta é uma 
iniciativa que visa colaborar 
com a comunidade por meio 
da arrecadação, classificação e 
distribuição de alimentos.

“Estaremos com pontos fi-
xos na cidade aos sábados e tam-
bém com a realização de arras-
tões, que ocorrerão nos bairros. 

Além disso, as doações podem 
ser entregues na sede do TG”, 
destacou o subtenente Lino de 
Oliveira Abreu, comandante do 
Tiro de Guerra de Barretos.

Os arrastões são realizados 
pelos próprios atiradores, devi-
damente usando a farda do TG e 
identificados, como em outros ar-
rastões “casa a casa”, realizados 
durante o inverno (campanha do 
agasalho) ou como a parceria fei-

ta entre o TG e o Grupo Mulheres 
em Ação, em benefício a entida-
des assistenciais de Barretos.

“Contamos com a colabora-
ção da população quando nos-
sos atiradores baterem em suas 
casas, ou então, trazendo as do-
ações aqui na sede do Tiro de 
Guerra, na avenida 27, no bair-
ro Christiano Carvalho”, refor-
çou o subtenente Lino, na foto, 
com o Sarjento J. Rodrigues

O presidente do Grêmio Literá-
rio e Recreativo de Barretos, Hugo 
Resende Filho, afirmou nesta sema-
na que ele e toda a diretoria do clu-
be estão otimistas com as obras de 
remodelação na Praça de Esportes. 
“Entregamos no final de outubro a 
quadra de futebol de salão reforma-
da, juntamente com as de basquete e 
vôlei. Fizemos, também, a pintura das 
quadras de tênis e a reforma dos alambrados. Já estamos preparando as piscinas e todo o seu entorno 
para o verão que, praticamente, já está aí”, enumerou Hugo Resende Filho. Também no local, Hugo 
Resende Filho apontou para a aquisição de novos aparelhos para a academia. Segundo o presidente 
gremista, todas essas melhorias na Praça de Esportes são para receber melhor a todos os associados.

Barretos começará o ano de 2019 recebendo verba de 
R$ 500 mil para investimento na manutenção das Unidades 
Básicas de Saúde, seja em obras de reparos dos prédios ou 
mesmo de compra de equipamentos. O valor será repassado 
no próximo ano aos cofres municipais, por meio de emenda 
parlamentar de autoria do deputado federal, Floriano Pesaro 
(PSDB). Segundo o prefeito Guilherme Ávila, esse tipo de envio 
de emenda é de extrema importância para o município, em um 
momento tão importante como o primeiro semestre de 2019. 
“Agradeço muito o deputado Pesaro, que sempre trabalhou por 
Barretos e continua trabalhando”, comentou o prefeito.

PNEU CENTER faz 
aniversário e quem 
ganha é o cliente

Os empresários Paulo Ce-
sar Teles Cardoso, o “PC”, e 
Renato Cardoso, proprietários 
da tradicional PNEU CEN-
TER, se uniram para marcar 
este mês de novembro, como 
o mês do cliente.

Isso porque, a PNEU 
CENTER faz aniversário na 
próxima segunda-feira, 12 de 
novembro, mas quem ganha 
os tradicionais presentes são 
os clientes. Todos os clientes 
que levarem seus veículos 
para alinhamento e balance-
amento em 3D, ou também 
para troca de pneus, baterias e 
consertos gerais na suspensão 
e freios, ganharão um brinde 
especial PNEU CENTER.

“Fornecemos todas as 
marcas de pneus e baterias. 
Possuímos a tradição de ali-

nhamento e balanceamento 
mais eficiente para Barretos e 
região, por isso, somos esco-
lhidos como o local preferido 
neste segmento em pesquisas 
realizadas junto aos consu-
midores deste tipo de servi-
ço”, anotou o popular PC.

“Por isso, em agradecimen-
to aos nossos clientes, estamos 
com promoções especiais para 
este mês de aniversário, in-
cluindo a distribuição de um 
brinde. A promoção vai até o 
final de  novembro”, reforçou 
Renato Cardoso.

A PNEU CENTER fica 
localizada na Avenida Enge-
nheiro Necker de Camargos, 
nº 2.431, atende pelo telefone 
3323-7101, funcionando de 
segunda a sábado e aceitando 
todos os cartões de crédito.
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Autor do projeto defende 
que estes artefatos causam da-
nos a autistas, enfermos, ido-
sos, bebês, crianças e animais

A Câmara Municipal de 
Barretos aprovou na última 
segunda-feira (5), em primeira 
discussão, o projeto de Lei que 
proíbe a soltura de fogos de arti-
fício que causem poluição sono-
ra, como estouros e estampidos, 
em todo o município. A votação 
em segunda discussão e aprova-
ção será na sessão da próxima 
segunda-feira (12). Se aprova-
do, o projeto irá para sanção do 
prefeito Guilherme Ávila.

De acordo com o autor, vere-
ador Paulo Correa (PR), o proje-
to tem como propósito garantir 

Projeto proíbe fogos de artifício 
com estouros em Barretos

o bem-estar de autistas, enfer-
mos, idosos, bebês, crianças e 
animais, já que o barulho causa 
diversos transtornos para eles.

“A sociedade precisa evoluir. 
Não é possível pensar que é cor-

reto soltar fogos de alto impacto 
sonoro, perto de autistas, enfer-
mos, idosos, bebês e animais. 
Isso não pode ser considerado 
normal”, disse Paulo Correa.

Unidades Básicas de Saúde 
recebem verba de R$ 500 mil 
conquistada por Floriano Pesaro

O “FEB 360° - Futuro, 
Empreendedorismo, Barre-
tos/Brasil”, novo projeto do 
UNIFEB, chega para dis-
ponibilizar à comunidade 
acadêmica e à população da 
região, o primeiro Espaço 
Maker de Barretos.

Rita Wu, designer e artista 
que participou do lançamento 
do projeto, no início da sema-

UNIFEB apresenta o primeiro 
Espaço Maker de Barretos

na, exemplificou o que é o pro-
jeto. “Maker é aquela pessoa 
que tem uma ideia, um proje-
to, e o coloca em prática. É um 
fazedor de coisas. O Espaço 
Maker é onde o maker encon-
tra as informações, ferramen-
tas e equipamentos para fazer, 
na prática, essas coisas”.

“É a prova de que o Uni-
feb hoje está conectado com 

o mundo inteiro, com o que 
há de referência no mercado 
mundial, colocando essas ino-
vações ao alcance de toda a 
população e, principalmente, 
da sua comunidade acadêmi-
ca”, ressaltou Vinícius Ma-
chado, especialista em inova-
ção e consultor em startups.

A reitora do UNIFEB, Sis-
si Kawai Marcos, disse que o 
conceito FEB 360º vai além. 
“Nossa missão é preparar nos-
sos alunos para os desafios do 
mundo cada vez mais digi-
tal. O Espaço Maker faz par-
te desse ambiente. É o local 
onde os alunos, professores e 
a comunidade de Barretos po-
dem ensaiar, testar, produzir, 
colocar em prática todos esses 
conceitos”, concluiu a reitora.

Grêmio reinaugurou quadras poliesportivas 
e prepara Praça de Esportes para o verão
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Opinião

» ROJÃO, POLÍTICA  E RELIGIÃO SE MISTURAM NA CÂMARA
Política e religião se misturaram na última sessão do Legisla-

tivo barretense, gerando uma celeuma danada. Cada um puxando 
a sardinha para o seu lado, mesmo os que permaneciam calados. 
Tudo por causa de projeto de lei que proíbe a soltura de fogos de 
estampidos na área urbana. 

» OS ARAUTOS DA PALAVRA
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PROS), a Bíblia fala que 

errai por não conhecer as Escrituras. Já para o parlamentar Fabrício 
Lemos (PSL), a Bíblia diz que não devemos entrar em contradição 
pela Palavra de Deus. O bolsonarista lembrou também que a Bíblia 
fala “conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.

» LAICO EM NOME DO SENHOR JESUS
Para o presidente da Câmara Municipal, Leandro Anastácio 

(SD), somos um Estado laico. “E acredito que esse parlamento 
também deveria ser”, acrescentou.

» BALADA NA SESSÃO LEGISLATIVA
Um som de balada foi apresentado pelo vereador Paulo Correa 

(PR), na sessão de segunda-feira (5), da Câmara Municipal. O par-
lamentar quis demonstrar, na prática, como o audiodosímetro capta 
o ruído sonoro que causa incômodo aos ouvidos.

» É GRANDE O ABANDONO DE ANIMAIS
De acordo com o vereador Raphael Oliveira é muito grande 

o abandono de animais domésticos em Barretos. “Tá na hora de 
mudança de mentalidade”, observou.

» OTÁVIO GARCIA GOLPEIA NA CANELA E NA CARA
O vereador Dutra (PSDB) elogiou a conduta do seu colega Otá-

vio Garcia (DEM). Segundo o jovem tucano, às vezes, os parla-
mentares tem uma visão quadrada sobre determinado projeto. Aí, o 
democrata experiente dá uma na canela e na cara, provocando uma 
análise crítica dos demais legisladores.

» DÁ TAPA, ASSOPRA E CHAMA DE BENZINHO
O vereador Otávio Garcia (DEM) contou que vai tentar des-

cobrir quem é a pessoa de Barretos que provoca a procuradoria 
estadual. “Dá o tapa, assopra e chama de benzinho”, observou.

» UMA LEI QUE NÃO VINGOU, ALERTA KAPETINHA
Vereador Kapetinha (PTB) lembrou que a Câmara Munici-

pal de Barretos aprovou uma lei que proíbe o estacionamento de 
ônibus nas proximidades da faculdade (Unifeb) e até hoje não se 
resolveu o problema. Ele destacou que os vizinhos continuam in-
comodados com a situação.

» POLÍTICOS CAÍRAM DO CAVALO COM ELEIÇÃO
Grupos políticos de Barretos, que trabalharam duro nestas úl-

timas eleições, já sonhavam com altos cargos e influência. Porém, 
suas aspirações foram abortadas com eleição de João Dória (PSDB).

» TUCANATO MONTA ESTRATÉGIA ELEITORAL
Líder do PSDB, o vereador Almir Neves tem trabalhado na 

montagem de chapa dos vereadores para 2020.

» UMA SÓ DIREÇÃO NO IBIRAPUERA
A implantação de mão única de direção em todas as vias públicas 

do bairro Ibirapuera foi reivindicada pelo vereador Lupa (DEM).

» UM ECOPONTO PERTO DOS EUCALIPTOS
Um Ecoponto no bairro Zequinha Amêndola, nas proximidades 

dos eucaliptos, foi solicitado pelo vereador João Mulata (PSDB).

» EURIPINHO PEDE UMA ESCOLA DE BELEZA
A implantação de projeto “Escola da Beleza - Manicure e Pe-

dicure” foi sugerida pelo vereador Euripinho (PDT) à prefeitura 
de Barretos.

» RADAR NA PONTE DO RIO PARDO
Radar instalado na Rodovia Assis Chateaubriand, após a Ponte 

do Rio Pardo, no sentido Barretos-Guaíra, tem chamado a atenção 
dos motoristas que transitam pelo local.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é o livro “O que é lugar de fala?”, 

de Djamila Ribeiro, publicado pela editora Letramento.

Floriano Pesaro 
Deputado Federal

“A indústria sobreviveu, apesar dos governos”
O texto que segue é de autoria de Paulo Skaf. Iniciou sua carreira política em 2004, quando assumiu a 

presidência da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Passou, também, pela liderança 
do CIESP, SENAI-SP e SESI-SP, que se tornou uma das maiores redes de ensino privado no Brasil.

Skaf, que foi candidato ao 
governo do Estado na eleição 
de outubro passado, possui li-
gação com Barretos e região, 
é um dos mais respeitados e 
experientes líderes empresa-
riais do país, presidindo há 
anos, a maior federação das 
indústrias brasileiras.

Nos últimos 30 anos, a eco-
nomia brasileira passou por pe-
ríodo bastante conturbado, tive-
mos controle e congelamento de 
preços; confisco de poupança; as 
maiores taxas de juros do mun-
do por décadas; manipulação do 
câmbio, alternando períodos de 
forte valorização com maxides-
valorizações abruptas; elevação 

da carga tributária; hiperinfla-
ção; descontrole dos gastos pú-
blicos; aumento da burocracia, 
que faz as empresas brasileiras 
gastarem 5 a 6 vezes mais tem-
po para cumprir as normas; in-
fraestrutura cara e ineficiente. 
Em outras palavras, esse foi um 
período de forte crescimento do 
chamado Custo Brasil.

A indústria brasileira so-
breviveu, apesar dos gover-
nos. Hoje, ainda é responsá-
vel pela geração de quase 10 
milhões de empregos diretos, 
pagando os melhores salários 
do país. A indústria responde 
pela arrecadação de 32% dos 
impostos, por quase 70% das 

exportações brasileiras e por 
68% dos investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento 
feitos pelo setor privado.

Não existe exemplo de 
país com as dimensões territo-
riais e populacionais do Bra-
sil, que tenha se desenvolvido 
sem um setor industrial forte 
e dinâmico.

O Brasil ainda se encontra 
dividido, como consequência 
de um processo eleitoral po-
larizado, com crises a serem 
enfrentadas. Apontar culpa-
dos pela situação a que chega-
mos, em nada ajuda a resolver 
os problemas, especialmente 
quando se aponta o lado errado.

Mais do que discutir a 
existência ou não de um mi-
nistério para a indústria, é de 
extrema importância a quali-
dade das políticas que o futu-
ro governo deve implementar.

O papel esperado pela so-
ciedade é o de garantir um am-
biente de negócios isonômicos 
ao internacional (juros no pa-
drão internacional, tributação 
menor e menos complexa, 
câmbio adequado, infraestru-
tura eficiente e barata, etc) e 
propício ao investimento e à 
inovação que, afinal, são as 
molas propulsoras da prosperi-
dade e do bem-estar social que 
o Brasil tanto quer e merece.

Bolsonaro eleito
Neste último domingo [28 

de outubro] tivemos uma forte 
demonstração de democracia 
em nosso país. Apesar do gran-
de número de votos em branco e 
nulos, a população brasileira es-
colheu livremente seu presiden-
te: o direitista Jair Bolsonaro.

Esta escolha, longe de re-
fletir meus valores e princí-
pios, é a expressão nas urnas 
da maioria dos brasileiros e, 
por isso, devemos respeita-lá.

Diante desta escolha, diferen-
te das ideias e propostas que apre-
sentamos durante as eleições, nos 
cabe uma grande reflexão.

As manifestações de 2013 e a 
eleição de Dilma Rousseff já ante-
viam uma cisão entre nossos cida-
dãos e a política desempenhada.

Com o PT no poder por 13 
anos, percebemos sua inépcia, 

sua arrogância, sua corrupção e 
seu plano de governo baseado 
na compra despudorada de vo-
tos tanto no Congresso, como 
no clientelismo e fisiologismo 
das políticas sociais petistas.

Podemos dizer que o surgi-
mento de Bolsonaro e sua vi-
tória eleitoral, são consequên-
cia das mazelas econômicas, 
sociais e morais deixadas pelo 
Partido dos Trabalhadores.

Agora, nos resta sermos vi-
gilantes dos atos de quem está 
chegando. Todos os que se 
opõem a esta onda conserva-
dora que varreu o país devem 
agir com responsabilidade e 
respeito à soberania popular.

Devemos exercer uma 
oposição responsável e que se 
paute nos nossos valores de 
salvaguardar os direitos e a di-

versidade humana, proteger os 
segmentos vulneráveis e pre-
servar as conquistas sociais.

Nosso objetivo é diminuir a 
pobreza fortalecendo o SUAS 
(Sistema Único de Assistência So-
cial), apostar na Educação Básica 
e destinar mais recursos federais 
visando fortalecer o SUS para ga-
rantir uma Saúde que atenda a to-
dos os brasileiros com eficiência.

Mas, também, uma oposição 
consciente, colaborando com 
propostas legislativas positivas 
do novo governo, sem apostar, 
como o PT sempre praticou, 
“quanto pior, melhor.” Vamos 
lutar pelas reformas da previ-
dência, política e tributária, para 
que o Brasil volte a crescer de 
forma consistente e sustentável.

Pessoalmente, vou me co-
locar à disposição da socieda-

de e do meu partido, o PSDB, 
para debatermos, em conjun-
to com o governo Bolsonaro 
e sua equipe, grandes ideias 
e projetos que melhorem de 
fato a vida dos brasileiros.

Os 11 milhões de votos a 
mais conquistados pelo novo 
presidente são importantes e 
demandam um otimismo cau-
teloso, torcendo para que Jair 
Bolsonaro e seus colaborado-
res tenham o compromisso de 
governar para todos respeitan-
do a Constituição, a Democra-
cia e os Direitos Humanos.

Uma página da história do 
Brasil foi virada. Começamos 
um novo tempo e todos nós 
devemos torcer e acreditar 
que dias melhores virão.

A difícil missão de educar
Tem sido cada vez mais difí-

cil a missão de educar uma crian-
ça. Um dos fatores que ocasiona 
essa maior dificuldade certamen-
te é a falta de clareza dos papéis.

Anos atrás, tínhamos uma 
sociedade onde esses papéis 
eram muito bem definidos, a fa-
mília tinha claro o que desejava 
para seus pequenos, inclusive 
no que diz respeito aos valores.

Essa definição facilitava 
com que pais falassem sim, 
mas que também dissessem não 
quando assim fosse necessário. 
Os pais tinham a segurança 
para agir dessa maneira.

O mundo, porém, mudou, 
e o dinamismo impactou no 
desenvolvimento educacional. 
Hoje, as crianças têm muito mais 
espaço para falar e expor suas 
opiniões e desejos, com mais in-
dependência para diversas ações.

Do outro lado, a cada dia as 
demandas mudam e as pessoas 
sofrem com a escassez de tem-
po para refletir. E no meio desse 
duplo caminho, há a dissemina-
ção da felicidade como sendo 
fundamental e essencial o tem-
po todo, durante toda a vida.

O preocupante cenário se 
complementa com pais mais 
ausentes de casa e crianças com 
acesso irrestrito a tudo a que se 
pode imaginar, sem qualquer 
tipo de filtro, consumindo infor-

mações por vezes precocemen-
te, sem que estejam prontas para 
digeri-las e compreendê-las, o 
que torna o processo de educa-
ção ainda mais desafiador.

Para tentar compensar essa 
falta de tempo e com medo de 
que suas crianças fiquem para 
trás, muitos pais acabam por so-
brecarregá-los de mimos e cuida-
dos, pensando em garantir a eles 
uma vida mais fácil daquela que 
tiveram, com melhores condi-
ções e menos percalços.

Tornam-se mais permis-
sivos, deixando de ensinar o 
não e sentimentos como a frus-
tração, tão importantes para a 
formação e desenvolvimento 
daquele ser humano.

Nesse universo onde se 
pode tudo, muitas de nossas 
crianças acabam procurando e 
copiando modelos, inclusive de 
comportamentos, mesmo sem 
estarem prontas e compreende-
rem o que estão seguindo. Isso 
também pesa e torna a missão 
de educar ainda mais difícil.

Como, então, atuar para 
transformar tal missão em uma 
empreitada educacional bem 
sucedida? Não há um roteiro 
garantidor, mas há caminhos 
que podem facilitar o processo.

O primeiro caminho é ter 
consciência sobre sua respon-
sabilidade. Hoje em dia, muitos 

pais acabam por terceirizar a 
tarefa somente para a institui-
ção de ensino. Porém, apesar de 
possuir enorme relevância, a es-
cola exerce papel complemen-
tar. Sozinha, ela não consegue 
transmitir os valores essenciais 
para a formação do educando.

O trabalho deve ser conjunto. 
Para dar certo, os valores da escola 
devem ser os mesmos praticados 
pela família. É a família, inclusive, 
que deve passar tais valores desde 
os primeiros anos de vida, ensinan-
do os nãos e servindo de modelo 
principal para o ser humano que 
está se desenvolvendo. 

Ao falar a mesma lingua-
gem, escola e família trazem 
para as crianças mais seguran-
ça, maior sensação de proteção, 
já que ela precisa de unidade 
de valores, de ideias e de com-
preensão do mundo.

É preocupante observar a 
falta de diálogo entre famílias 
e a falta de clareza das pessoas 

sobre o que fazer, como educar. 
Ao terceirizarem essa maravilho-
sa missão de educar, deixam de 
transmitir e fixar nos pequenos 
suas raízes, o que é fundamental 
para sua construção e formação.

O não, a negação, deve fa-
zer parte do desenvolvimento 
educacional. Não temos que 
ser felizes o tempo todo. Não 
temos que compensar momen-
tos de tristeza, mas também de 
aprendizado, com presentes.

Hoje, evitam-se os emba-
tes em família, as discussões de 
ideias. A qualquer custo, pais 
acreditam que o sim ou o cuidar 
do filho é não deixá-lo se machu-
car, se frustrar, levar um tombo, 
não só físico como emocional.

Eles devem saber que es-
ses momentos são essenciais 
no caminho da evolução do ser 
humano e devem fazer parte da 
educação da criança.

Floriano Pesaro 
Deputado Federal
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Flash nesse quarteto de amigos formados por, Juliana Gidrão, Bia Freitas, Allini Mafra 
e Héric Aurélio, que curtiram juntos o final de semana prolongado, finalizando com sucesso em 

uma cafeteria em um badalado shopping em Ribeirão Preto. Tudo de bom!!!

A academia Elo Cross Trainning e seus atletas, estiveram presentes no campeonato Wod Cup 2018, que 
aconteceu nos dias 2 e 3 de novembro, em Ribeirão Preto, no Clube Mansão Galo Bravo. Foram vários 
trios para competição, em diversas modalidades, mas quem levou a melhor, ficando em 2° lugar, foi a 

Dupla Master 75+, composta por Osmar Mutuera e Renato Boiani. Sucesso!!!

De bem com a vida, 
amiga, amorosa, 
divertida, assim é 
ela! Julia Thomaz 
de Aquino é uma 
destas mulheres 
fortes, e que hoje, 
dia 9 de novembro 
comemora mais 
um aniversário ao 
lado dos filhos Taty 
e Marcel Thomaz 
(foto), da neta Isa-
dora, dos amigos 
e familiares. Com 
um sorriso no rosto 
que é a sua marca 
registrada!

Hoje (9) é dia de muita festa pra garça 
Joelma Fachini Marques. A poderosa empresária 
e publicitária, proprietária da Phábrica de Ideias, 
comemora cheia de amor e de carinho do marido 
Luit e da filha Anna Luiza. Parabéns!!! (foto: Zoro)

Pablo e Adrielle, estiveram presentes no 5° encon-
tro da família Machado. O evento aconteceu na 

cidade mineira de Uberaba. Em meios as comemo-
rações e matando a saudade da família, o casal deu 

uma pausa para o registro da famosa selfie.

Erasmo Tokarski e Luciana Costa receberam a amiga Talita Costa na pousada Cristal da Terra em Alto Pa-
raíso do Goiás no último final de semana! A jornalista adorou os atrativos turísticos do cerrado brasileiro, 

e aproveitou para saborear as delícias daquela terra em um badalado restaurante!

O 7 de novembro foi de comemoração temáti-
ca, Halloween, para Adriano Pereira. O chefe de 

recursos humanos recepcionou seu amigos em uma 
belíssima chácara na cidade de Morro Agudo SP. 
Durante o evento teve pose para foto ao lado da 

amiga Amanda Tais. Felicidades Dri!!!

Delma Cristina Alves, deu o início em suas férias 
com descanso mais que merecido, pelas praias de 

Bertioga, onde entre um passeio e outro, dava uma 
pausa para saborear deliciosas porções de camarão, 

acompanhado daquela cerveja gelada. Sucesso!!!

Leandro Joaquim é jornalista, coordenador do 
Rancho do Peãozinho, e comemora mais uma ano 

de vida nesta segunda, 12. Ele recebe todo carinho 
do filho Pedro, dos pais Ione e Quincas, amigos e 

familiares. Parabéns!!! (foto: Diego Rodrigues)

Beleza barretense bem representada!!! A 23ª Edição do 
Concurso Garota & Garoto Estudantil Barretos Brasil, 

elegeu Bruno Fernandes (Curso pré vestibular) e Bianca 
Isidoro (Escola Fábio Junqueira Franco), categoria adulto. 

A realização do concurso foi do promoter Flávio Jacob.
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Dutra pede sala de 
espera na pediatria da UPA

O vereador Raphael Du-
tra (PSDB) pediu a implan-
tação de sala de espera para 
pediatria na UPA (Unidade 

A Câmara Municipal de 
Barretos aprovou na última 
segunda-feira (5), em primei-
ra discussão, o projeto de Lei 
Complementar 7/2018, que 
proíbe a soltura de fogos de 
artifício que causem poluição 
sonora, como estouros e estam-
pidos, em todo o município.

De acordo com o autor, vere-
ador Paulo Correa (PR), o proje-
to tem como propósito garantir 
o bem-estar de autistas, enfer-
mos, idosos, bebês, crianças e 
animais, já que o barulho causa 
diversos transtornos para eles.

“A sociedade precisa evo-
luir. Não é possível pensar que 
é correto soltar fogos de alto 
impacto sonoro, perto de au-
tistas, enfermos, idosos, bebês 
e animais. Isso não pode ser 
considerado normal”, disse 
Paulo Correa. “Um direito de 
uma pessoa termina quando o 
direito de outra pessoa inicia. 

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo (De-
tran.SP) alerta para um golpe 
que vem sendo aplicado pela 
empresa Santiago Leilões, 
que oferece oportunidade de 
compra online de veículos por 
meio de falsos leilões.

Segundo o Detran.SP, há 
boletins de ocorrência regis-
trados contra a empresa em 
diversos municípios paulistas, 
como São Paulo, Paulínia, 
Guarulhos e São Vicente.

Por meio do site www.
santiagoleiloes.com.br, a em-
presa se diz credenciada pelo 
Detran.SP; entretanto, não há 
qualquer relação entre o de-
partamento e a empresa citada.

Em nota, o Detran.SP ex-
plicou que realiza frequen-
temente leilões online com 
leiloeiros devidamente cre-
denciados. Todas as infor-
mações (descrição dos lotes, 
municípios, pátios em que se 
encontram, empresas de lei-
lão, etc) podem ser consulta-
das nos editais publicados e 
disponíveis no portal do órgão 

Projeto que proíbe fogos de artifício com estouros 
é aprovado em primeira discussão em Barretos
Autor do projeto, Paulo Correa defende que estes artefatos causam 

danos a autistas, enfermos, idosos, bebês, crianças e animais

Não faça ao outro o que você 
não gostaria que o outro fizes-
se a você”, concluiu.

O projeto prevê que a fis-
calização ficará a cargo dos 
Oficiais de Fiscalização Am-
biental e Postura, podendo 
atuar junto aos órgãos licen-
ciados e fiscalizadores de ou-
tros entes federados.

O projeto prevê, ainda, que 
a denuncia poderá ser realiza-
da pelo munícipe mediante 
apresentação de vídeos ou ou-

tro meio de prova que identifi-
que o infrator. O denunciante 
terá seu sigilo preservado.

“Através desta lei serão 
criados mecanismos legais 
para que a população possa 
fazer as denúncias pertinen-
tes”, disse o vereador.

O projeto será votado em 
segunda discussão na ses-
são da Câmara da próxima 
segunda-feira (12). Caso seja 
aprovado, segue para sanção 
do prefeito Guilherme Ávila.

de Pronto Atendimento). O 
requerimento foi aprovado na 
sessão da última segunda-fei-
ra (5) na Câmara Municipal.

“Atualmente as crianças 
que aguardam atendimento na 
UPA ficam no mesmo local que 
os adultos aguardando por aten-
dimento. Uma sala de espera, 
apenas para a pediatria, propor-
cionará às crianças maior con-
forto, com um ambiente mais 
acolhedor”, destaca o vereador 
em sua solicitação.

O vereador ressaltou, ainda, 
que a ala infantil da UPA foi 
inaugurada em fevereiro do ano 
passado e a sala de espera evi-
taria que as crianças ficassem 
expostas a outras ocorrências.

Em busca de melhor atendi-
mento, Dutra solicitou ao pre-
feito Guilherme Ávila que seja 
atendido nessa medida simples, 
“porém, com grande relevância 
para os pais e crianças”.

Detran alerta para golpe 
de falsa empresa de leilões

para acesso dos interessados – 
www.detran.sp.gov.br.

PERFIS FALSOS
O Detran.SP também aler-

ta para golpes na internet com 
perfis falsos de funcionários. 
Por meio de redes sociais 
como o Facebook e o aplica-
tivo de conversa Whatsapp, 
os estelionatários oferecem 
supostas soluções envolvendo 
a Carteira Nacional de Habi-

litação (CNH), quitação de 
multas e serviços de veículos.

A nota afirma que o De-
tran.SP e seus funcionários 
não prestam serviços por 
meio das redes sociais.
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Na noite da última terça-fei-
ra (6), aconteceu a inauguração 
oficial do “FEB 360° - Futuro, 
Empreendedorismo, Barretos/
Brasil”, o novo projeto do UNI-
FEB, que chega para disponibili-
zar à comunidade acadêmica e à 
população da região, o primeiro 
Espaço Maker de Barretos.

O FEB 360° integra o Nú-
cleo de Inovação, Empreende-
dorismo e Negócios (NIEN) e 
é o local onde ideias e projetos 
são planejados, testados e colo-
cados em prática.

A noite de apresentação do 
FEB 360º contou com a participa-
ção de Rita Wu, designer e artista, 
que se tornou uma das maiores 
especialistas em mídias digitais 
no Brasil e atualmente ocupa o 
cargo de diretora na Rede Fab 
Labs Livre SP, a maior rede de 
Fab Labs pública do mundo, liga-
da à Secretaria Municipal de Ino-
vação e Tecnologia de São Paulo.

Rita Wu explicou o conceito 
de Espaço Maker, dizendo que “é 
um lugar, acima de tudo, de gran-
de liberdade criativa. É como se 
fosse uma oficina onde os ma-
kers contam com equipamentos 
e ferramentas para desenvolver 

suas invenções”, disse.
“Maker é aquela pessoa que 

tem uma ideia, um projeto, e o 
coloca em prática. É um fazedor 
de coisas. Essas coisas vão de ob-
jetos simples a peças de arte, de 
sistemas para computador, robôs 
a softwares. É uma pessoa que 
quer resolver um problema seu 
e de outras pessoas criando algo 
útil. O Espaço Maker é onde o 
maker encontra as informações, 
ferramentas e equipamentos para 
fazer, na prática, essas coisas”, 
exemplificou a designer.

A reitora do UNIFEB, Sissi 
Kawai Marcos, disse que o con-
ceito FEB 360º não se restringe 
ao Espaço Maker, mas vai além. 
“Nossa missão é preparar nossos 
alunos para os desafios do mun-
do cada vez mais digital. Temos 
buscado criar um ambiente para 
que o aprendizado seja significa-
tivo, transformador e inovador. 
O Espaço Maker faz parte desse 
ambiente. É o local onde os alu-
nos, professores e a comunidade 
de Barretos podem ensaiar, tes-
tar, produzir, colocar em prática 
todos esses conceitos. Em breve, 
daremos mais um passo e passa-
remos a fazer parte da rede Fab 

Lab”, concluiu a reitora.
Entre apresentação musical do 

Projeto Guri, sorteios de prêmios, 
atrações divertidas e a presença de 
empresários e formadores de opi-
nião, além de professores e alunos 
do UNIFEB, a noite contou, ain-
da, com a palestra do empreen-
dedor, especialista em inovação 
e consultor em startups, Vinícius 
Machado, que falou de empreen-
dedorismo nos dias atuais.

“A inauguração deste espaço 
traz para a cidade o Movimento 
Maker. É a prova de que o Uni-
feb hoje está conectado com o 
mundo inteiro, com o que há de 
referência no mercado mundial, 
colocando essas inovações ao 
alcance de toda a população e, 
principalmente, da sua comuni-
dade acadêmica”, ressaltou Viní-
cius Machado.

Até o final deste mês o “Espa-
ço Maker do FEB 360º - Futuro, 
Empreendedorismo, Barretos/
Brasil” define o horário e o dia da 
semana em que estará aberto gra-
tuitamente para a comunidade, 
com monitores à disposição para 
apresentar as possibilidades que 
o local oferece, a quem tem uma 
ideia para colocar em prática.

O Senac Barretos promo-
ve até dia 22 de novembro, 
uma exposição inspirada, es-
pecialmente, no livro “Lima 
Barreto: triste visionário”, de 
Lilia Moritz Schwarcz. A pu-
blicação aborda a biografia do 
escritor e jornalista brasileiro 
Afonso Henriques de Lima 
Barreto, que viveu de 1881 a 
1922, no Rio de Janeiro. A vi-
sitação é gratuita.

Segundo Marcelo de Oli-
veira, idealizador da exposi-
ção e responsável pela biblio-
teca da unidade, Lima Barreto 
ficou conhecido por sua escri-
ta marcante, sendo que cada 
obra retrata uma crítica dife-
rente – ora à República, cuja 
descrença está na possibilida-
de de fazer algo pelos menos 
favorecidos, ora às situações 
de exclusão social.

“Lima foi um autor pouco 
compreendido, principalmen-
te por expor críticas à socie-
dade da época. Olhando para 

UNIFEB apresenta FEB 360º, o 
primeiro Espaço Maker de Barretos

História do escritor Lima Barreto 
é retratada em exposição

Mostra fica aberta ao público até 22 de novembro no Senac Barretos

o cenário atual, percebemos 
que sua obra ainda é bastan-
te pertinente à realidade, por 
isso, resolvemos retratar parte 
de sua história em uma expo-
sição aberta ao público”, co-
menta Oliveira.

Na mostra, o público po-
derá conferir obras, frases, fo-
tografias e curiosidades sobre 
Lima Barreto, que publicou 
romances, sátiras, contos e 
crônicas, além, claro, de obras 
celebradas e clássicos da li-

teratura, como Triste Fim de 
Policarpo Quaresma, Recorda-
ções do Escrivão Isaías Cami-
nha e Cemitérios dos Vivos.

A exposição “Lima Bar-
reto: triste visionário” ficará 
aberta para visitação, na bi-
blioteca do Senac Barretos, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 21 horas, e aos sábados, 
das 9 às 14 horas. Mais infor-
mações estão disponíveis no 
Portal Senac www.sp.senac.
br/barretos.
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O advogado Gilberto de 
Jesus Bento Júnior, especiali-
zado em direitos dos consumi-
dores, pautou nesta semana, 
esclarecimentos importantes 
sobre os direitos dos consu-
midores para a já tradicional 
promoção Black Friday.

Segundo ele, com a proxi-
midade da Black Friday, dia 
23 de novembro, é fundamen-
tal que o consumidor se aten-
te aos seus direitos, evitando 
ações abusivas por parte das 
empresas.

Hoje se observa um cres-
cente número de reclamações 
em relação a essa data ameri-
cana, que no país não tem a 
mesma conotação e que, por 
isso, já é chamada por muitos 
de “Black Fraude”, em uma 
brincadeira que, muitas vezes, 
condiz com a verdade.

Assim, é importante que 
o consumidor se previna, se 
atentando aos seus direitos.

“Vale lembrar que nas re-
lações de consumo existe uma 
série de obrigações do forne-
cedor para com o consumidor, 
que devem ser cumpridas rigo-
rosamente, evitando prejuízos 
à população e, caso isso ocor-
ra, é passível entrar em conta-
to com órgão de proteção de 
consumidor ou até entrar com 
processos por danos morais”, 
destacou o advogado.

Essas obrigações estão no 
Código de Defesa do Consu-

Neste domingo, dia 11 de 
novembro, ocorre o segundo 
dia do ENEM 2018. O exame 
é fundamental para quem quer 
ingressar em universidades 
federais, para quem concorre 
ao ProUni e para quem quer 
recorrer ao FIES. Apesar de 
sua importância, um fenôme-
no marca a realização das pro-
vas: os atrasados do ENEM.

Todos os anos, vários candi-
datos perdem a hora do fecha-
mento dos portões e protagoni-
zam cenas dignas de filme de 
ação, ao tentar pular as grades 
ou passar por estreitas frestas.

Os motivos para os atrasos 
são vários. Em comum, a triste-
za e desalento de ter que esperar 
por mais um ano para ter a chan-
ce de realizar o sonho de iniciar 
os estudos no ensino superior.

Para evitar esses trans-
tornos, os candidatos devem 
manter o ritmo e chegar com 
pontualidade aos respectivos 
locais de prova.

O PRAVALER, líder em 
financiamento estudantil, tem 

Especialista esclarece direitos dos consumidores para a Black Friday
midor (Lei 8.078/90) e englo-
ba vários pontos como a pré-
via advertência sobre todas 
as condições que envolvem 
a aquisição de determinado 
produto ou serviço, como, o 
preço, composição, quantida-
de, a validade e os riscos que 
o produto ou serviço apresen-
ta, entre outras.

Outro ponto muito impor-
tante é que é expressamente 
proibida a publicidade en-
ganosa ou abusiva por parte 
dos fornecedores. “Assim, se 
observar o famoso tudo pela 
metade do dobro do preço, o 
consumidor pode e deve re-
clamar, impedindo a adoção 
de métodos comerciais des-
leais, que possam confundir o 
consumidor”, aponta Gilberto 
Bento Júnior.

O primeiro passo é a pes-
quisa previa dos preços antes 
da Black Friday, estabelecen-
do os produtos que pretende 
comprar e marcando os pre-
ços para não correr o risco 
de ser pego de surpresa por 
descontos enganadores. Caso 
isso ocorra, cabe denunciar 
as empresas praticantes e, até 
mesmo, boicotar no futuro.

Como os defeitos podem 
ser reclamados

Não é por que comprou 
algo mais barato que esse 
pode estar defeituoso. Assim 
é interessante se atentar às 
obrigações relativas à subs-

tituição ou reparação do pro-
duto ou serviço defeituoso, 
“sendo que, caso isso ocorra 
se deve exigir a reparação dos 
danos de qualquer natureza. É 
necessário que sempre sejam 
observados atentamente os 
prazos decadenciais e prescri-
cionais previstos no Código 
de Defesa do Consumidor”.

O prazo para reclamar e 
exigir a reparação dos defei-
tos aparentes e de fácil cons-
tatação é de (30) trinta dias, 
caso o produto ou serviço 
adquirido seja tido como não 
durável, ou de (90) noventa 
dias no caso de durável. Os 
prazos têm início a partir da 
efetiva entrega do produto ou 
da execução do serviço. Já 
quanto aos vícios ocultos, os 
prazos são os mesmos e têm 
início a partir do momento 
que ficar evidenciado o defei-
to do produto ou serviço.

“Importante é que a re-
clamação formal deve ser 
exercida impreterivelmente 
nos prazos indicados, sendo 
que o direito perde valor fora 
desses. Já no caso de ação ju-
dicial, na busca de reparação 
dos danos impostos, o prazo 
prescricional é de cinco anos, 
a partir do conhecimento do 
dano e de sua autoria”, obser-
va o especialista.

Portanto, o direito a efeti-
va reparação dos danos mo-
rais, materiais e à imagem é 

amplamente resguardado pela 
legislação e vem sendo am-
plamente tutelado pelo Poder 
Judiciário, conforme é possí-
vel constatar-se em várias de-
cisões favoráveis.

Direito de arrependimento 
em qualquer compra

O código de defesa do 
consumidor permite, em seu 
artigo 49, que o consumidor 
se arrependa da compra que 
fez em até sete dias corridos. 
“Assim, sempre que você 
perceber que fez uma compra 
que não deveria ter feito, por 
qualquer motivo (não é neces-
sário justificar), pode pedir o 
cancelamento sem qualquer 
custo”, aponta o advogado.

É importante documen-
tar, ao menos por e-mail, e 
guardar esse pedido de de-
sistência. Se ocorrer a co-
brança, o consumidor tem 
direito à devolução do valor 
em dobro e uma indenização 
compensatória.

“Então consumidor, fique 
atento, devemos reivindicar 
mais qualidade, mais respei-
to, ou ao menos a reparação 
e responsabilidade contra 
os abusos que sofremos”, 
frisou o advogado Gilberto 
Bento Júnior.

Empresa vai premiar estudantes que chegarem 
cedo aos locais de prova no segundo dia do ENEM

como propósito ajudar os es-
tudantes brasileiros a realizar 
o sonho do diploma de ensino 
superior. Nesse sentido, este 
ano, para incentivar a pontua-
lidade dos candidatos, o PRA-
VALER lançou a campanha 
“Adiantados do ENEM”.

Na ação, a empresa convi-
da os candidatos a aumentarem 
suas chances de sucesso ao che-
garem aos locais de prova com 
antecedência e a tempo de reali-
zar o exame com tranquilidade.

É oferecida, como estímu-
lo, a possibilidade de concor-
rer a prêmios: uma bike, um 
notebook, um smartphone, 
uma impressora, uma mochila 
e um voucher de R$ 3.000,00 
na livraria Saraiva.

Para participar do sorteio, 
o primeiro passo é fazer o ca-
dastro no site www.adianta-
dosdoenem.com.br. Depois, 
os candidatos vão receber, por 
e-mail, um número de telefone 
para o qual devem enviar, via 

aplicativo de conversa (Wha-
tApp), seus números de CPF.

Para participar do sorteio, 
o candidato deverá chegar ao 
local de realização do exame 
até as 12h30 do dia 11 de no-
vembro (os portões fecham às 
13 horas para o início da prova) 
e compartilhar, via WhatsA-
pp, sua localização geográfica. 
Será sorteado um candidato 
para conquistar os prêmios. O 
regulamento completo está dis-
ponível no site da campanha.
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Há tempos, o agronegócio 
tem sido a válvula propulsora 
da economia brasileira e, não 
por acaso, os investimentos 
na agricultura e na pecuária 
vêm crescendo a cada dia, 
com o objetivo de aumentar 
a produtividade das lavouras.

Porém, não somente as 
novas tecnologias e a moder-
nização do sistema produtivo 
são suficientes para garantir o 
desenvolvimento do setor. É 
preciso conhecimento técni-
co e especializado para poder 
fazer uso dessas tecnologias 
com assertividade.

Diante desse cenário, O De-
partamento de Ciência do Solo 
da Escola Superior de Agricul-
tura Luiz de Queiroz – Esalq/
USP, através do Programa 
SolloAgro de Educação Conti-
nuada em Agricultura Susten-
tável, promoverá entre os dias 
12 de novembro de 2018 a 11 
de novembro de 2020, o curso 
de “Especialização em Solo e 
Nutrição de Plantas”.

O objetivo do curso, na 
modalidade à distância, é for-
necer a profissionais gradua-
dos em Engenharia Agronô-
mica ou outros profissionais 

de nível superior com ativi-
dades correlatas, as informa-
ções necessárias para manejo 
adequado do solo e seus be-
nefícios, além de promover 
intercâmbio de conhecimento 
entre profissionais ligados aos 
setores de pesquisa e produ-
ção agropecuária.

Coordenado pelo profes-
sor/doutor Luís Reynaldo F. 
Alleoni, o curso, (que contará 
com um corpo docente for-
mado por professores do De-
partamento de Solo da Esalq/
USP, além de especialistas 
convidados), é direcionado a 
profissionais graduados em 
Engenharia Agronômica e 
também para outros profissio-
nais de nível superior com ati-
vidades ligadas ao setor.

Segundo Alleoni, durante 
o curso, os alunos terão a pos-
sibilidade de entrar em conta-
to com conceitos básicos de 
manejo do solo até às técnicas 
mais modernas de uso eficien-
te de corretivos e fertilizantes.

“Além disso, o curso tam-
bém aborda temas como con-
servação do solo, agricultura 
de precisão associada ao ma-
nejo do solo, manejo nutri-

cional para crescimento das 
plantas, entre outras técnicas 
modernas como sensoriamen-
to remoto, geoprocessamento 
aplicado no processo de iden-
tificação do solo, entre outras”.

O coordenador destaca 
ainda que, o diferencial dos 
cursos promovidos pelo De-
partamento de Ciência do Solo 
desde 1998, “é a experiência 
de mais de 100 anos de pesqui-
sas da Esalq aplicada ao cam-
po, em benefício do produtor e 
da produção agrícola”.

CARGA HORÁRIA
A duração do curso de 

“Especialização em Solo e 
Nutrição de Plantas”, à dis-
tância, é de dois anos, com au-
las às segundas-feiras, das 19 
às 23 horas. Porém, as aulas 
ficam gravadas e disponíveis 
na plataforma do SolloAgro 
para que o aluno possa aces-
sar quando quiser.

INSCRIÇÕES
A ficha de inscrição e mais 

informações sobre investi-
mento e afins estão disponí-
veis através do link https://
bit.ly/solloagro-esp-solos-nu-
tricao-plantas ou pelo e-mail 
cdt_apoio@fealq.com.br.

Quem ainda não se vacinou 
contra a febre amarela e preten-
de viajar para o litoral paulista 
nos feriados do fim do ano, pre-
cisa tomar a vacina até dez dias 
antes de pegar a estrada.

O alerta, feito no início 
desta semana pela secretaria 
da Saúde do Estado, leva em 
conta a circulação do vírus 
numa faixa extensa do litoral, 
de Ubatuba, no extremo norte, 
até Cananeia, no extremo sul, 
incluindo o Vale do Ribeira.

No período que vai dos feria-
dos deste mês de novembro até 
o carnaval, no início de março 
de 2019, o litoral paulista deve 

receber cerca de 10 milhões de 
visitantes, segundo a secretaria 
de Turismo do Estado.

Também, no início desta 
semana, o Instituto Adolfo 
Lutz confirmou um óbito por 
febre amarela naquela região 
do estado. A vítima, um ho-
mem de 26 anos que tinha se 
recusado a tomar a vacina, se 
infectou numa área rural onde 
trabalhava, em Caraguatatuba

O período atual é pré-sa-
zonal, já que a sazonalidade 
da doença vai de dezembro a 
maio, mas os casos já estão sur-
gindo, o que reforça a necessi-
dade de que as pessoas procu-

rem os postos de vacinação.
“Todos os municípios do 

Estado foram abastecidos com 
vacina, mas nesse momento a 
prioridade é para quem vai viajar 
para as áreas com casos já regis-
trados ou de risco, por terem ma-
tas”, aponta o aviso da secretaria.

Ainda, segundo a secreta-
ria, a partir de agora, aumen-
ta o fluxo de visitantes para 
áreas de parques, com ca-
choeiras e cavernas, localiza-
das principalmente no Vale do 
Ribeira. A região concentra os 
principais maciços de Mata 
Atlântica do Estado e o vírus 
já circula por lá.

Saúde recomenda vacina 
contra febre amarela a quem 
for ao litoral no fim de ano

Segundo a OMS, vacina para febre amarela tem eficácia superior a 95%

AGRONEGÓCIO

Sustentabilidade e produtividade são as 
propostas do curso de “Especialização 

em Solo e Nutrição de Plantas”
O curso à distância é promovido pela Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq/USP
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A equipe de atletismo da se-
cretaria municipal de Esportes 
de Barretos participa do Circui-
to Regional de Atletismo, neste 
sábado, dia 10. As competições 

têm início previsto para 8 horas.
Na competição, Barretos 

será representada por 12 atle-
tas, das categorias iniciante, 
infantil, juvenil e menores (9 

a 17 anos), que participarão 
das provas de velocidade, sal-
to e arremesso. Os técnicos da 
equipe barretense serão Carli-
nhos Bento e André Gomes.

Equipe de atletismo participará do circuito regional de Serrana

Simpósio de Educação de Física será 
no Unifeb a partir de segunda-feira

O curso de Educação Física 
do Unifeb, licenciatura e ba-
charelado, realiza de segunda 
(12) a quarta-feira (14) da pró-
xima semana, o 4º Simpósio 
de Educação Física. As pales-
tras acontecem em diferentes 
locais dentro da instituição.

De acordo com a professora 
do curso, Zenaide Galvão,  “o  
evento proporciona aos alunos, 
professores e comunidade um 
ambiente de discussão e apren-
dizado nas áreas da Licenciatu-
ra e do Bacharelado da Educa-
ção Física. Nesta edição estão 
programadas palestras, mesa 
redonda e oficinas ministradas 
por renomados profissionais”, 
explicou Galvão.  

Na programação estão, dia 
12, segunda-feira, a abertura 
do evento às 19 horas, segui-
da de palestra com o professor 
Célio Fernando dos Santos, 
com o tema “Gestão de Proje-
tos Esportivos: Estratégias de 
Captação e Processos de Se-
gurança dos Participantes”, no 
Teatro Unifeb. Paralelamente 
a isso, na Adofeb, o professor 
Francisco Finardi do Nasci-
mento, que atua nas prefeitu-
ras de Santos e São Vicente, 
coordena a oficina “Práticas 
de Atividades de Aventura na 

Educação Física Escolar”.
No dia 13, terça-feira, a 

partir das 19 horas, acontece a 
apresentação de trabalhos dos 
alunos, por meio de pôster, no 
saguão da biblioteca da institui-
ção. Às 20 horas, a professora 
Priscila Nogueira Benedetti 
comanda a “Atividade Cultural 
– Vivência Stiletto no Espaço 
Pedra”. Das 20h30 às 22h30, 
o professor Matheus Quirino 
Ramos fala sobre “A prática 
do Levantamento Olímpico” 
no Laboratório de Vivências, 
enquanto o professor Paulo 
Cesar Campos mostra o “Mini 
– voleibol nas aulas de Educa-
ção Física Escolar”, na quadra 
esportiva do campus.

No dia 14 de novembro, 
quarta-feira, das 19 às 20h30, 
o professor Jair Araújo Lopes 
da Silva, da USP de Ribeirão 
Preto, fala das “Lesões no Es-
porte: incidência e aspectos 
causais”, no Tribunal do Júri; 
a professora Jéssica Camila 
Ramos Rodrigues coordena a 
Oficina “Capoeira na escola: 
o corpo preto na construção 
de diferentes linguagens”, na 
Adofeb; a professora Angela 
Maris Murillo Araújo coorde-
na a Oficina “Cordas na Edu-
cação Física Escolar: se amar-

re nesta ideia”, no Laboratório 
de Vivências; e das 20h30 às 
20h50 os alunos do curso de 
Educação Física e Grupo da 
Comunidade realizam ativida-
de cultural no Espaço Pedra, 
com apresentação de números 
de Jazz e Hip Hop.

Ainda na quarta-feira (14), 
entre 21 e 21h30, os profes-
sores Fernando Leite Lima e 
Claudiane da Silva Estáquio 
(ex-alunos do Unifeb) falam 
sobre “Formação e atuação 
profissional: relatos de expe-
riência”, no Tribunal do Júri. 
Na Adofeb, a professora Jés-
sica Camila Ramos Rodrigues 
dá uma “Oficina de Capoeira 
na escola: o corpo preto na 
construção de diferentes lin-
guagens”, enquanto que a pro-
fessora Angela Maris Murillo 
Araújo coordena a “Oficina – 
Cordas na Educação Física Es-
colar: se amarre nesta ideia”, 
no Laboratório de Vivências.




