
Jornal O POVO
Barretos, 05 de janeiro de 2019ANO 12 - Nº 675 Circulação aos sábados

Altair - Barretos - Bebedouro - Colina - Colômbia - Guaíra - Guaraci - Icém - Jaborandi - Morro Agudo - Olímpia - Orindiuva - Severínia - Taiuva - Terra Roxa - Viradouro    www.jornalopovoonline.com.br
REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 04 DE JANEIRO

R$  3,713
Dólar Comercial Venda R$  3,714

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que a proposta de reforma 
da Previdência em discussão no 
governo prevê a idade mínima 
de 62 anos para os homens e 
57 anos para as mulheres com 
aumento gradativo. Segundo Bol-
sonaro, seria mais um ano a partir 
da promulgação e outro em 2022, 
mas com diferenças de idade mí-
nima de acordo com a categoria 
profissional e a expectativa de 
vida. Ainda, segundo Bolsonaro, 
o futuro presidente avaliaria a 
necessidade de novos ajustes no 
sistema previdenciário. “Quando 
você coloca tudo de uma vez só 
no pacote, você pode errar, e 
nós não queremos errar”, disse 
em entrevista ao SBT, a primeira 
após ter tomado posse. “Vamos 
buscar também eliminar privi-
légios”, afirmou Bolsonaro, que 
descartou aumentar a alíquota 
de contribuição previdenciária 
dos servidores, hoje em 11%. O 
presidente voltou a dizer que po-
derá aproveitar a proposta já em 
tramitação na Câmara dos Depu-
tados, com alguns ajustes. “A boa 
reforma é aquela que passa na 
Câmara e no Senado, não aquela 
que está na minha cabeça ou na 
[cabeça] da equipe econômica”, 
afirmou. Bolsonaro argumentou 
que a reforma é necessária para 
impedir que o país “em mais dois 
ou três anos entre em colapso”.

Depois do impasse criado 
no início de 2018 entre Defen-
soria Pública e SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) 
de Barretos, representantes 
dos dois lados iniciaram con-
versas, para que a autarquia 
reajuste as contas de água e 
esgoto agora em 2019.

O aumento pode chegar 
a 10%, segundo o superin-
tendente da autarquia, Sílvio 
Brito, que confirmou as nego-
ciações. No início do ano pas-
sado, um decreto municipal, 
reajustando as tarifas de água e 
esgoto em 21,43% foi barrado 
pelo Ministério Público em 
ação proposta pela defensoria.

Segundo Brito, a defasagem 
na receita da autarquia afeta 
investimentos na manutenção 
preventiva das redes de água e 
esgoto. Dois anos sem reajustes 

nas tarifas seria a maior causa 
da falta de investimentos.

Fora o reajuste a ser anun-
ciado, parcerias com empre-
sas devem ser anunciadas ao 
longo deste ano, visando am-
pliar e modernizar o sistema 
de água e esgoto do município 
que, praticamente, a cada 
semana, sofre rompimentos 
em algum ponto da cidade, 
prejudicando o fornecimento 
de água para a população.

Uma audiência pública para 
debater o tema “reajuste das 
tarifas de água e esgoto”, deve 
ser realizada por cumprimento 
de ordem judicial e, de acordo 
com expectativas da autarquia 
e do prefeito Guilherme Ávila, 
o reajuste deve ser anunciado 
ainda em janeiro, por decreto, 
sem necessidade de aprovação 
da Câmara Municipal.

MAIS ESTOUROS NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - Na madrugada 
desta sexta-feira (4), uma rede de distribuição de água estourou na esquina da avenida 37 com 
a rua 32. Um outro estouro na rede foi registrado, também na rua 32 com a avenida 11. Além 
do bairro Baroni, mais de uma dezena de bairros abastecidos pela Estação Pereira ficaram sem 
água até por volta das 15 horas, quando o abastecimento foi normalizado, após a conclusão 
dos trabalhos de reparos realizados por equipes do SAAE.

Um comerciante de Fazenda 
Rio Grande, na Região Metropo-
litana de Curitiba, experimentou, 
em um intervalo de três horas, 
a sensação de ganhar R$ 77,6 
milhões e de perder tudo. O 
dinheiro apareceu na conta de 
Paulo André Vieira por engano na 
manhã de 27 de dezembro. “Você 
vê [os números] e fica muito feliz, 
mas daí você começa a raciocinar 
direito e vê que tem alguma coisa 
errada”, disse o comerciante. 
Mas como o saldo era fruto de 
um erro bancário, o dinheiro foi 
estornado da conta corrente. O 
problema é que, junto do depó-
sito, o banco retirou o valor que 
já estava anteriormente na conta 
do comerciante. O problema foi 
solucionado rapidamente pelo 
banco, e Paulo André levou a 
situação com bom humor.

MILIONÁRIO POR 3 HORAS

A juíza Marli de Fátima 
Naves enviou documento ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) nesta sexta-feira (4) 
afirmando não haver, “até a 
presente data”, necessidade de 
que o médium João de Deus 
receba atendimento especiali-
zado em cardiologia. 

O ministro Dias Toffoli, pre-
sidente do órgão e responsável 
por analisar o pedido de habeas 
corpus, havia feito questiona-
mentos a respeito da saúde dele.

A posição da magistrada 
contraria pedido da defesa do 
médium, que havia solicitado a 
transferência dele da cadeia para 
um hospital, justamente para 
tratar problemas no coração.

Na quarta-feira (2), ele teve 
sangramento na urina e foi 

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou uma alteração na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional que passa a permitir ao 
aluno faltar a uma aula ou deixar 
de fazer uma prova no dia em que 
sua religião não permitir. A lei foi 
publicada na edição desta sexta-
feira (4) do Diário Oficial da União.

De acordo com o texto, assina-
do por Bolsonaro e pelo ministro 
da Justiça, o ex-juiz federal Sergio 
Moro, o estudante de qualquer ní-
vel (infantil, fundamental, médio 
e superior) terá direito a “alter-
nativas à aplicação de provas e à 
frequência a aulas realizadas em 
dia de guarda religiosa”.

A lei, que passa a vigorar a par-
tir de março, estabelece que o aluno 
deverá apresentar um requerimento 
prévio para informar a ausência. O 
texto, porém, não especifica quan-
tos dias antes o documento precisa 
ser apresentado. 

Comerciante foi assassinado 
à queima-roupa por motociclista 
enquanto dirigia. Atirador, de 26 
anos, se entregou à polícia, pres-
tou depoimento e foi liberado. “O 
Genildo era padrinho do menino, 
que tem entre 4 e 6 anos de idade. 
O jovem disse que ouviu a avó 
do menino contando para a mãe 
ao telefone que foi dar banho na 
criança e ele reclamou de dores 
no anus e então teria contado 
o que houve para a avó”, disse 
o delegado João Brocanello (foto), responsável pelo caso, em 
entrevista ao site G1. Advogado de defesa, Diogo de Paula Pa-
pel, disse em nota que o suspeito não oferece risco à segurança 
pública, uma vez que vem contribuindo substancialmente para 
o esclarecimento dos fatos. PÁGINA 03

SAAE e Defensoria Pública buscam acordo 
para reajuste nas contas de água e esgoto

Reajuste pode chegar a 10% este ano

“Vendedor morto a tiros em 
Barretos abusou de sobrinho 

do suspeito”, diz delegado

Idade mínima 
de 62 anos 

para homem e 
57 para mulher

Comerciante 
recebe depósito 

de R$ 77,6 
milhões por 

engano e fica 
milionário por 

três horas

João de Deus não tem problema de 
saúde que exija atuação de cardiologista

encaminhado para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA).

De lá, ele precisou ser 
transferido para o Hospital de 
Urgências de Goiânia (Hugo), 
onde passou por exames mais 
detalhados. Como a unidade 
de saúde não viu motivos para 
uma internação, ele teve alta e 

foi levado de volta ao presídio.
A magistrada pontuou que 

telefonou para a diretoria do 
Núcleo de Custódia nesta sexta-
feira, recebendo a informação 
de que João de Deus “recebeu 
a visita de quatro advogados e 
não apresentou nenhuma queixa 
acerca de seu estado de saúde”.

#Fusca60BR: 20 curiosidades 
sobre sexagenário Fusca

Considerado até 
hoje um dos mais 
fabricados da his-
tória, lendário ve-
ículo completou 
na última quar-
ta-feira (3) seis 

décadas do início 
de produção no 

país; modelo tem 
827 mil unidades 

registradas no 
EstadoSegundo Caderno - PÁGINA 01

Moro e Bolsonaro assinam lei que permite 
a aluno faltar à aula devido a religião

Para compensar a falta e a 
prova, a instituição precisará dis-
ponibilizar uma nova data para 
realização da atividade por aquele 
aluno no turno em que ele frequenta 
as aulas ou em um período a ser 
agendado. Ou, então, determinar 
a realização de “trabalho escrito 
ou outra modalidade de atividade 

de pesquisa, com tema, objetivo 
e data de entrega definidos pela 
instituição de ensino”.

O rapaz suspeito de atirar 
em uma adolescente de 14 anos, 
após ter o pedido de namoro 
recusado em Bebedouro, se 
entregou na delegacia de Matão, 
na manhã desta sexta-feira (4). 
A estudante Natasha Rodrigues 
teve a morte cerebral confirma-
da na quinta-feira (3) pela Santa 
Casa de Barretos, onde estava 
internada desde o crime.

A Polícia Civil informou 
que Deybson dos Santos, de 20 
anos, se entregou na presença 

Adolescente baleada após 
recusar namoro em Bebedouro 

morre na Santa Casa
de um advogado, mas não dis-
se se ele prestou depoimento e 
para qual presídio foi levado. 

Segundo a polícia, Santos 
deu dois tiros em Natasha que 
seguia com uma amiga para 
comprar chiclete em um bar, no 
dia 29 de dezembro. Ela foi fe-
rida no pescoço e no abdômen.

De acordo com familiares, 
a estudante era ameaçada há 
cerca de um mês, mas não 
contou nada aos pais por medo 
de que acontecesse algo a eles.

Segundo uma prima de Na-
tasha, ela ficou com Santos há 
alguns meses e que, desde então, 
ele ficou obcecado por ela. A es-
tudante não queria levar a relação 
adiante e passou a ser perseguida.

A prima disse ainda que 
uma das irmãs da vítima des-
cobriu as mensagens no celular 
dela um dia antes do crime.
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expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

Representantes de centrais 
sindicais brasileiras iniciaram 
um movimento, nesta sema-
na, em busca de diálogo com 
ministros e com o presidente 
da República, Jair Bolsonaro.

No que foi intitulado como 
“Carta das centrais sindicais 
ao presidente Jair Bolsonaro”, 
os sindicalistas propõem um 
amplo processo de discussão 
e negociação, visando bene-
ficiar trabalhadores e o povo 
brasileiro. Segue o texto.

“Senhor Presidente, as 
Centrais Sindicais que firmam 
a presente vem, respeitosa-
mente, apresentar-se à Vossa 
Excelência, com a disposição 
de construir um diálogo em 
benefício dos trabalhadores e 
do povo brasileiro.

Neste diálogo representa-
mos os trabalhadores, pena-
lizados pelo desemprego que 
atinge cerca de 12,4 milhões 
de pessoas, 11,7% da popu-
lação economicamente ativa 
(IBGE/PNAD, novembro de 
2018) e pelo aumento da in-
formalidade e consequente 
precarização do trabalho. 

Temos assistido ao des-
monte de direitos historica-
mente conquistados, sendo 
as maiores expressões desse 
desmonte a reforma trabalhista 
de 2017, os intentos de reduzir 
direitos à aposentadoria de-
cente e outros benefícios pre-
videnciários, o congelamento 
da política de valorização do 
salário mínimo e os ataques à 
organização sindical, as maio-
res expressões deste desmonte. 

Preocupa-nos sobrema-
neira o destino da política de 
valorização do salário mínimo, 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, do Seguro 
Desemprego, do Abono Sala-
rial, das políticas de interme-
diação de mão de obra e de 
qualificação profissional, tão 
fundamentais neste momento 
de crise econômica.

Embalados por certa retó-
rica liberal, setores do novo 
governo falam em descarregar 
todo o ônus do ajuste fiscal nas 
costas dos trabalhadores e apo-
sentados, quando já é sabido 
que geração de empregos de 
qualidade, salários crescen-
tes e mais direitos depende, 
fundamentalmente, do cresci-
mento sustentado e vigoroso 
da economia e da melhoria do 
ambiente de negócios.

Os trabalhadores, represen-
tados pelos seus Sindicatos, 
Federações, Confederações e 
Centrais Sindicais não abdi-
carão do direito constitucional 
e democrático de defender e 
lutar por um programa que 
contemple a geração de tra-
balho decente, a valorização 
do salário mínimo e o forta-
lecimento das negociações 
coletivas. Essa condição nos 
obriga a exercer a represen-
tação plena dos trabalhadores 
junto ao vosso Gabinete, aos 
vossos Ministros, assim como 
na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, nos fóruns, 
colegiados de órgãos públicos 
e demais espaços que possuam 
composição tripartite, nos 

quais estejam em discussão 
assuntos que se referem ao 
mundo do trabalho e emprego.

Faz parte do jogo democrá-
tico investir num amplo pro-
cesso de negociação política, 
que envolva o Governo Fede-
ral, o Parlamento, a sociedade 
civil e os seus segmentos orga-
nizados, como a via civilizada 
para construção de consensos 
políticos, econômicos e so-
ciais fundamentais ao êxito 
de qualquer administração e 
do desenvolvimento do Brasil.

Neste sentido, nós, repre-
sentantes das Centrais Sin-
dicais, esperamos que todas 
as medidas que atinjam os 
trabalhadores passem por um 
amplo processo de discussão 
e negociação, e reiteramos 
que a necessária defesa dos 
direitos dos trabalhadores é 
totalmente compatível com a 
construção de um país mais 
justo, democrático, moderno 
e desenvolvido.

Receba nossas saudações 
classistas e sindicais. Atencio-
samente, Vagner Freitas, pre-
sidente da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT); Miguel 
Eduardo Torres, presidente da 
Força Sindical; Ricardo Patah, 
presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT); Adilson 
Araújo, presidente da Central 
de Trabalhadores e Trabalha-
doras do Brasil (CTB); José 
Calixto Ramos, presidente da 
Nova Central Sindical de Tra-
balhadores (NCST) e Antônio 
Neto, presidente da Central de 
Sindicatos Brasileiros (CSB)”.

Quanto tempo você já con-
seguiu ficar longe do seu 
smartphone? Quantas horas de 
desconexão das redes sociais, 
ou ficar sem acessar e-mails, 
sites e aplicativos você con-
seguiu no último mês?

Parece ser uma pergunta 
boba e despretensiosa, mas 
notamos que cada vez mais 
associamos nossa vida e nos-
sos relacionamentos à conexão 
tecnológica.

Já reparou como muitos de 
nós, em algum momento da 
vida, já tivemos a clara sen-
sação de que esse excesso de 
informação tem nos deixado 
atordoados e cansados? 

Nosso cérebro também 
altera suas funções, como a 
memória, ou seja, passamos 
a reter menos informação, ao 

“Ser feliz” é uma das prin-
cipais resoluções de ano novo. 
É só dar uma olhada nas listas 
para vermos o que as pessoas 
desejam fazer para alcançar a 
felicidade em 2019, se alimen-
tar melhor, parar de fumar, ler 
mais, ajudar mais o próximo, 
um novo emprego, e tantas 
outras. Mas como de fato al-
cançar a felicidade?

Para ajudar a responder 
essa pergunta e começar o ano 
de 2019 feliz da vida, o rabino 
Samy Pinto, responsável pela 
Sinagoga Ohel Yaacov, traz 
três ensinamentos. 

“De acordo com o pen-
samento milenar judaico, a 
felicidade, a alegria interna e 
verdadeira, é alcançada quando 
nos aproximamos mais de Deus. 
Isso parece abstrato, mas quero 
mostrar que não é”, diz o rabino.

Seguem os três percursos 
que você deve percorrer para 
começar o ano novo cheio de 
felicidade:

Faça o bem o 
tempo todo

A pessoa se sentirá mais 
próxima de Deus e, conse-
quentemente, alcançará  um 
estado de felicidade e de alegria 
interna, quando ele praticar o 
bem. Fazer o bem. “A própria 
existência do mundo se deve 
pela criação divina. Deus quis o 
bem, Ele quis dar a oportunida-
de da existência. Então quando 
reproduzimos esse gesto, de 
dar a oportunidade do outro 
existir e viver, e de se sentir 
bem, estamos nos unindo e nos 
aproximando de Deus. Assim, 
rapidamente você se sentira 
feliz”, explica o rabino.

pense bem do 
próximo

Para o rabino Samy, o princi-
pal motivo das pessoas estarem 
cada vez mais afastadas de 
alcançar a felicidade é porque a 
humanidade está cada vez mais 

É muito comum as crianças 
chuparem o polegar, o lábio, ou 
outro dedo, como uma forma de 
se acalmar e conciliar o sono.

A maioria das crianças su-
pera o hábito de chupar o dedo 
entre os 2 e os 4 anos, que é a 
época na qual perdem os den-
tes de leite e aparecem os per-
manentes. Mas é importante 
que as crianças abandonem o 
hábito de chupar o dedo antes 
da erupção dos dentes perma-
nentes, para evitar problemas 
com o alinhamento dos dentes 
e o desenvolvimento da boca.

A intensidade com a qual a 
criança suga o dedo pode mar-
car uma diferencia nos riscos 
dos problemas de saúde dental 
que irá padecer no futuro. Uma 
criança que chupa o dedo agres-
sivamente, tem maior risco de 
sofrer danos nos dentes do que 
uma criança que mantem o 
polegar ou outro dedo passiva-
mente dentro da boca.  

Mas chupar o dedo ou os 
lábios é um hábito que deve 
ser abandonado. Nem sempre 
é fácil, mas é possível. Teste 
as seguintes recomendações:

- Elogie o bebe quando não 
o faça. Esteja atento quando a 

Buscando diálogo com o presidente

abandone o hábito de chupar o dedo

criança não esteja chupando o 
dedo e elogie efusivamente, 
em lugar de renhir.

- Acalme e faça com que 
se sinta confortável. Mui-
tas crianças chupam o dedo 
quando estão ansiosos. Tente 
de determinar as causas espe-
cíficas da ansiedade que pode 
provocar que seu filho chupe 
o dedo, e trate-as.

- Peca ajuda à criança. 
Peça as crianças maiores que 
ajudem a desenvolver métodos 
para abandonar esse habito. 
Por exemplo, é possível que as 
crianças maiores só chupem o 
dedo na noite. Tente colocando 
uma meia na mão, ou juntando 

dois dedos com fita adesiva.
- Peca ajuda a seu odonto-

logista. Peça ao odontologista 
do seu filho para ajudar e esti-
mular a abandonar o hábito de 
chupar o dedo.

Férias longe do seu smartphone

elaine ribeiro
psicóloga clínica e 
organizacional da Fundação 
João Paulo II/Canção Nova

passo que temos a informação 
ao toque dos dedos, pesquisan-
do-a rapidamente.

Neste tempo de férias, tra-
go uma reflexão: De que forma 
temos usado nosso tempo tão 
precioso? 

Apesar das facilidades pro-
porcionadas pela tecnologia, 
podermos, por exemplo, regis-
trar cada momento que temos, 
os lugares que visitamos, es-
tamos ainda com uma imensa 
dificuldade para estabelecer 
limites saudáveis no uso dos 
smartphones, como apenas 
curtir as paisagens e sensações 
de um lugar, sem fazer selfie 
ou postar uma foto.

Quando damos férias aos 
celulares, estamos dizendo 
ao mundo que precisamos de 
tempo de convívio: conosco 
mesmo, com nossa solidão, 
com nosso silêncio, bem como 
conviver com amigos, família 
e outros núcleos sociais que 
não temos usualmente.

Uma ótima estratégia para 
o bom aproveitamento do 
tempo é planejar. Organize seu 
tempo de férias, sejam estas 
curtas ou longas, para que use 
melhor seu tempo livre. 

Sua realidade pode reque-
rer o uso constante do celular, 

e, se este é seu caso, você pode 
fazer uma “peneira”, isto é, se-
lecionar aquilo que precisa ver, 
definir horários para acessar 
informações, avisar as pessoas 
sobre sua decisão.

É possível, ainda, estabe-
lecer novos hábitos diários 
que também ajudarão: evite 
levar trabalho para casa; faça 
suas refeições sem o uso de 
celulares, tablets, TVs ou com-
putadores; desligue o celular 
para dormir ou deixe-o de 
lado, evitando olhar durante 
a madrugada (usar um relógio 
de verdade como despertador, 
ajuda muito); procure valori-
zar o contato humano “olho 
no olho” e aproveite a riqueza 
de cada momento.

Para que você possa se des-
conectar será necessário praticar 
intensivamente novos hábitos, 
mas, certamente, será um esfor-
ço que trará ótimos resultados. 

Ao concentrar-se nas ex-
periências, cada uma a seu 
tempo, seu corpo e sua alma 
agradecem. Não adianta bri-
garmos com a tecnologia, 
pois deve ser nossa aliada no 
dia a dia. Todavia, a ela deve 
ser dado o devido tempo, para 
que, então, tenhamos uma vida 
mais saudável.

Como alcançar a felicidade em 2019?
Rabino Samy Pinto traz ensinamentos do pensamento 

milenar judaico para começar o ano mais feliz

o rabino samy pinto 
é formado em Ciências 

Econômicas, se especializou 
em educação em Israel, na 
Universidade Bar-llan, mas 

foi no Brasil que concluiu seu 
mestrado e doutorado em Letras 

e Filosofia, pela Universidade 
de São Paulo (USP). Foi diretor 
do Colégio Iavne, por 22 anos. 

O Rav. Samy Pinto ainda é 
diplomado Rabino pelo Rabinato 

chefe de Israel, em Jerusalém, 
e hoje é o responsável pela 

sinagoga Ohel Yaacov, situada 
no bairro Jardins, na capital 
paulista, também conhecida 
como sinagoga da Abolição.

acostumada a pensar negativa-
mente dos outros. “Essa é, na 
verdade, dentro da sabedoria 
milenar judaica, o maior de 
todos os adversários. Nós pensa-
mos negativamente dos outros. 
Esse é um bloqueio de felici-
dade e alegria. Isso nos corrói, 
isso nos consome e até ficamos 
doente com isso” comenta.

Samy destaca um ensina-
mento da torá, no Levítico 
da bíblia, capítulo 19, que 
devemos julgar as pessoas com 
justiça e não fazer pré-julga-
mentos, que nos leve a um pen-
samento negativo. “Então seja 
justo, tenha calma e busque o 
equilíbrio. Os nossos grandes 
sábios de Jerusalém diziam, no 
Talmud, que sempre se deve 
ver o outro pelo mérito dele. 
Isso pode ajudar bastante para 
alcançar a felicidade”, explica.

Veja como 
anda a produção 

da sua Fala
A última questão que pa-

rece prática para alcançar a 
felicidade depende muito da 
nossa fala. “Tudo que se tira 
da boca, produz um estado de 
espírito, uma áurea ao seu re-
dor. Se você é uma pessoa que 
está encontrando dificuldades, 

adversidades, tire da boca a 
palavra problema. Diga que 
isso é um teste, um desafio 
e que isso vai te aprimorar 
como pessoa”.

Manter a positividade é 
essencial para conquistar uma 
vida mais feliz. “Diga sempre 
“eu posso”, “eu consigo” e 
“eu acredito”. A fala positiva 
produz aberturas de porta. 
Assim devem ser feitas nossas 
produções verbais”, completa. 

“Se a pessoa quer uma fór-
mula para alcançar a felicidade 
e quer um ano novo com um 
outro astral, uma outra agenda, 
são esses os três os percursos 
que ela deve fazer”, finaliza o 
Rabino Samy.
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Bastidores
da Política

R$ 7 milhões paRa o hospital do 
CânCeR de BaRRetos - Coordenador da 
Bancada Paulista na Câmara Federal, deputa-
do Luiz Lauro Filho, anunciou nesta sexta-feira, 
dia 04, que o Governo Federal empenhou no 
final de 2018 uma emenda de R$ 7 milhões 
para beneficiar o Hospital do Câncer de Barre-
tos – o Hospital de Amor. O recurso foi indicado 
por meio das emendas de bancada. “O Hospital 
de Amor realiza um trabalho essencial na vida 
de milhares de pessoas e que demanda muito 
investimento. O empenho deste recurso é fruto 
de muito trabalho e dedicação, pois trata-se de 
uma emenda não impositiva, ou seja, que não 
é de pagamento obrigatório como acontece 
com as emendas individuais. Estamos felizes e honrados em começar o ano com essa ótima notícia”, disse 
Luiz Lauro Filho. A emenda foi solicitada pelo diretor presidente do hospital, Henrique Prata, durante reunião 
mensal da Bancada Paulista. “O Henrique Prata esteve conosco por diversas vezes ao longo do ano passado 
e temos acompanhado a sua luta para manter a instituição entre os melhores hospitais da América Latina”.

Barretos começa 2019 do 
jeito que ela gosta: lotada e 
animada. O Parque do Peão 
vai receber a partir da próxima 
terça-feira, dia 8, a quinta edição 
do Campori Sul-americano de 
Desbravadores. Com a partici-
pação confirmada de mais de 
100 mil pessoas, este será um 
dos maiores eventos já produ-
zidos pela Igreja Adventista no 
mundo. O encerramento está 
previsto para o dia 20 de janeiro.

Barretos foi a cidade esco-
lhida para sediar o evento em 
2019. Inclusive, este acontecerá 
num formato inédito: em duas 
edições seguidas, devido ao 
grande número de participantes 
– mais de 100 mil pessoas. 

A primeira delas, a edição 
Alfa, acontecerá entre os dias 8 
e 13 com 43.500 desbravadores 
de 1661 clubes. Logo depois, 
de 15 a 20, a edição Ômega, 
com 1671 clubes e seus 42.600 
desbravadores. Nas equipes 
de apoio, responsáveis pela 
programação, logística, comu-
nicação, saúde, segurança, ali-
mentação, limpeza, etc., serão 
cerca de 10 mil envolvidos.

Os desbravadores também 
não voltarão para casa sem 
deixar a sua contribuição à 
comunidade de Barretos. Ao 
longo dos dias do evento, seis 
feiras espalhadas pela cidade 
oferecerão atendimentos de 

saúde gratuitos à população, 
com profissionais voluntá-
rios. Também haverá grupos 
de adolescentes trabalhando 
na pintura de meios-fios e no 
plantio de árvores.

DESBRAVADORES
O Clube de Desbravadores é 

um programa da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia destinado 
a juvenis de 10 a 15 anos de 
idade. Em reuniões semanais, 
eles aprendem, de forma lú-
dica, lições sobre a natureza, 
saúde, cidadania, Bíblia, além 
de desenvolverem talentos e ha-
bilidades em diversas áreas. Em 
eventos cívicos, projetos sociais 
e campanhas comunitárias, eles 
quase sempre estão lá, também, 
dando a sua contribuição. Os 
Desbravadores estão presentes 
em mais de 160 países. Ultra-
passam 1,5 milhão de partici-
pantes em 90 mil clubes.

CAMPORI
Uma das atividades preferi-

das dos desbravadores é acam-
par com o seu clube. É uma 
oportunidade para se aventura-
rem na natureza, estarem entre 
amigos e colocarem em prática 
muitas das lições que aprendem 
nas reuniões semanais. Os cam-
poris são grandes acampamen-
tos que reúnem vários clubes 
de uma determinada região. 
Além da programação de palco 
em todas as manhãs e noites, 

os participantes dos camporis 
passam o dia em atividades 
que somam pontos para os seus 
clubes, como numa gincana.

CAMPORI 
SUL-AMERICANO

Ele acontece a cada cinco 
anos e reúne clubes de oito 
países da América do Sul 
(Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Equador, Paraguai, Peru 
e Uruguai). Obviamente, a 
programação é toda pensada 
para atender ao público que 
fala português e espanhol.

INfRAEStRUtURA 
E AtRAçõES

– Praça do Desbravador 
(com balonismo, futbolha, 
tirolesa, paredão de escalada, 
jogos de tabuleiro, experiência 
de realidade aumentada, esca-
pegame, entre outros)

– Banco Global e Praça 
Verde (espaços com exposi-
ções e atividades interativas 
voltadas à sustentabilidade e 
consciência ambiental)

– Shopping do Desbra-
vador (galeria com produtos 
diversos à venda)

– Praça de Alimentação 
(com alimentação estritamente 
ovo-lacto-vegetariana)

– Museus (serão quatro, 
no total, com temas que va-
riam entre o universo dos 
desbravadores e a teoria do 
Criacionismo)

Vista aérea do iV Campori sul-americano, no parque do peão, em 2014. (Foto: divulgação)
seCRetáRio da ReCeita nega aumento 
de ioF anunCiado poR BolsonaRo - O 
secretário especial de Receita Federal, Marcos 
Cintra, afirmou nesta sexta-feira (4) que o governo 
não elevará a alíquota de IOF (Imposto sobre Ope-
rações Financeiras). A medida, anunciada pela ma-
nhã pelo presidente Jair Bolsonaro, compensaria a 
prorrogação de benefícios fiscais às regiões Norte 
e Nordeste. Cintra disse que se reuniu pessoal-
mente com o presidente no Palácio do Planalto, em 
agenda que não foi divulgada publicamente. "Não 
há necessidade de compensação. Ele [Bolsonaro] 
limitou o uso dos benefícios à disponibilidade de 
recursos orçamentários previstos na lei orçamentá-
ria de 2019." Questionado sobre as declarações de 
Bolsonaro, o secretário afirmou que deve ter ocorri-

do "alguma confusão". "Ele não assinou nada. Ele sancionou o benefício e assinou um decreto limitando o 
usufruto desse benefício à existência de recursos orçamentários", disse. Em matéria na página 7 desta 
edição, Cintra aponta que quer Imposto de Renda mais alto para os ricos. (Foto Agência Senado)

O motociclista que matou o 
vendedor ambulante Genildo 
Benello, de 50 anos, com ti-
ros à queima-roupa, no bairro 
Zequinha Amêndola, em Bar-
retos, se apresentou à Polícia 
Civil na última quarta-feira 
(02). O crime aconteceu no dia 
26 de dezembro e foi registra-
do por câmeras de segurança.

De acordo com o dele-
gado responsável pelo caso, 
João Brocanello, o suspeito 
é um jovem de 26 anos e era 
conhecido pelo comerciante. 
Ainda, segundo informações 
do delegado, o motociclista 
teria feito os disparos para 
vingar o sobrinho. A criança 
teria sido abusada sexualmente 
pelo comerciante.

“O Genildo era padrinho 
do menino, que tem entre 4 e 6 

Câmera registra momento em que vendedor foi morto a tiros 
em Barretos — Foto: Reprodução/ Câmeras de segurança

AfAStAMENtO DE KASSAB DA 
CASA CIVIL DE DORIA é OfICIA-
LIzADO - Foi publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo desta sexta-feira 
(4) o afastamento do secretário da Casa 
Civil do governo, Gilberto Kassab, que 
pediu licença do cargo para se defender das 
denúncias de corrupção às quais é investi-
gado pela Polícia Federal. Kassab foi alvo 
de uma operação da PF na capital paulista 
em dezembro, após uma delação da J&F 
acusá-lo de receber propina da empresa 
entre os anos de 2010 e 2016. Na ocasião, foram encontrados em sua casa em São Paulo R$ 300 
mil em espécie. Como secretário da Casa Civil, Kassab seria um dos homens fortes da gestão do 
tucano João Doria e seria o responsável pela articulação política entre os deputados da Assembleia 
Legislativa e o Executivo. Quando do anúncio do afastamento, Doria disse, em nota, que com-
preendia a decisão de Kassab e que o período de licença permitirá que ele prove sua inocência.

Barretos ergue “cidade de barracas” 
para receber 100 mil adolescentes de 

oito países a partir de terça-feira

"Vendedor morto a tiros em Barretos abusou 
de sobrinho do suspeito", diz delegado

anos de idade. O jovem disse 
que ouviu a avó do menino con-
tando para a mãe ao telefone 
que foi dar banho na criança e 
ele reclamou de dores no anus e 
então teria contado o que houve 
para a avó”, disse o delegado 
em entrevista ao site G1.

Advogado de defesa, Dio-
go de Paula Papel, disse em 

nota que o suspeito não ofe-
rece risco à segurança pública 
uma vez que vem contribuindo 
substancialmente para o escla-
recimento dos fatos.

O delegado responsável 
pelo caso também informou 
que um inquérito foi instaura-
do e outras três testemunhas 
foram ouvidas. Elas confir-
maram a motivação crime. 
Um boletim de ocorrência 
também havia sido registrado 
pela família da criança na 
Delegacia da Mulher no dia 
em que ocorreu o assassinato.

O suspeito foi interrogado 
pelos policiais e liberado. “Ele 
confessou o crime, mas se apre-
sentou espontaneamente e não 
existe um mandado de prisão 
decretado pela justiça ainda. 
Portanto, ele foi liberado e está 
colaborando com as investiga-
ções”, contou o delegado. (com 
informações do G1)



4 Barretos, 05 de janeiro de 2019Jornal o PoVo

Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 
segunda-feira (07/01/19) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AÇOUGUEIRO
ANALISTA CONTÁBIL
ATENDENTE BALCONISTA 
AUXILIAR DE COZINHA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
ELETRICISTA DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÕES
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS
MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOS
OPERADOR DE NEGÓCIOS E CRÉDITO CONSIGNADO
PROFESSOR DE INGLÊS 

VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO
VENDEDOR INTERNO
VIDRACEIRO

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXILIAR DE LIMPEZA
CONFERENTE
TELEFONISTA

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao 
lado do North Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 
às 12 horas, munidos de PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Rua Pedro Cuca-
to nº 394 - Grande 
Horizonte.
Descrição: 03 dor-
mitórios, wc social, 
sala, cozinha, área 
de serviço coberta, 
quintal cimentado, 
piso frio, laje, ga-

ragem p/ 02 carros. Valor R$ 700,00 com abono + 
(IPTU) + Seguro Anual

Rua Esmeralda, n° 
49 - Sumaré
Descrição: 02 dor-
mitórios, WC social, 
sala, cozinha, área 
de serviço, piso frio, 
laje e garagem. 
Valor R$ 1.000,00 
com abono + IPTU + Seguro Anual

A v e n i d a  2 5 
nº 833 (Ruas 
20x25) – Centro
Descrição: 02 
salas c/ blindex, 
02 wc social, re-
cepção c/ sala, 
jardim de inverno 

c/ blindex, jardim, piso frio, laje , garagem. Valor R$ 
3.500,00 com abono + IPTU  + Seguro Anual

Av. 25 nº 448 - 
(Ruas 12 x 14) 
- Centro
Descrição: 01 
suíte c/ armário, 
02 dormitórios 
c/armários, wc 
social, sala de 
Tv, sala de estar, cozinha planejada, despensa, área 
de serviço, dependência p/ empregada c/ 01 dormitório 
e wc social, quintal cimentado, piso frio, laje, garagem 
p/ 02 carros. Valor R$ 2.200,00 com abono + IPTU 
+ Seguro Anual – Locação Residencial e Comercial

Avenida  35  n º 
01318 (esquina Rua 
08) - Clementina
Descrição: Salão 
amplo com wc so-
cial, escritório, piso 
frio, forro PVC. Valor 
R$ 1.000,00 com abono + Seguro Anual.

loCaÇÃo rESIDEnCIal loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

Av. 21, 75 - Es-
quina Rua 8 – 
Centro – Apar-
tamento 2
Descr ição:  2 
dormitórios, 1 
WC social, sala, 
cozinha, área de 
serviço, cerca 
elétrica, concer-
tina, 1 vaga na garagem. Valor R$ 1.300,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

Para quem tem filhos, um 
dos maiores gastos do início 
do ano, sem dúvida, é o ma-
terial escolar. A situação pode 
ficar ainda mais complicada 
para aqueles que não se pla-
nejaram, isso porque os itens 
ficarão, em média, 10% mais 
caros a partir de janeiro segun-
do a Associação Brasileira dos 
Fabricantes e Importadores de 
Artigos Escolares (Abfiae). 

Devido à falta de educação 
financeira, diversas despesas 
se acumulam e as famílias se 
perdem em meio a tantas con-
tas para pagar, muitas vezes, 
ultrapassando o limite de seu 
orçamento financeiro.

Para começar, sempre re-
comendo que pensem o quan-
to precisam trabalhar para 
conseguir o seu salário. A 
partir daí, fica fácil valorizar 
esse dinheiro, aprendendo a 
pesquisar preço e, principal-
mente, a negociar os valores 
das compras.

Então, o primeiro passo 
é realizar um diagnóstico da 
vida financeira da família, para 
saber exatamente quais são 
os ganhos e gastos mensais e 
quanto poderá dispor para a 
aquisição do material escolar. 
Elaborei algumas orientações 
sobre o assunto. São elas:

- Essa despesa é recorrente, 
ou seja, precisa fazer parte do 
planejamento anual. Para que 
os gastos não fiquem muito 
pesados em janeiro, é válido 
poupar durante todo o ano para 

A Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp) 
e as 21 concessionárias de 
rodovias paulistas aderiram 
à campanha "Janeiro Roxo" 
com objetivo de conscientizar 
as pessoas sobre a Hanseníase. 

Durante todo o mês de ja-
neiro, 352 painéis luminosos 
das principais rodovias pau-
listas veicularão a mensagem 
"Janeiro Roxo – Todos Contra 
a Hanseníase". 

Com isso, pretende-se que 
a população busque informa-
ções sobre os sinais e sintomas 
da doença que tem cura, mas 
se não diagnosticada e tratada 
a tempo, pode provocar se-
quelas irreversíveis. A ação é 
uma parceria com a Sociedade 
Brasileira de Hansenologia.

O Brasil é o segundo país 
com mais casos de hanseníase, 
atrás apenas da Índia. Por ano, 
são registrados perto de 30 mil 
casos da doença, nos vários 
estados brasileiros e dentre as 
várias classes sociais, incluin-

O presidente Jair Bolsona-
ro admitiu na última quinta-
feira, 3, estar aberto a discutir 
a possibilidade de instalação 
de uma base militar americana 
no Brasil. “A questão física 
pode ser até simbólica”, disse.

“E o poderio das Forças 
Armadas americanas, chinesas e 
soviéticas alcança o mundo todo 
independente de base, agora, 
de acordo com o que puder vir 
a acontecer no mundo, quem 
sabe você tenha que discutir essa 
questão no futuro”, afirmou Bol-
sonaro em entrevista para o SBT.

Bolsonaro também afirmou 
que deve visitar o presidente 
americano, Donald Trump, em 
março. “A princípio isso aí está 
pré-acertado”, disse o presiden-
te brasileiro, ao citar encontro 
que teve com o secretário de 
Estado dos Estados Unidos, 
Mike Pompeo, na véspera.

“Eu reconheço a minha 
posição, nós sabemos que o 
presidente Donald Trump é 

o homem mais poderoso do 
mundo, eu gostaria muito que 
nos visitasse”, afirmou.

Na entrevista, Bolsonaro 
voltou a falar sobre a proposta 
polêmica de transferir a em-
baixada brasileira em Israel de 
Tel-Aviv para Jerusalém, decisão 
que causou reação de países 
árabes. O presidente reconheceu 
que alguns países “mais radicais 
podem tomar alguma sanção 
econômica”, mas disse que a 
situação é um reconhecimento da 
autonomia israelense em deter-
minar onde deve ser sua capital.

“Não vou deixar de reconhe-
cer a autoridade de Israel. Quem 
vai decidir onde vai ser a capital 
de Israel é seu governo e seu 
povo, e ponto final. Imagine se 
não tivéssemos ligações comer-
ciais e diplomáticas com Israel, 
onde eu botaria a embaixada de 
Israel? Em Tel-Aviv ou Jerusa-
lém? Botaria em Jerusalém. E 
qual diferença se por ventura 
nós resolvemos transferir a 

embaixada de Tel-Aviv para 
Jerusalém? No meu entender 
problema nenhum”, disse.

Bolsonaro reafirmou que a 
decisão em relação a este assunto 
já está tomada. “Como disse o 
primeiro ministro de Israel: a 
decisão está tomada. Está fal-
tando apenas definir quando ela 
será implementada.” Segundo o 
presidente, a decisão da transfe-
rência não saiu de sua cabeça. 
“Grande parte dos evangélicos 
são favoráveis à mudança da 
capital. Então, nós estamos 
atendendo aos anseios de grande 
parte da população”, afirmou.

Bolsonaro reafirmou ainda 
que pretende estreitar os laços 
comerciais com Israel. “Quero 
aprofundar as relações sim com 
Israel, do capitão Binyamin Ne-
tanyahu. Pretendo ser mais que 
amigo, pretendo ser irmão dele”, 
afirmou. “Bem como outros países 
também”, ressalvou, citando Hun-
gria e Estado Unidos. (com infor-
mações do Estado de SPaulo)

Reinaldo Domingos é doutor 
em educação financeira, 
presidente da Associação 
Brasileira de Educadores 

Financeiros (Abefin) e da DSOP 
Educação Financeira

Bolsonaro admite que Brasil pode 
sediar base militar americana

Material escolar: 8 
orientações para economizar

conseguir fazer os pagamentos 
à vista e obter bons descontos; 

- Antes ir às compras, a 
família pode analisar itens do 
ano passado e selecionar tudo 
o que pode ser usado nova-
mente este ano, como tesoura, 
régua e mochila, por exemplo; 

- No caso dos livros, vale 
a pena procurar pais de alunos 
mais velhos para emprestar ou 
comprar por um preço mais 
acessível, se estiverem em 
boas condições de uso; 

- Algo interessante é reunir 
alguns pais e comprar itens em 
atacado, como caixas de lápis, 
cadernos e agendas; 

- A partir daí, é preciso 
fazer muitas pesquisas e traçar 
um orçamento para ter noção 
do gasto total; 

- Não é preciso necessaria-
mente comprar todos os itens 
na mesma loja, mas se for fazer 
é válido pedir descontos; 

- No dia das compras, con-
verse com o(s) filho(s) sobre o 

orçamento, para que não cor-
ram o risco de se deixar levar 
pelo impulso e gastar mais do 
que o planejado; 

- O ideal é sempre fazer os 
pagamentos à vista, mas se não 
for possível, opte por poucas 
parcelas que caibam no bolso, 
para não comprometer as finan-
ças de 2017 por vários meses.

arTESP apoia "Janeiro roxo" com 
ação de conscientização sobre a 

hanseníase nas rodovias paulistas
Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase; porém, a doença tem 

cura, mas pode deixar sequelas irreversíveis se diagnosticada tardiamente
do adultos e crianças. 

O tratamento é gratuito em 
todo o território nacional e, em 
2017, o Ministério da Saúde 
instituiu o mês de janeiro e a 
cor roxa para conscientização 
sobre a hanseníase. 

“Muitas pessoas convivem 
durante anos com a doença 
sem conhecer os sintomas. Por 
isso, precisamos que jovens e 
adultos sejam alertados e se 
tornem multiplicadores de in-
formações, para evitar o diag-
nóstico tardio e as sequelas", 
alerta o médico Cláudio Sal-
gado, presidente da Sociedade 
Brasileira de Hansenologia.

Os principais sinais da doen-
ça são manchas esbranquiçadas 
ou avermelhadas na pele, altera-
ção ou perda da sensibilidade ao 
calor, frio, dor e ao toque. 

O doente de hanseníase tam-
bém pode ter áreas de dormên-
cia e sensação de formigamento 
e fisgadas no corpo, além de 
diminuição da força muscular, 
podendo apresentar dificuldade 

para segurar objetos. 
A doença pode provocar o 

surgimento de caroços e placas 
em qualquer local do corpo e 
diminuição da força muscular. 
A hanseníase é a doença infec-
ciosa que mais cega. 

Se for diagnosticada a tem-
po, as sequelas podem ser 
controladas e o paciente terá 
uma vida normal. Os exames 
de laboratório conseguem 
identificar menos de 50% dos 
casos, mas a SBH alerta que o 
exame clínico é suficiente para 
o diagnóstico.



5Barretos, 05 de janeiro de 2019 Jornal o PoVo

3323-4960

Jornal 
o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

Janeiro de 2019 será um 
mês de movimentação intensa 
no Senac Barretos. Isso porque 
a unidade espera receber mais 
de 300 alunos nos quase 20 
cursos que foram programados 
para começar com o novo ano. 

As ofertas são em diferentes 
áreas e algumas têm início já 
nesta primeira semana do mês.

Na área de beleza, há três 
opções disponíveis para quem 
já trabalha com estética e 
deseja ampliar os conheci-
mentos. São elas: Depilação 
Facial com Linha; Design de 
Sobrancelhas com Retirada 
de pelos com Pinça e Corre-
ção com Hena; e Técnicas de 
Rejuvenescimento Facial e 
Clareamento de Manchas.

Já na área de educação, o 
curso “O Educador e a Educa-
ção Inclusiva” tem como obje-
tivo aperfeiçoar profissionais 
que já atuam no setor e visam 
a inclusão de pessoas com de-
ficiência em diferentes etapas 
e modalidades de ensino.

Para quem tem uma câmera 

Ingredientes
2 xícaras (de chá) de farinha de trigo
1 colher (de sopa) de banha sem derreter
1 gema
1 colher (de chá) de óleo
200 g de salame ou presunto fatiados
1 pires de queijo ralado
Preparo
Peneire a farinha de trigo para depois medir. 
Coloque em uma tigela, juntando a banha, gema, sal e, 
aos poucos, a água fria, até obter consistência de massa 
branda. Abrir a massa com 
rolo e cortar em triângulo de 
10 cm de lado por 12 cm de 
base. Por dentro de cada tira, 
coloque uma fatia de salame 
ou de presunto, passe na 
clara de ovo sem bater, de-
pois passe no queijo curado 
ralado. Fazer os Cigarretes e 
colocar na assadeira untada 
com banha. Leve para assar 
em forno quente. 
BOM APETITE!

Cigarretes

Cursos de férias são boas opções para 
começar o ano investindo em qualificação

No Senac 
Barretos, há 
ofertas em mais 
de 15 áreas, in-
cluindo beleza, 
educação, 
fotografia e 
informática
digital de pequeno porte, mesmo 
amadora, e deseja melhorar seus 
registros e técnicas, a opção é o 
curso “Introdução à Fotografia 
Digital”. O curso tem 24 horas 
de carga horária e é aberto a 
maiores de 16 anos de idade.

Na área de tecnologia da 
informação, há o curso Excel 
2016, que possibilita aos par-
ticipantes um primeiro contato 
com a planilha eletrônica, 
agregando informações bási-
cas de cálculos com fórmulas 
e aplicações de funções.

EM OuTrAs árEAs
Além das ofertas citadas 

acima, o Senac Barretos ofe-
rece ainda cursos de férias nas 
áreas de comunicação e arte, 
saúde e bem-estar, gestão e 
negócios, eventos e lazer, ho-
telaria e turismo, moda e redes 
e infraestrutura. 

“Os cursos livres de férias são 
boas oportunidades para quem 
quer investir no aprimoramento 
da carreira ou descobrir um novo 
talento, uma nova vocação. São 
formações rápidas e com foco 
na prática profissional”, destaca 
o gerente da unidade, Emerson 
Mello dos Santos.

Para informações sobre os 
cursos e para fazer a inscrição 
em alguma das formações, 
basta acessar o site www.sp.
senac.br/barretos.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

As mulheres brasileiras 
ainda são as principias respon-
sáveis pela limpeza doméstica. 
Apesar disso os homens são 
mais exigentes do que as 
mulheres quando o assunto é 
limpeza doméstica, de acordo 
com o Now Market Institute. 

A pesquisa encomendada pela 
Kärcher Brasil, líder mundial em 
soluções de limpeza, realizada 
em 26 estados e no Distrito Fe-
deral, constatou que o número 
de homens que auxiliam em casa 
cresceu de 18% para 22%. 

O número de casais que 
dividem o trabalho doméstico 
também aumentou. Um dos 
fatores desse aumento pode 
ser explicado pelo fato das 
mulheres estarem mais ativas 
dentro do mercado de trabalho. 

A pesquisa traz recortes 
relacionados aos gêneros: 83% 
dos homens acreditam que 
ter uma casa limpa é muito 
importante; enquanto 78% 
das mulheres tem essa per-
cepção. Além disso, 54% dos 
homens contam com o auxílio 
de um membro da família ou 
de amigos para manter a casa 
organizada, apenas 30% das 
mulheres demanda suporte 
de outras pessoas. A faixa 
etária predominante dos que 
recorrem ao auxílio na hora 
da limpeza é de 25 a 34 anos.

O estudo também revela 
que a maioria dos brasileiros 
leva até uma hora por dia para 
limpar a casa e que 80% dos 
entrevistados utilizam baldes 
e escovas para fazer a limpeza 

de banheiros, cozinha, sala de 
jantar, entre outros ambientes. 

Apenas 50% utilizam apa-
relhos elétricos, como aspi-
radores de pó, de janelas ou 
limpadoras a vapor para fazer 
a higiene doméstica.

"A pesquisa evidência que o 
brasileiro tem um cuidado gran-
de com a limpeza doméstica. E 
embora as mulheres ainda sejam 
as principais responsáveis pela 
realização destas atividades, o 
público masculino começa a 
desempenhar um papel mais 
ativo nos cuidados com o am-
biente em que vive, para evitar 
a proliferação de doenças e 
proporcionar ambientes mais 
saudáveis para toda a família", 
comentou Abílio Cepêra, presi-
dente da Kärcher no Brasil.

FRASES PERFEITAS - Seja você 
quem for, seja qual for a posição 
social que você tenha na vida, a 
mais alta ou a mais baixa, tenha 
sempre como meta muita força, 
muita determinação e sempre 
faça tudo com muito amor e 
com muita fé em Deus, que um 
dia você chega lá. De alguma 
maneira você chega lá.  
Ayrton Senna

A partir do dia 18 de janeiro o North Shopping Barretos ganha mais 
motivos para a visita da criançada, espetáculos teatrais, contação de 
histórias e a presença das famosas bonecas LOL estão na programação 
de férias. No dia 18, sexta, a partir das 20 horas, o espetáculo infantil “1, 
2, 3 porquinhos outra vez” será apresentado na Praça de Alimentação. 
Uma apresentação completamente interativa que faz uma releitura 
do clássico infantil, trazendo o contexto para a atualidade. No dia 19, 
sábado, das 14 às 17 horas, o fenômeno das pequeníssimas bonecas 
LOL ganha dimensões gigantes. Duas bonecas da série, em tamanho 
humano, estarão presentes no palco do shopping para fotos e interação 
com a criançada que é fã da grife. No dia 20, domingo, é a vez de retomar 
as antigas rodas de conversa com a sessão de contação de histórias 
“Contos da vovó Teka, caixinhas dourados", a partir das 16 horas, no 
palco da Praça de Alimentação. Todas as atrações da programação são 
gratuitas e abertas à comunidade. Não pode perder!!!

A poesia de Cora Coralina traduzida em artes plásticas. Essa é a proposta da exposição “Vivendo Cora Cora-
lina” que chega em janeiro no Espaço Arte no Shopping. São 25 artistas plásticos barretenses, convidados pela 
Academia Barretense de Cultura, que apresentam suas interpretações das palavras de uma das mais importantes 
poetisas brasileiras. A exposição, que acontece durante todo o mês de janeiro, pode ser visitada gratuitamente. 
No total, 28 obras serão expostas. Os artistas participantes são: Adolfo Alonso, Ângela Ortiz, Bia Caiel, Concei-
ção Ribeiro Borges, Daniel Volpi, Dado Stuart, Dorinha Vitali, Haydéia Delascart Queiroz, Jussara Helena Silva, 
Leila Amisy Pereira, Leonor Girardi Misiara Mokdici, Lília Parassú de Carvalho, Luzia Madalena Alves, Manoel 
Nunes Filho, Marcos Diamantino, Maria Tereza Wada Moura (Pat Wada), Marita Corrêa Magalhães de Paula, 
Marley Machado e Cristino de Figueiredo,   Newton Teixeira da Silva, Renata Magalhães de Paula, Renato Amisy 
Pereira, Rosa Maria de Ávila Rezek, Rute Alves Ferreira Meneghelo, Shirley Spaolonsi Pignanelli e Wilson Cassi.

Olímpia será invadida por 
dinossauros. E eles vêm para 
ficar. A grande atração de 2019 
para a cidade promete levar 
os turistas a uma viagem no 
tempo, direto para a era jurás-
sica, milhões de anos atrás, 
com a construção do Vale dos 
Dinossauros. 

O parque de R$ 15 milhões 
contará com 32 dinossauros ani-
matrônicos, simuladores, cinema 
3D, Dino Play, lojas, estandes de 
alimentação e o famoso restau-
rante temático T-Rex.

O projeto já está aprovado e 
as obras têm início em feverei-
ro. Elas envolvem toda a parte 
de ambientação e cenografia do 
parque, em uma área de 6 mil 

m². Em maio, 30 contêineres 
começam a chegar a Olímpia 
trazendo os dinossauros. As 
réplicas em tamanho real dos 
famosos animais pré-históricos 
são importadas da Europa, Ásia 
e Estados Unidos.

A atração pertence ao Dre-
ams Entertainment Group, 
de Gramado-RS. Pelo menos 
outros três sucessos do grupo 
estão sendo negociados para 
Olímpia e poderão ser anun-
ciados em breve.

Olímpia abriga o Parque 
Aquático Thermas dos La-
ranjais, que recebe 2 milhões 
de turistas por ano. A expec-
tativa é converter, no míni-
mo, 30% desse movimento 

para o Vale dos Dinossauros 
já nos primeiros meses de 
operação do novo parque.

“Quando a cidade oferece 
opções e melhora a experiên-
cia do turista, ele permanece 
por mais tempo. Olímpia vai 
começar a caminhar para isso”, 
destaca Juliano Boppré de 
Athayde, gerente do Dreams.

Com mais de duas décadas 
de atuação, o Grupo Dreams 
possui cinco atrações na Serra 
Gaúcha (Hollywood Dream 
Cars, Dreamland Museu de 
Cera, Harley Moto Show e 
Vale dos Dinossauros), além 
de atrações em Foz do Iguaçu, 
Caldas Novas/GO, Aparecida/
SP, Cancun e Boston.

A partir da próxima quinta-
feira, dia 10, o North Shopping 
Barretos recebe a divertida 
atração Bungy Trampolim, 
um equipamento que permi-
te saltos emocionantes com 
todo o conforto e segurança. 
Instalado na praça de evento, 
o Bungy Trampolim promete 
ser uma das mais disputadas 
atrações das férias de verão 
no shopping. A experiência é 
aberta a crianças a partir dos 
2 anos de idade e adultos 
com peso até 80 quilos. Por 
4 minutos de saltos o valor é 
R$ 10,00, por 7 minutos é R$ 
15,00 e R$ 20,00 por 11 minutos no equipamento que não é recomendado para gestantes, hipertensos, cardí-
acos e pessoas que requerem cuidados especiais. A equipe de manipulação do equipamento e atendimento 
ao público está preparada para proporcionar uma experiência divertida aos participantes.

O Baile For All – Dança para 
Todos abre sua programação para 
o ano de 2019 com show inédito 
da Banda 3 Garotos, marcado 
para  o dia 12 de janeiro, sábado, 
a partir das 21 horas, na sede do 
CPP, na rua 24 entre as avenidas 
11 x 13. A entrada é gratuita. Pro-
movido mensalmente secretaria 
municipal de Cultura, o Baile For 
All registra público crescente a 
cada show, com mais de 400 
pessoas na última  edição do ano 
passado. A expectativa é de conti-
nuação do sucesso com o público.

Baile For All 
está agendado 

para 12 de janeiro

Exposição “Vivendo Cora Coralina” abre Arte no Shopping 2019

Teatro, contação de história 
e personagens infantis

Férias de verão no North Shopping tem Bungy Trampolim

olímpia ganha Vale dos 
Dinossauros em 2019

Parque de R$ 15 milhões contará com 32 dinossauros gigantes espalhados por área 
temática de 6 mil m². Construção tem início em fevereiro e inauguração prevista para junho

Mulheres brasileiras ainda 
são as principais responsáveis 

por limpeza doméstica
Número de homens que se dizem responsáveis por 

afazeres domésticos subiu de 18% para 22%, mas as 
mulheres ainda são as principais responsáveis por limpeza
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O novo secretário da Re-
ceita Federal, Marcos Cin-
tra (foto), afirmou na última 
quarta-feira (2) que estuda a 
implementação de uma alí-
quota adicional de Imposto de 
Renda para pessoas de renda 
alta. A afirmação contraria a 
proposta de campanha do pre-
sidente Jair Bolsonaro de uni-
ficar as alíquotas do tributo.

No período eleitoral, a cam-
panha de Bolsonaro defendeu a 
isenção de Imposto de Renda 
para pessoas que ganham até 
cinco salários mínimos, com a 
cobrança de alíquota única de 
20% para todas as outras.

“O sistema tributário bra-

Ao contrário do que muita 
gente aprendeu, a água é um 
bem finito e a escassez desse 
recurso pode provocar gran-
des prejuízos para a humani-
dade nas próximas décadas. 
As alternativas para reduzir 
o consumo de água e ampliar 
seu reuso já fazem parte do 
cotidiano de muita gente ao 
redor do planeta. Essas so-
luções vêm sendo aplicadas 
em residências, condomínios, 
prédios e shopping centers.

“Nos próximos anos, essa 
tendência deverá crescer e 
as prefeituras precisam utili-
zar incentivos para garantir 
a aplicação de novas tecno-
logias que contribuam para 
a redução do consumo dos 
recursos hídricos”, afirma o 
engenheiro Luiz Pladevall, 
presidente da Apecs (Asso-
ciação Paulista de Empresas 
de Consultoria e Serviços 
em Saneamento e Meio Am-
biente) e vice-presidente da 
ABES/SP (Associação Brasi-
leira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental).

Políticas públicas para in-
centivar o uso de novas tecno-
logias podem reduzir perdas e 
consumo, além de favorecer 
o reuso da água. Segundo o 
dirigente, as experiências in-
ternacionais no enfrentamen-

A Polícia Militar desenca-
deou em todo o Estado de São 
Paulo a Operação São Paulo 
Mais Seguro. A atuação da 
polícia militar teve início na 
quarta-feira, dia 2 e foi en-
cerrada nesta quinta-feira (3), 
por policiais da Força Tática.

O trabalho policial visou 
garantir a continuidade da 
redução dos indicadores cri-
minais, especialmente dos de-
litos com motivação econômi-
ca, assim como os latrocínios, 
roubos de carga e de veículos, 
apostando na presença osten-

siva para melhorar a percep-
ção de segurança das pessoas 
e inibir a prática de crimes.

Na área do 33º Batalhão 
de Polícia Militar do Interior, 
em Barretos e região, 43 po-
liciais militares e 19 viaturas.

Segundo balanço divulga-
do pelo comando, foi apreen-
dida 0,331 Kg de substância 
entorpecente; 4 pessoas foram 
presas em flagrante delito e 4 
condenados foram capturados 
durante a operação, enquanto 
que 4 adolescentes foram apre-
endidos por ato infracional e 

246 veículos fiscalizados.
“Graças às ações do policia-

mento preventivo e ostensivo, 
e ao trabalho conjunto com a 
comunidade, dentro da filosofia 
de polícia comunitária, a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo 
atua diuturnamente na busca 
incessante da maximização dos 
resultados operacionais e na 
consequente redução dos indi-
cadores criminais, visando au-
mentar a percepção de seguran-
ça da população”, disse em nota 
o comando do 33º Batalhão da 
PM de Barretos.

O Castramóvel, serviço iti-
nerante de castração de cães e 
gatos, de iniciativa da prefei-
tura de Barretos, por meio da 
secretaria municipal de Saúde, 
retoma as atividades a partir 
da próxima segunda-feira, dia 
7, no bairro São Francisco.

O veículo, especialmente 
adaptado para a realização de 
cirurgias de castração, ficará 
posicionado ao lado da unida-
de de ESF (Estratégia de Saúde 
da Família), localizada na SF6, 
número 1.156, das 8 ás 12 ho-
ras, e permanecerá o tempo que 
necessário para atender a de-
manda do bairro e adjacências.

Para o cadastramento, é 
necessário apenas a presen-
ça do tutor do animal, que 
deverá preencher uma ficha 
de identificação, apresentar 

Prefeituras precisam 
incentivar reuso da água

Cidade pode isentar edifício sustentável para promover economia hídrica

to da falta de água ajudam a 
balizar futuras ações no país. 
Ele conta que o estado da 
Califórnia, nos EUA, passou 
por uma grande seca e ado-
tou mudanças profundas na 
gestão dos recursos hídricos. 
“Nas residências, eles cria-
ram um sistema segregado de 
água de reuso para sanitários, 
regar jardins, lavar carros, en-
tre outras aplicações menos 
nobres”, explica Pladevall.

Para o dirigente, as prefei-
turas podem incentivar o uso 
de tecnologia oferecendo, por 
exemplo, redução do IPTU 
para as construções com tecno-
logias sustentáveis. “Outra for-
ma é oferecer desconto na con-
ta de água para edifícios com 
tecnologia para redução do 
consumo de recursos hídricos 
e soluções de reuso. Por outro 
lado, aplicações de multa para 
o desperdício devem ser vistas 
como forma de contribuir para 
o melhor uso dos recursos hí-
dricos”, avalia Pladevall.

Castramóvel retoma atividades 
na próxima segunda-feira

documento pessoal e com-
provante de residência. Após 
isto, o animal só deverá ser 
levado ao local, após o cha-
mado dos profissionais da Vi-
gilância Sanitária.

O Castramóvel é equipa-
do com toda a aparelhagem 
necessária para a realização 

das castrações, sendo duas 
autoclaves, dois aparelhos de 
ar condicionado, duas pias, 
banheiro, bancadas e armá-
rios para o armazenamento 
de medicamentos. A unidade 
conta com uma equipe de três 
médicos veterinários e dois 
auxiliares administrativos.

operação São Paulo Mais Seguro 
apresenta resultados de Barretos e região

Secretário da receita Federal quer 
Imposto de renda mais alto para ricos

sileiro precisa ter uma certa 
progressividade. Não iremos 
ao extremo de ter apenas uma 
alíquota. Poucas alíquotas são 
absolutamente adequadas e 
uma alíquota adicional para 
altas rendas, altos rendimen-
tos”, afirmou Cintra.

Ele não deu detalhes sobre 
quais poderiam ser os percentu-
ais adotados e disse que o tema 
ainda passará por avaliação no 
Ministério da Economia.

Para Cintra, é possível redu-
zir o imposto para as pessoas de 
renda menor e ampliar a faixa 
de isenção, a depender do ajuste 
fiscal que o governo adotar.

Hoje, a incidência do im-

posto de renda varia de 7,5% 
a 27,5%. São isentos con-
tribuintes com rendimento 
mensal de até R$ 1.903,98. 
A alíquota mais alta vale 
para quem ganha mais de R$ 
4.664,68. (Fonte: Folha SP)
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Sob coordenação da secretaria municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, a prefeitura de Barretos está realizando 
serviços de manutenção de canteiros centrais da Avenida 
Engenheiro José Domingos Ducati, que consiste na poda 
de grama, capina, limpeza e remoção. Com outra equipe, 
está sendo finalizado também o mesmo trabalho no Pas-
seio da Tradição. Na Região dos Lagos, há uma equipe 
permanente de manutenção com seis pessoas, inclusive 
com dois funcionários nos finais de semana. “Todas as 
áreas verdes da cidade tem este importante trabalho de 
manutenção”, observa o secretário municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente, Marco Antônio Carvalho Ferreira, 
destacando também que há uma equipe para os serviços 
de poda e corte de árvores, que se utiliza de equipamentos 
especiais, incluindo um triturador de galhos.

Presidente e governador iniciam trabalhos administrativos

SÃO PAULO
O governador João Doria realizou na última quarta-feira (2) a primeira reunião com o secretariado. 

Após o encontro de trabalho, foram apresentados diagnósticos da situação das áreas de Educação, 
Segurança Pública e Fazenda, além de medidas administrativas para redução da máquina pública e 
eficiência da gestão estadual.

O secretário da Educação, Rossieli Soares da Silva, disse que existe a possibilidade de que cerca 
de 2,5 milhões estudantes sejam prejudicados por falta de 8,5 mil professores. Desse total de estudan-
tes, há a possibilidade de que 60 mil alunos da 1ª a 5ª série não tenham nenhum professor disponível. 
Além disso, foi constatado que não há contratos para aquisição de material escolar e material de apoio 
para o início do período escolar.

Na Segurança Pública, o secretário General João Camilo Pires de Campos anunciou que irá ampliar 
as ações de inteligência - em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária -, aperfeiçoar os 
plantões policiais nas delegacias, incentivar que as prefeituras ampliem sistemas de vigilância eletrônica 
e criem conselhos municipais de segurança pública que não existem em 340 cidades. Também estão 
em andamento a análise para a criação de 17 Baeps e a aquisição de mais 50 bases comunitárias.

BRASÍLIA
O presidente Jair Bolsonaro promoveu na manhã da última 

quinta-feira (3) a primeira reunião ministerial desde que tomou 
posse. O encontro foi realizado na Sala Suprema, no segundo 
andar do Palácio do Planalto, com capacidade para abrigar mais 
de 20 pessoas sentadas em torno de uma mesa oval. A reunião 
durou cerca de 3h30. Nesta primeira reunião - inicialmente mar-
cada para 8 de janeiro, Bolsonaro discutiu com seus ministros 
as medidas prioritárias a serem adotadas pelo governo nos 100 
primeiros dias. Segundo integrantes da nova administração, cada 
titular apresentou o trabalho realizado durante a transição e suge-
riu quais ações dentro da pasta devem receber atenção especial. 
A intenção é que essas reuniões ocorram todas as terças-feiras.

Serviços de manutenção 
em vias públicas e praças
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Segundo Caderno
Barretos, 05 de janeiro de 2019 

A mais tradicional Festa de 
Santos Reis da cidade de Barre-
tos completa neste ano, 69 anos. 
Entretanto, a comunidade co-

Histórias de vida de quem 
não enxerga ou deixou de en-
xergar, depoimentos de defi-
cientes visuais que participam 
da Associação Barretos Vida 
Nova (ABAVIN) forneceram o 
material para que o livro “Do 
feto ao afeto” fosse escrito pelo 
assistente social e docente do 
Unifeb, Jeverson Mauro Zanutto. 

O projeto que gerou o livro 
é da secretaria municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano de Barretos e 
seu lançamento oficial acontece 
na próxima quinta-feira, dia 
10, às 19h30, na Praça de Ali-
mentação do North Shopping 
Barretos, com apresentação da 
BANDAVIN, que reúne alguns 
dos personagens abordados no 
próprio livro. A banda é for-
mada por deficientes visuais 
assistidos pela entidade.

O autor compartilhou um 
pouco de sua emoção ao narrar 
os depoimentos de pessoas 

Presépio será similar ao da Basílica Nacional de Aparecida 
(Foto: Gazeta do Povo – Curitiba/PR)

Tomaram posse na última 
quarta-feira, dia 2, os inte-
grantes da presidência e da 
diretoria do Sebrae-SP para o 
quadriênio 2019-2022. 

Eleito em 26 de novembro 
do ano passado, o vice-presi-
dente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado 
de São Paulo (Faesp), Tirso 
de Salles Meirelles, assume a 
presidência do Conselho De-
liberativo. Ele sucede a Paulo 
Skaf, que esteve no cargo de 
2015 a 2018.

A nova diretoria executiva 
é formada por Luis Sobral, 
diretor superintendente; Ivan 
Hussni, diretor técnico; e 
Guilherme Campos, diretor de 
administração e finanças.

“Nosso compromisso é 
continuar fazendo com que os 

Novos integrantes vão comandar o trabalho da entidade em prol 
das micro e pequenas empresas paulistas no próximo quadriênio

#Fusca60Br: 
20 curiosidades sobre 

sexagenário Fusca

Um dos veículos mais queridos pelos brasileiros comemo-
rou na última quarta-feira, 3 de janeiro, 60 anos no país. O 
lendário e charmoso Fusca começou a ser produzido em São 
Paulo há seis décadas. 

Para que o aniversário não passasse em branco, o De-
partamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) 
preparou uma relação de 20 curiosidades e informações sobre 
o homenageado da vez.
1. A produção brasileira do 
Fusca começou em 3 de janeiro 
de 1959.
2. Os primeiros saíram da fá-
brica Anchieta da montadora 
Volkswagen.
3. No sistema do Detran.SP, 
constam atualmente 827.202 
unidades registradas.
4. É o modelo mais colecionado 
no Estado de São Paulo. Do 
total de veículos registrados, 
6.927 têm a cobiçada placa preta, para colecionadores.
5. São Paulo (com 3.856 unidades), Campinas (com 193) e 
São Bernardo do Campo (com 167) são as cidades com mais 
Fuscas com placa preta.
6. O primeiro modelo do Fusca foi lançado na Alemanha em 
1935. Ele foi chamado de Volkswagen (ou carro do povo).
7. O automóvel foi criado pelo alemão Ferdinand Porsche 
(sim, o mesmo da marca Porsche).
8. O Fusca também é conhecido como Beetle (ou "besouro", 
em inglês).
9. Bug, Käfer, Type 1, Carocha, Coccinelle, Escarabajo, 
Maggiolino são alguns exemplos de nomes ou apelidos do 
Fusca em alguns países.
10. No Brasil, ele chegou como Volkswagen Sedan. E sua 
fabricação por aqui começou em 1959 e foi até 1986.
11. No Rio Grande do Sul, ficou conhecido como Fuca; no 
Paraná, como Fuqui.
12. De seu projeto, surgiram ainda outros sucessos, como a 
Brasília e a Variant.
13. Em 1993, o Fusca voltou à linha de produção, a pedido do 
então presidente Itamar Franco. A nova fase durou até 1996.
14. Houve até uma última versão, a Série Ouro, que teve 
apenas 1.500 unidades.
15. Durante os anos 1970, a produção do "besouro" bateu a 
marca de 1,5 milhão de veículos fabricados no Brasil. Ao todo, 
foram fabricados cerca de 3,3 milhões de Fuscas.
16. No mundo todo, a produção foi de mais de 21,5 milhões 
de unidades.
17. Até hoje, o Fusca está entre os modelos mais fabricados 
de todos os tempos, seja no Brasil ou no mundo.
18. No dia 22 de junho é comemorado o Dia Mundial do 
Fusca. No Brasil, existe ainda o Dia Nacional do Fusca, em 
20 de janeiro.
19. O Fusca permaneceu 
na liderança de vendas do 
mercado automobilístico por 
24 anos consecutivos (entre 
1959 e 1982).
20. Sua produção mundial foi 
encerrada em 2003, no México.

Considerado até hoje um dos mais 
fabricados da história, lendário veículo 

completou na última quarta-feira (3) seis 
décadas do início de produção no país; modelo 

tem 827 mil unidades registradas no Estado

livro “Do feto ao afeto” sobre cegos da 
aBaVIn será lançado dia 10, no shopping

que, muitas vezes, estavam à 
margem da sociedade e vem 
sendo resgatadas pelos proje-
tos da entidade, patrocinados 
pela prefeitura. 

“Este livro permitir-se-á 
reconhecer que, em meio às 
angustias, sorrisos, medos, 
sonhos, dificuldades, supera-
ção e confiança, a diferença 
não é representada apenas pela 
deficiência. Existem outras di-
ferenças, que nem sempre são 
reconhecidas, pouco identifica-
das, não abordadas e pouco dis-
cutidas”, diz Jeverson Zanutto.

O livro, que tem prefácio 
assinado pelo prefeito Gui-
lherme Ávila, será distribuído 
gratuitamente aos visitantes no 
lançamento, que é aberto ao pú-
blico. Os exemplares também 
estarão disponíveis em diversos 
pontos da cidade, na própria 
sede da ABAVIN, na Biblioteca 
Municipal e nos CRAS. 

A direção do projeto é da se-

cretária municipal de Assistên-
cia Social, Carmem Bordalho, 
e do próprio autor, Jeverson 
Zanutto. A coordenação edi-
torial é de Reinaldo Costa, a 

revisão de Elisandra Cristina 
Pinheiro de Souza, a ilustração 
da capa é de Lucas Antônio 
Rosa Benevides e as fotos 
foram cedidas pela ABAVIN.

Comunidade Santos reis da 
Fazenda armour comemora os 75 anos
Inauguração de presépio reunirá cerca de 6 mil pessoas para o tradicional jantar gratuito neste domingo

memora 75 anos neste domingo 
(6), dia em que a Igreja Católica 
celebra a Epifania do Senhor. 

A comunidade Santos Reis 

da Fazenda Armour, que per-
tence à Paróquia Santa Ana e 
São Joaquim, prepara o popular 
jantar gratuito, que será servido 
para cerca de 6 mil devotos após 
a missa das 18 horas, que será 
presidida pelo bispo diocesano, 
dom Milton Kenan Júnior.

Para marcar de modo espe-
cial as festividades de Bodas de 
Brilhante da comunidade, será 
dada uma benção e realizada a 
inauguração de um presépio com 
6 metros de altura, nos mesmos 
moldes do que há no Santuário 
Nacional de Aparecida.

A animação da celebração 
eucarística será feita pelo Gru-
po Brasil Viola, característico 
por apresentar canções litúrgi-

cas no ritmo das Companhias 
de Reis. Haverá ainda apresen-
tações do Grupo de Cânticos 
Epifânicos Irmãos Borges.

O pároco, padre Luiz Paulo 
Soares, disse que a comunidade 
está realizando uma rifa de um 
presépio de resina, no valor de 
R$ 2,00, para ajudar nos custos 
do presépio a ser inaugurado. 

Os números podem ser ad-
quiridos na secretaria da pa-
róquia, na Rua Sant’Anna, nº 
192, no bairro Nadir Kenan, ou 
mesmo no dia da missa, neste 
domingo (6), na fazenda Armour.

Cerca de 40 voluntários pre-
param o jantar que é feito com 
alimentos doados por devotos 
de toda a cidade de Barretos.

Presidente e diretores do Sebrae-SP tomam posse para gestão 2019-2022
pequenos negócios paulistas 
– do agronegócio, comércio, 
indústria e serviços – sejam 
lucrativos e competitivos e 
que a cultura empreendedora 
se consolide plenamente”, 
afirmou Tirso Meirelles.

“Os pequenos negócios 
estarão na agenda positiva e 
prioritária nacional e preci-
samos dar todas as condições 
para um melhor desempenho e 
desenvolvimento do empreen-
dedorismo. O Sebrae-SP estará 
pronto para gerar renda para o 
Brasil”, disse Luis Sobral.

“Acredito num mundo 
melhor através da atividade  
empreendedora. E o Sebrae
-SP seguirá com essa impor-
tante missão de desenvolver 
regiões e municípios, contri-
buindo para um crescimento 

virtuoso da economia com 
geração de renda e emprego. 
E, ao apoiar os pequenos 
negócios paulistas, estamos 
certos em estar colaborando 
com o desenvolvimento do 
nosso Estado e com um Brasil 

ainda melhor e mais justo”, 
disse Ivan Hussni.

Guilherme Campos tam-
bém ressaltou a relevância do 
trabalho do Sebrae-SP para o 
empreendedorismo e para a 
economia nacional.



Lilia Anastácio
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Segundo Caderno

lilia.jornalismo@hotmail.com

Hoje é dia de festa para a barretense 
Fabiana Ruz Caputi, que celebra mais um ano de vida 

ao lado de amigos e familiares. Parabéns!!

Esta sexta-feira, dia 04, foi de festa para Georgia Caetano, que 
brindou idade nova ao lado dos amigos e familiares. O carinho 

especial ficou por conta dos pais e dos irmãos. Parabéns!

Este domingo, dia 06, será de festa para o barretense Leandro 
Cabeça, que celebra mais um ano de vida, ao lado da esposa 
Valéria e da filha Lavínia. O carinho especial também fica por 

conta de familiares e amigos. Parabéns!

Marcelo Cassimiro brindou mais um ano de vida ao lado da esposa 
Andreia e da filha Isabela, no último dia 03. A data foi comemorada ao 

lado de amigos e familiares. Parabéns!!!

Rumenigue Elias celebra a vida sempre ao 
lado de sua amada, dra. Fernanda, e agora, também, 

ao lado de um príncipe que está a caminho. Parabéns!!!
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Toda sorridente.... A bela Tayná Sanches 
Abrão está arrasando nas selfies nas férias  

em família!!! Linda sempre!!

Férias?! O cabeleireiro Edi Barbosa está curtindo muito as 
férias no Rio de Janeiro, na praia de Ipanema!!!

NOIVOS... Nada como receber um pedido de casamento na 
virada do ano... E, claro, que a bela Bruna Prado disse “sim” 

para o namorado Eduardo Kazu!!! Felicidades!!

ZOOOMMM.... Para a charmosa Nathi Maia, 
que arrasou no visual para a sua virada do ano....

Flashes e 
mais flashes 
para Janai-
na Ribeiro, 
que está 
esbanjando 
sensuali-
dade em 
Maceió.... 
Arrasou!!DESTAQUE!!!! Hoje, os holofotes estarão voltados para a 

linda e charmosa Lais Dias, que passa o dia recebendo muitos 
cumprimentos por mais um aniversário. E, com aquele paparico 

especial da filha Isabella. Parabéns e Tudo de Bom Sempre!!!

Cinco dias de muito pique, muita animação, música, brincadeiras, jogos, bate-papo...enfim, muita festa. 
Foi mais ou menos assim que a Família Robert se uniu para curtir os prolongados dias de passagem de 

2018 para 2019, em espaço reservado e exclusivo, com direito a flashes e mais flashes...este acima, exclu-
sivo para a coluna. Felicidade a todos e quem venha os últimos dias de 2019 para nova reunião!!!
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Neste sábado, dia 5, as 17 
horas, as equipes do Barretos 
Esporte Clube e Clube Atlé-
tico Patrocinense (MG) se 
enfrentam em jogo treino no 
Estádio Fortaleza. Esse será 
o quarto jogo treino do BEC, 
como parte da preparação 
para a disputa da Série A3 do 
Campeonato Paulista 2019. A 
estréia do Touro do Vale na 
competição acontece dia 20.

A diretoria do Barretos EC, através do presidente de honra, Milton Aparecido da Silva, Miltão, 
confirmou que a atendente Jaqueline (foto) já está trabalhando na loja A Construtora, no posto 
de vendas do programa Sócio Torcedor, cupons do festival de prêmios, camisa oficial do BEC 
e ingressos para os dias de jogos. “Convidamos todos a nos apoiar e visitar o ponto de vendas”, 
afirmou Miltão. O Ponto de Venda funciona na rua 30, esquina da avenida 39, na sede da loja A 
Construtora, atendendo, também, pelo telefone (17) 3322-6533.

O treinador do Barretos 
EC, Paulinho Maclaren, afir-
mou nesta semana, que a 
equipe que está se preparando 
para a disputa do Campeonato 
Paulista da Série A3, assimi-
lou bem rápido o modelo de 
jogo proposto. Segundo ele, 
a equipe sabe jogar bem e 
tecnicamente é melhor que a 
equipe de 2018. 

"Hoje é preciso ter uma 

equipe que precisa saber jogar 
bem no ataque e defensiva-
mente. Temos que ter um 
misto disso, principalmen-
te, para os jogos em casa e 
fora, tendo uma mescla para 
a competição. Espero que 
esse comportamento tático 
consiga produzir dentro da 
competição, proporcionando 
que seja mais agressivo, ofen-
sivo e defensivo, dependendo 

das circunstâncias do jogo”, 
afirmou Maclaren.

RefoRços
Para o treinador, a equipe 

necessita da contratação de um 
meia e de um atacante em virtu-
de da contusão de Luiz Ricardo 
Maranhão, que sofreu uma lesão 
grave. “Estamos observando, 
analisando. Para cada setor sem-
pre é bom ter mais uma peça”, 
justificou o treinador.

Quais são os times favoritos 
para a Copinha 2019?

A principal competição das categorias de base do Brasil se divide em 30 sedes no estado de 
São Paulo, conta com a participação de 128 equipes e mais de três mil atletas de base

"Equipe assimilou bem modelo de 
jogo", afirmou Paulinho Maclaren

Barretos e Patrocinense se enfrentam 
em jogo treino neste sábado

A Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior começou na última 
quarta-feira (2), chega à sua 
50ª edição com mais de 3 mil 
atletas e 128 times nacionais. 
Além de dar início à tempora-
da 2019 a competição é uma 
oportunidade para os jovens 
que sonham em ter um futuro 
no futebol profissional. Mas 
quem realmente tem chance 
de levar a competição? Desta-
camos 4 equipes que fazem ou 
estão fazendo sucesso na base.

O Flamengo chega com 
o favoritismo por ser o atual 
campeão da competição. Além 
disso, o Rubro-Negro Carioca 
chega com uma categoria Sub-
17 bastante forte e que obteve 
o título da Copa do Brasil da 
categoria há poucos dias. E 
no jogo de estreia venceu o 
River-PI por 4 a 0.

Já o Corinthians sempre 
chega com boas chances, uma 
vez que é o detentor do maior 

Ponto de venda do programa 
Sócio Torcedor do Barretos EC

número de títulos. Em seu 
primeiro jogo, apesar do sofri-
mento na etapa final, venceu o 
Capital-TO, pelo placar de 3 a 
2. Ao todo, a equipe alvinegra 
já levantou o caneco por 10 
vezes e a garotada promete 
fazer bonito neste ano.

O São Paulo também tem 
um excelente trabalho de base 
e faturou a Copa do Brasil 
Sub-20 e a SuperCopa da ca-
tegoria diante do Palmeiras. 
Com esse título, os garotos do 
Morumbi vão representar o 
Brasil na Libertadores Sub-20. 

Na estreia goleou o Holanda
-AM por 7 a 2.

O Palmeiras ainda não le-
vantou a taça da Copinha, mas 
vem faturando tudo na base 
nos últimos dois anos. Após o 
título da Copa RS, o time foi 
praticamente desmontado com 
a convocação de sete jogado-
res para a Seleção Brasileira e 
do atacante Anibal ao Paraguai 
Sul-Americano da categoria 
no Chile. Mesmo com desfal-
ques, campo pesado por conta 
da chuva, o verdão bateu o 
Galvez-AC por 2 a 0.


