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Na próxima segunda-feira, 10, a Associação dos Funcioná-
rios Públicos do Estado de São Paulo irá protocolar um ofício 
solicitando reunião com o governador João Doria, para debater 
pontos em que a Reforma da Previdência paulista é mais nociva 
do que a reforma federal.

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra o Sarampo, 
nova fase, tem início na próxima 
segunda-feira, dia 10, seguindo 
até o dia 13 de março. O Dia D 
nacional da vacinação será no 
sábado, 15 de fevereiro, quando 
todas as Unidades de Saúde es-
tarão abertas das 8 às 16 horas. 
O público alvo da campanha 
abrangerá as pessoas da faixa 
etária de cinco a 19 anos não 
vacinados ou com esquema de 
vacinação incompleta. A vaci-
nação será realizada de forma 
seletiva, a partir da avaliação da 
carteira de vacinação. Todas as 
pessoas que estiverem dentro do 
público alvo devem comparecer 
a Unidade Básica de Saúde mais 
próxima, levando a caderneta 
de vacina para que a mesma 
seja avaliada e atualizada, se 
necessário. “É de extrema im-
portância que o público alvo 
compareça nas unidades, para 
que as carteiras de vacinação 
sejam analisadas pelo profissio-
nal da saúde”, ressaltou Vanessa 
Jodas, coordenadora da Vigilân-
cia Epidemiológica de Barretos.

O PRTB (Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro) oficiali-
zou junto aos órgãos eleitorais 
a composição do diretório mu-
nicipal de Barretos. Gervázio 
Domingo Zanon Júnior é o 
presidente, Edson Garcia é o 
vice-presidente, Rafael Cândido 
da Silva é o secretário, Danúbia 
Cristina Gomes Alves é a te-
soureira, tendo ainda, Domingo 
Fernando Sere como vogal.

A diretoria divulgou nota 
reforçando o compromisso de 
lançar “uma plataforma diver-
sificada, trazendo uma nova 
proposta de governo com trans-

parência e credibilidade”. A nota 
informa que Gervázio Zanon 
Júnior se reuniu com o presidente 
nacional do PRTB, Levi Fidelis, 
devendo ainda, todo o diretório, 
se reunir com o vice-presidente 
da República, General Mourão, 
membro do partido.

O partido também reforçou 
que já convidou diversos no-
mes para disputar as eleições 
de outubro no Legislativo e 
Executivo, dentre eles, o em-
presário Paulinho da MP (pre-
sidente da ACIB), o vereador 
Raphael Oliveira e o Tenente 
Coronel PM, Valdeci.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (7) que não haverá risco de que um novo corona-
vírus se espalhe pelo Brasil, com a chegada de 34 pessoas que serão resgatadas pelo governo brasileiro 
na China neste fim de semana. “O objetivo de abrir [a reunião] aos senhores [jornalistas] é exatamente levar 
uma informação clara ao Brasil, e especialmente para o pessoal de Anápolis, que não existe qualquer risco 
para terceiros no Brasil. Operação muito bem preparada, planejada, bem demonstra a dedicação, o empenho 
e o patriotismo por tarde de todo os envolvidos”, afirmou o presidente durante uma reunião no Ministério 
da Defesa para tratar da ação de resgate conduzida pelo governo. O governo estima que as aeronaves 
chegarão a Anápolis, Goiás, onde foi preparada a quarentena, na madrugada deste domingo (9). Na foto, 
o embarque dos brasileiros na China, no final da tarde desta sexta (7).

Nesta época de Carnaval, a 
exemplo do período de férias, 
os hemocentros brasileiros têm 
uma baixa significativa no esto-
que de sangue e visando manter 
os estoques abastecidos e garan-
tir a assistência à população, o 
33º Batalhão da Polícia Militar, 
de Barretos, aderiu à campanha 
de doação de sangue denomi-
nada “DOAR É LEGAL”. As 
doações beneficiarão, no caso 
de Barretos, o Hemonúcleo do 
Hospital de Amor.

“A prática contínua da 
solidariedade exercida em 
nossa unidade em diversas e 
importantes situações frente 
ao público interno e externo, 
demonstra a preocupação com 
a saúde, bem-estar e qualida-
de de vida das comunidades 
existentes em nossas cidades”, 
aponta o comando do batalhão. 

“Com isso foi lançada, em 
âmbito institucional, mais uma 
campanha de doação de sangue, 
onde os militares pertencentes 
ao 33º Batalhão de Polícia Mi-
litar farão doações nos bancos 
de sangue de suas respectivas 
cidade, bem como os dois pe-
lotões de soldados em formação 
que, também, farão doação em 
datas pré-agendadas”, concluiu 
o comando. A campanha se es-
tenderá até o dia 29 de fevereiro.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

No Brasil, o quadro reli-
gioso não é muito distinto: em 
2012, de acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
92% da população do país 
tinha uma religião. Desses, em 
2010, 64,6% eram católicos, 
22,2% evangélicos, 2% espí-
ritas e 3,2% de outras crenças. 
Nos últimos 30 anos, uma 
religião cresceu mais que as 
outras no Brasil e no mundo: 

a evangélica. 
A religião tem crescido no 

mundo. De acordo com o The 
World Factbook, publicação 
anual elaborada pela Central 
Intelligence Agency (CIA), 
dos Estados Unidos, 88% da 
população mundial tem alguma 
crença religiosa. Desses, 28% 
são cristãos, 22% islâmicos, 
15% hindus, 8,5% budistas e 
14,5% tem outras religiões.

As chuvas que vem caindo 
em Barretos nas últimas semanas 
está atrasando as obras de cons-
trução do novo CCI (Centro de 
Convivência do Idoso). A cons-
trução acontece na parte central 
do pátio de estacionamento e 
manobras da antiga Fepasa.

A prefeitura está realizando 
obras de reforma completa e 

Chuvas atrasam obras no novo Centro de 
Convivência do Idoso no bairro Fortaleza

remodelação do prédio antigo 
existente, e também no entor-
no da construção.

No local serão realizadas 
atividades diversas durante 
todo o dia, como dança, lúdi-
cas, canto coral, jogos e espor-
tes, acolhendo nossos idosos.

Além deste CCI no bairro 
Fortaleza, o prefeito Guilherme 

Ávila prometeu entregar outro 
centro de convivência no bairro 
Marília até o final deste mês 
de fevereiro, caso as obras não 
sejam atrasadas pelas chuvas.

Será o quinto Centro de 
Convivência do Idoso em Bar-
retos, quatro deles construídos 
nas duas administrações do 
prefeito Guilherme Ávila

O presidente do partido 
Democratas (DEM) em Bar-
retos, o empresário Renato 
Peghim (foto), confirmou 
nesta sexta-feira (7), a as-
sinatura oficial de filiação 
partidária da vereadora Paula 
Lemos no partido.

O ato de filiação está marca-
do para 16 horas deste sábado 
(8), em encontro com o vice-go-
vernador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, no Hotel Nacional, em 
São José do Rio Preto. O ato 
contará, também, com a parti-

cipação do deputado federal do 
partido, Geninho Zuliani, e de 
outros membros e apoiadores 
do partido em Barretos.

“Com este ato, estaremos 
oficializando, também, o lan-
çamento da pré-candidatura 
de Paula Lemos a prefeita de 
Barretos”, afirmou o presiden-
te do DEM, Renato Peghim.

A filiação deverá ser sim-
bólica, já que a janela de mu-
dança de partido, para quem 
tem mandato, é somente a 
partir de 3 de abril.

Mais de 22% da população do 
Brasil se declara evangélica

Presidente do DEM de 
Barretos confirma filiação 

de Paula Lemos neste sábado

Bolsonaro diz que missão 
de resgate não trará risco de contágio 

de coronavírus para o Brasil

COMPROMISSO COM O CIDADÃO

33º Batalhão 
da PM está 

em campanha 
de doação 
de sangue

Campanha 
contra sarampo 

começa na 
próxima 

segunda-feira

PRTB oficializa diretório 
municipal nos órgãos eleitorais

Servidores públicos pedem 
audiência contra reforma de Doria



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.

Clareamento dos dentes
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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

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

No dia 4 de fevereiro é 
celebrado o Dia Mundial do 
Câncer, data instituída pela 
União Internacional Contra o 
Câncer (UICC) para chamar 
a atenção das pessoas sobre a 
importância da prevenção dos 
diversos tipos da doença. 

Vamos aproveitar a oca-
sião para explicar as formas 
de prevenir o surgimento da 
enfermidade na boca, já que 
o Brasil é o terceiro país com 
maior incidência da doença, 
com 15 mil novos casos por 
ano, segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (INCA). 

Especialistas afirmam que o 
câncer bucal, assim como ocor-
re em outras regiões do corpo, 
é provocado pelo aumento 
acelerado de células anormais 
no organismo, ocasionando a 
formação de tumores. 

Na boca, os locais mais atingi-
dos são a gengiva, lábios, boche-
chas, céu da cavidade bucal, bordas 
e parte inferior da língua, segundo 
estes mesmos especialistas. 

Eles pontuam que, na maio-
ria dos casos, o aparecimento 
da enfermidade está relacionado 
a maus hábitos alimentares, 
consumo de tabaco, exposição 
à luz ultravioleta sem a devida 
proteção, abuso na ingestão de 

No estado de São Paulo, a 
polícia registra em média um 
estupro e/ou uma tentativa de 
estupro por dia dentro de esta-
belecimentos escolares públicos 
e privados, incluindo berçários.

De acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública, de janeiro 
até outubro de 2019 há registros 
de 307 ocorrências do gênero. A 
maioria dos casos envolve crian-
ças de 0 a 11 anos como vítimas: 
191 deles. Na faixa etária entre 
12 e 17 anos, foram 77.

Em 2018, a polícia registrou 
391 casos, de janeiro a dezem-
bro. Se considerarmos que o 
ano escolar respeita o mínimo 
de 200 dias exigido pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, são quase dois regis-
tros por dia letivo.

Os números da Secretaria 
de Segurança Pública foram 
obtidos via Lei de Acesso à 
Informação. Da mesma manei-
ra, Universa (Uol online) teve 
acesso aos dados de outros 
quatro estados, entre 2017 e 
2019, também de ocorrências 
vindas de estabelecimentos de 
ensino públicos e privados.

"Professores têm que sair 
da zona de conforto" 

Em entrevista, o secretário 
executivo da Secretaria da Edu-
cação do Estado de São Paulo, 
Haroldo Correa Rocha, disse 
que a pasta se preocupa com 
números de estupro, mas tam-
bém com os índices de abusos, 
automutilação e bullying dentro 
de estabelecimentos de ensino. 

"São problemas crescentes", 

“A reforma da previdência 
estadual é muito mais nociva 
do que a realizada pelo Go-
verno Federal e coloca em 
risco direitos adquiridos pelos 
servidores paulistas.”

Com estas palavras, o médico 
Álvaro Gradim (foto), presidente 
da Associação dos Funcionários 
Públicos do Estado de São Paulo 
(AFPESP), resume o sentimento 
da entidade, que conta com mais de 
250 mil associados, diante da Pro-
posta de Emenda à Constituição 
do Estado de São Paulo (PEC) nº 
18/2019 e do Projeto de Lei Com-
plementar (PLC) nº 80/2019, que 
tratam de reforma da previdência 
para os servidores paulistas. 

Gradim entregará nesta se-
gunda-feira (10), juntamente 
com entidades parceiras, um 
ofício pleiteando a abertura de 
diálogo com o governo estadual.

Programada para as 11 ho-
ras, a entrega será feita no Pa-
lácio dos Bandeirantes, sede do 
governo paulista, e terá como 
objetivo alertar a população e a 
opinião pública para o impacto 
negativo da aprovação de pro-
postas contidas na reforma da 
previdência estadual.

Caso aprovado, o pacote de 
medidas pode impactar 1,2 mi-
lhão de servidores públicos ati-
vos, inativos e pensionistas, além 
de seus familiares, totalizando 
mais de seis milhões de pessoas 
atingidas direta ou indiretamente.

Desprezados, sob ataque 
e de joelhos, estamos todos 
sofrendo com a falência do 
sistema de justiça criminal. 
Temos assistido a uma série 
de reduções nos orçamentos 
da polícia e dos serviços judi-
ciais e de assistência legal aos 
mais necessitados. Isto tem 
correspondido a uma redução 
no número de suspeitos pro-
cessados. E há, além disso, 
aumento crescente de atrasos 
na tramitação dos processos 
criminais de maior gravidade.

Dado deste estado de coi-
sas, não há controle judicial 
sobre presos liberados en-
quanto sob investigação, por 
conta de atrasos. Suspeitos, 
inocentes até que sejam prova-
dos culpados, são deixados no 
limbo. Vítimas e suas famílias 
são deixadas no limbo. Teste-
munhas são deixadas no limbo 
até desaparecerem. Ofendidos 
são deixados no limbo até de-
sistirem de suas queixas.

O serviço de perícia foren-

a crise
se acha-se sucateado ou priva-
tizado, conduzindo a atrasos 
e erros na análise das provas 
dos processos. O ânimo dos 
agentes penitenciários nunca 
esteve tão baixo, por conta de 
salários inadequados, quadros 
deficientes e violência endêmi-
ca em seus locais de trabalho.

Enquanto isso os melhores 
e mais brilhantes profissio-
nais da ciência jurídica já 
não conseguem arcar com os 
custos materiais e pessoais 
correspondentes ao início de 
uma carreira, sangrando as 
instituições do amanhã.

O sistema de justiça crimi-
nal não pode proteger a popu-
lação se desprotegido está. A 
balança da justiça perdeu seu 
equilíbrio. E não queremos 
viver na injustiça.

Ser sério sobre a lei e a or-
dem significa investigar, proces-
sar e julgar em tempo e forma 
razoáveis. Afinal, não se pode 
sequer avaliar o custo humano 
dos inocentes que não conse-

guem limpar seus nomes no 
sistema legal e bem assim dos 
culpados impunes, livres para 
cometerem mais e mais crimes.

As palavras acima não são 
minhas. Sequer uma delas. 
Foram escritas por Caroline 
Goodwin, da Associação de 
Advogados Criminalistas de 
Newcastle, no Reino Unido, 
e publicadas recentemente 
no sério jornal The Times. A 
propósito, tenho lido textos 
semelhantes em jornais de 
praticamente todos os cantos 
do mundo.

É curioso, isso. Fica a im-
pressão de que o sistema legal 
está em crise pelo planeta intei-
ro. Será que nosso modelo está 
esgotado? Incompatível com as 
exigências do atual momento 
histórico? Eis aí um bom tema 
para reflexão - e discussão.

pedro valls Feu rosa
Desembargador desde 1994, 
foi presidente do Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo no 

biênio 2012/2013

orientações para 
prevenção do câncer bucal

bebidas alcoólicas e às infecções 
relacionadas ao HPV (Papiloma 
Vírus), em virtude de relações 
sexuais sem a devida proteção. 

Os principais sintomas 
são o surgimento de lesões no 
interior da boca ou nos lábios, 
que não cicatrizam por mais 
de 15 dias; manchas/placas 
vermelhas ou esbranquiçadas 
na língua, gengivas, palato 
(céu da boca) e bochecha; 
nódulos (caroços) no pescoço 
e rouquidão persistente. 

Nos casos mais avançados 
da doença o paciente pode apre-
sentar sintomas mais severos, 
como dificuldade de mastigar, 
engolir ou falar, e a sensação de 
que há algo preso na garganta.

Prevenção 
A melhor forma de evitar o 

surgimento da doença é manter 
hábitos de vida saudável, evitan-
do o fumo e realizando a ingestão 
moderada de bebidas alcoólicas. 

Para os trabalhadores que 
realizam suas atividades diá-
rias expostos ao sol, é funda-
mental o uso do protetor solar 
também nos lábios. 

O autoexame e a consulta 
ao dentista a cada seis meses 
são outras recomendações que 
fazemos aos trabalhadores. Se 
você perceber o surgimento de 
manchas e feridas que demo-
ram mais de uma semana para 
desaparecerem, é imprescindí-
vel procurar ajuda médica para 
uma avaliação mais detalhada. 

Para as pessoas que utilizam 
prótese dentária, é importante 
também ficarem atentas para 
verificar se os itens não estão 
causando feridas na gengiva. 

Em caso positivo, é preciso 
procurar o dentista imediata-
mente para realizar o ajuste, 
pois estes machucados, quan-
do não tratados, podem evoluir 
para um câncer. 

São Paulo registra em média um caso 
de estupro dentro de escolas por dia

ele afirma, para depois dizer que 
vem revisando os protocolos de 
segurança e clima escolar desde 
a tragédia de Suzano. 

Em março de 2019, um ado-
lescente de 17 anos e um rapaz 
de 25 anos entraram armados 
na Escola Estadual Raul Brasil 
e mataram oito pessoas, entre 
alunos e funcionários. Eles 
também morreram.

Na avaliação do secretá-
rio, o professor deve ser mais 
bem treinado para identificar 
comportamentos suspeitos de 
alunos e desconfiar, por exem-
plo, se ele está sofrendo algum 
tipo de abuso, dentro e fora de 
sala de aula, para na sequência 
acionar órgãos como Conselho 
Tutelar e o Ministério Público. 

Para isso, ele informa, a 
pasta prepara cartilhas para 
os educadores e está ainda 
recrutando professores que 
também sejam psicólogos, 
para capacitar os demais.

"Os professores acham que é 
demais [funções] para eles, mas 
o mundo hoje está demais para 
todo mundo, porque as crianças 

hoje têm acesso a tudo pela in-
ternet", afirma o secretário. 

"Pai e mãe têm que ser muito 
mais observadores, e o educador 
também. Os professores vão 
precisar sair da área de confor-
to, desenvolver competências 
cognitivas e também socioemo-
cionais", conclui Rocha

Mais Presos e 
Mais delegacias 
A secretaria de Segurança Pú-

blica de São Paulo destacou, ain-
da, que o número de criminosos 
por estupro, detidos em flagrante 
e por mandado, até novembro de 
2019, aumentou 74% em com-
paração com o mesmo período 
do ano anterior, e que ampliou 
de uma para dez as Delegacias de 
Defesa da Mulher 24 horas.

O SIEEESP (Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino do 
Estado de São Paulo) informa 
que não tem conhecimento de 
nenhum caso de estupro em es-
cola particular do ensino básico 
no Estado e que a escola priva-
da prima por investir muito em 
segurança. (com informações 
do Universa Uol online)

associação de servidores 
considera reforma da previdência 

paulista mais nociva do que a federal
AFPESP e outras entidades entregarão nesta segunda-feira (10) 

ofício para pleitear diálogo com o Governo do Estado
Um dos objet ivos da 

AFPESP é alertar para os 
efeitos colaterais do texto 
proposto, que pode gerar ainda 
mais gastos para o governo. 
O dirigente destaca ameaça 
atrelada à supressão de direitos 
adquiridos, conforme artigo 3º 
da PEC 18/2019. 

“O direito adquirido não é 
benesse ou liberalidade, pois 
se trata de cláusula pétrea 
constitucional. Caso não seja 
garantido expressamente na 
PEC 18/2019, nos moldes da 
Emenda Constitucional Fe-
deral, as consequências serão 
catastróficas, havendo aposen-
tadorias em massa, diante da in-
segurança jurídica, e premente 
necessidade de reposição, o que 
onerará indevidamente o erário 
estadual”, alerta Gradim.

diálogo
Na ocasião, o presidente da 

AFPESP, Álvaro Gradim, e os 
integrantes das demais associa-
ções presentes entregarão um 
ofício solicitando uma audiência 
com o governador João Doria, 
para que sejam debatidos pontos 
que apresentam inconstituciona-
lidades, equívocos e injustiças, 
colocando em risco as contas 
do próprio Estado, que poderá 
sofrer com elevado número de 
ações e pedidos de aposentado-
ria em massa.

“Trata-se de reforma mais 
dura do que a realizada pelo 

Governo Federal, sobretudo pela 
criação de burocracias desneces-
sárias e que fogem ao controle do 
servidor. Não podemos aceitá-las 
da forma como estão sendo apre-
sentadas. Por isso, pleiteamos a 
comunicação com o governador, 
para que possamos apresentar 
soluções positivas para os dois 
lados”, conclui o dirigente.

Atualmente, a Reforma 
da Previdência estadual está 
com sua tramitação suspensa 
pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo. Propostas pelo go-
vernador Doria, as mudanças 
constam da PEC 18 (Proposta 
de Emenda à Constituição do 
Estado) e PLC 80 (Projeto de 
Lei Complementar).

A Reforma Administra-
tiva deve ser apreciada pela 
Assembleia Legislativa ainda 
neste primeiro semestre.
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A APEPREM (Associação 
Paulista de Entidades Previden-
ciárias do Estado e Municípios) 
realiza na próxima terça e quar-
ta-feira, 11 e 12 de fevereiro, na 
Câmara Municipal de Barretos, 
o curso de Capacitação em Cer-
tificação Profissional (CPA10). 
O curso é direcionado a gestores 
de institutos de previdência 
local e da região, limitado a 
três participantes por RPPS, 
conselheiros administrativos e 
fiscais. As atividades acontecem 
das 8 às 17 horas, nos dois dias.

Em requerimento proto-
colizado na última sessão da 
Câmara Municipal, dia 3, o ve-
reador Almir Neves (PSDB), 
solicitou informações ao Che-
fe da Agência do INSS de 
Barretos sobre a demora nos 
processos e procedimentos. 

"Sabemos que há um dé-
ficit funcional nas agências 
de todo o país e meu questio-
namento diz respeito à nossa 
cidade. Qual é a medida a ser 
tomada pela agência de Bar-
retos no tocante às demoras?", 
justificou o vereador.

Almir Neves também in-
formou que, tem casos que 
ultrapassam a 9 meses de espera, 
inclusive para agendamento 
de perícias para benefícios de 
prestação continuada, da LOAS, 

Na última quinta-feira (6), a Câmara Municipal de Barretos fez homenagem a dois cidadãos. 
Alceu Garcia recebeu o título de Cidadão Benemérito e Paulo Pereira o de Cidadão Honorário. 

As entregas aconteceram durante sessão solene e a iniciativa para as homenagens foi do 
vereador Raphael Dutra (PSDB), feita por meio do decretos Legislativos.

ALCEU GARCIA, na foto com familiares, nasceu em Barretos, foi peão de boiadeiro e, na comitiva 
de seu pai, foi condutor de boiadas. A modernidade provocou o fim da profissão e, assim, tornou-se cami-
nhoneiro, mas por pouco tempo, porque o talento como tocador de berrante o transformou em berranteiro 
profissional e possibilitou a realização de apresentações em diversos eventos em todo o Brasil. Na Festa 
do Peão de Barretos, foi 38 vezes campeão do concurso de berrantes, marca mais que suficiente para 
torná-lo o organizador do famoso concurso. Como ator, participou dos filmes "Mágoa de Boiadeiro", "A 
Volta de Jerônimo" e "Rodeiro de Bravos, Onde o Chão é o Limite". É casado e pai de dois filhos.

PAULO PEREIRA, na foto com familiares, nasceu em Frutal (MG), mudou-se para Barretos ainda aos 
seis anos de idade e, já aos dez, começou a trabalhar no ramo de tecidos. Tempos depois, em parceria com 
seus dois irmãos, que se tornaram alfaiates, fundou em Barretos a tradicional loja de trajes Pereira's. O talento 
e a dedicação teve como consequência o reconhecimento da marca Pereira's entre clientes de diversas regiões 
do Brasil. Paulo Pereira também é um dos fundadores do Clube Os Independentes, alérm de ter doado parte 
de suas terras para a construção do Parque do Peão. É casado, pai de três filhos e tem cinco netos.

Nesta semana, o Instituto 
de Treinamento em Cirurgias 
Minimamente Invasivas (IR-
CAD), filiado ao Hospital de 
Amor de Barretos, recebeu 
selo de acreditação de uma das 
mais importantes e prestigiadas 
sociedades da área da saúde no 
mundo, o Colégio Americano 
de Cirurgiões (ACS). 

O pioneirismo na obtenção 
do selo no Brasil, que tem valida-
de até 31 de dezembro de 2024, 
comprova o compromisso com 
a educação cirúrgica no mundo.

Fundada em 1913, com a 
proposta de elevar os padrões 
da prática cirúrgica e melhorar 
a qualidade do atendimento 
aos pacientes cirúrgicos, o 
Colégio Americano é consi-
derado a maior organização de 
cirurgiões do mundo, com 82 
mil membros e, por isso, se de-
dica a acompanhar e validar as 
melhorias e avanços mundiais 
voltados ao paciente.

Para obter a chancela, o IR-
CAD teve que comprovar sua 
conformidade com trinta e um 
critérios em quatro padrões es-
tabelecidos, sendo: aprendizes 

O diretor científico, Armando Melani, e o coordenador 
científico, Luis Gustavo Romagnolo, ambos do IRCAD Barretos

aPEPrEM 
realiza curso 

de certificação 
em Barretos

Vereador almir neves pede informações 
sobre demora em atendimento no InSS

sendo que o prazo legal do INSS 
para finalizar o processo é de 30 
dias e 45 dias para implantar o 
benefício (conforme Instrução 
Normativa 77/2015 INSS/PRES 
e Lei nº 9784/99).

"O segurado paga em dia 
suas contribuições para a Pre-
vidência Social, não pode 
ficar a míngua quando mais 
necessita que seu direito seja 
exercido", pontuou o dr. Almir.

IrCaD é a primeira instituição 
brasileira a receber selo do 

Colégio americano de Cirurgiões

e escopo de programas educa-
cionais; desenvolvimento de 
currículo, entrega de educação 
e avaliação eficazes; adminis-
tração, gerenciamento e gover-
nança e avanço do campo.

De acordo com o coordena-
dor científico do IRCAD, Luis 
Romagnolo, o selo da acredi-

tação consolida a realização 
de um trabalho espelhado na 
unidade matriz, localizada na 
França. “Um atestado de que a 
qualidade da gestão, ensino e 
treinamento, é mesma ofereci-
da no IRCAD França, referên-
cia mundial no treinamento de 
cirurgiões”, frisou Romagnolo.

Paulo Pereira e alceu Garcia 
são homenageados na Câmara

Entrega dos títulos de Cidadão Honorário e Cidadão Benemérito 
aconteceu durante sessão solene na última quinta-feira
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (10/02) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ACABAMENTISTA DE INOX
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (VAGA PARA ESTÁGIO)
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL 
CALDEIREIRO INDUSTRIAL
CONTADOR
CONTROLADOR DE TRÁFEGO
CORRETOR DE IMÓVEIS
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO
ELETRICISTA INDUSTRIAL
FARMACÊUTICO
FONOAUDIÓLOGO
GERENTE COMERCIAL
LÍDER PCM (PLANEJAMENTO E CONTROLE DA MA-
NUTENÇÃO)

LÍDER VISUAL MERCHANDISER
MECÂNICO DE CAMINHÃO
MECÂNICO INDUSTRIAL 
MOTORISTA CANAVIEIRO
MOTORISTA BOMBEIRO III
MUSICOTERAPEUTA
OPERADOR DE MÁQUINAS III - COLHEDORA 
PROFESSOR DE PILATES
PROMOTOR DE VENDAS
SOLDADOR
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CELULARES
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
VENDEDOR INTERNO
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO
VENDEDOR INTERNO

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.

O Supremo Tribunal Fe-
deral, ao analisar embargos 
de declaração opostos contra 
acordão não reconheceu a 
possiblidade de o aposentado 
renunciar ao benefício atual 
para solicitar um novo mais 
vantajoso, a chamada desa-
posentação ou reaposentação.

Em julgamento na última 
quinta-feira (6), entendeu que 
os aposentados que já haviam 
obtido um benefício mais van-
tajoso em decisões da Justiça 
não poderão ser prejudicados.

Segundo o advogado Gus-
tavo Ramos, sócio do Mauro 
Menezes & Advogados, que 
representou segurados no 
Supremo, “ao promover a 
modulação dos efeitos da 
decisão que inadmitiu a desa-
posentação e a reaposentação, 
prevaleceu o entendimento 
que privilegia a segurança 
jurídica e reconhece a boa-fé 

no recebimento de valores 
ancorado em decisão judicial. 
Assim, o entendimento fir-
mado pelo STF quanto à ine-
xistência de tais direitos não 
atingirá situações pretéritas 
para determinar a devolução 
de valores recebidos de boa-
fé, a título de aposentadoria, 
com base em decisão judicial, 
até a data de hoje. Além disso, 
foi assegurado o direito ad-
quirido daqueles que tiveram 
decisões judiciais transitadas 
em julgado reconhecendo o 
direito à desaposentação ou 
à reaposentação até a data do 
julgamento anterior do STF, 
em 26/10/2016”, explica.

Ou seja, segundo o espe-
cialista, com o posicionamento 
consolidado pelo STF, os 
aposentados que retornaram 
ao mercado de trabalho e, 
através de uma decisão da 
Justiça, conseguiram garantir 

um benefício mais vantajoso 
não terão nenhuma mudança 
no valor dos seus proventos 
de aposentadoria.

Para João Badari, espe-
cialista em Direito Previden-
ciário, afirma que respeita a 
decisão do STF, mas diz que 
ficou decepcionado "porque 
esperava que o Supremo 
garantisse esse direito para 
o aposentado".

Badari destaca também 
reforça que a Corte teve de-
cisão acertada na modulação 
dos efeitos da decisão sobre 
a desaposentação e reaposen-
tação, onde favoreceu todos 
aqueles segurados que rece-
beram valores por meio de 
decisões judiciais. “Os segu-
rados não precisarão devolver 
nenhum valor ao INSS. Isso 
ficou garantido na modulação 
feita pela Corte Superior até a 
presente data".

Uma rotina puxada e maus 
hábitos de saúde podem trazer 
uma série de malefícios à saúde, 
além do desenvolvimento de dis-
túrbios como insônia e diabetes. 

Prova disso é o aumento 
nas vendas de medicamentos 
para estes problemas de saú-
de que, segundo o Farmácias 
APP, maior aplicativo de ven-
das online de saúde e beleza 
do Brasil, tiveram uma alta de 
20% e 12% comparado a 2018, 
respectivamente.

Segundo o aplicativo, os 
medicamentos para diabetes 
que mais venderam foram os de 
classe agonista (medicamento in-
jetável para controle do nível de 
açúcar no sangue em pacientes 
que não estão controlados com 
o tratamento existente), com 
crescimento de mais de 44%. 

A classe de antidiabéticos 
inibidores da proteína SGLT2 
(tratamento para melhorar o 
controle glicêmico em con-
junto com dieta e exercícios) 
registrou aumento de quase 
38% em relação a 2018.

Já os medicamentos da 
classe hipnótica e sedativa, 
indicados para o tratamen-
to da insônia, tiveram um 
crescimento considerável nas 

Um levantamento realiza-
do pelo instituto de pesquisas 
Opinion Box mostra que o 
consumidor não está disposto a 
pagar para fazer saques em cai-
xas eletrônicos ou bancos dos 
quais não são clientes. Mais da 
metade (57%) dos pesquisados 
se declarou contra essa medida.

A pesquisa ouviu 1.160 
pessoas, com mais de 18 anos, 
das classes A, B e C que pos-
suem conta em instituições 
financeiras, em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Salvador, Reci-
fe, Brasília e Belém, entre os 
dias 3 e 13 de janeiro.

Dentre os principais resul-
tados, o levantamento apontou 
que metade dos consumidores 
ouvidos não sabe que tem 
direito a sacar quatro vezes 
por mês de forma gratuita no 
Banco24Horas. Pouco mais 
de um terço dos pesquisados 
acredita que paga tarifas para 
sacar fora de sua agência.

OitO em cada 10 
pessOas nãO pagam 
tarifas para sacar 

nO BancO24HOras
Todo cidadão tem direito a 

quatro saques grátis por mês 
garantidos pela resolução 
3919/10 do Banco Central.

Circula no mercado um es-
tudo do Banco Mundial sobre 

Supremo nega troca de aposentadoria, 
mas reconhece direito adquirido e 
boa-fé de valores já recebidos por 
segurados em decisões judiciais

Cresceu a venda de medicamentos para diabetes e insônia em 2019 no Brasil
Levantamento do maior aplicativo de venda online de saúde e beleza do país registrou alta significativa no consumo dos medicamentos para estes distúrbios em 2019

vendas em 2019, alcançando 
20% no comparativo com o 
ano anterior.

“Alguns indicadores ex-
plicam a alta nas vendas des-
tes medicamentos”, afirma 
Marcos Caseiro, professor do 
curso de medicina da Univer-
sidade São Judas.

“No caso da diabetes, o 
aumento vai de encontro à uma 
tendência mundial: o aumento 
da obesidade. Além disso, o 
consumo de alimentos hiper-
calóricos como massas e açú-
cares tem aumentado exponen-
cialmente, o que potencializa o 
desenvolvimento da doença”, 
explica o especialista.

“Já analisando a insônia, é 
uma doença que está atrelada ao 

ritmo de vida e o nível de estres-
se da população. Muitas pessoas 
têm um dia ruim devido à falta 
de sono adequado e acabam 
aderindo aos medicamentos 
para solucionar este problema 
e, em alguns casos, ficam até 
dependentes destes remédios”, 
completa Marcos Caseiro.

Para o Farmácias APP, 
alguns hábitos podem evitar 
estes distúrbios e proporcionar 
uma rotina mais saudável. 

“Costumes como ter uma 
alimentação equilibrada, pra-
ticar exercícios regularmente 
e descansar são fundamentais 
na prevenção desses e outros 
problemas de saúde. A saúde 
tem que ser sempre priorida-
de”, ressalta o aplicativo.

Consumidor não está disposto a 
pagar por saque, diz pesquisa

Metade dos consumidores ouvidos não sabe que têm direito a 4 saques gratuitos ao mês

interoperabilidade entre redes de 
caixas eletrônicos no Brasil que 
poderá trazer impactos no bene-
fício dos quatro saques gratuitos.

A interoperabilidade faci-
litaria a vida do consumidor, 
que teria acesso a mais opções 
para retirar seu dinheiro. No 
entanto, o Banco Mundial 
sugere que, para atingir a inte-
roperabilidade, o Brasil adote 
um modelo em que todo con-
sumidor poderá pagar por cada 
saque feito fora do seu banco. 

No caso do Banco24Horas, 
por exemplo, 112 milhões de 
consumidores que realizam até 
quatro saques por mês de for-
ma gratuita seriam impactados 
com a medida. Isto significa 
que 2 bilhões de saques podem 

passar a ser cobrados.
Ao contrário do que afirma 

o Banco Mundial, o Brasil já 
tem um alto grau de interope-
rabilidade. São 74 mil caixas 
eletrônicos abertos para uso de 
várias instituições.

A TecBan acredita em seu 
modelo de negócios, baseado 
em eficiência, que assegura 
4 saques sem cobrança para 
todos. Trata-se de uma medida 
que beneficia principalmente o 
cidadão de baixa renda. 

A maior liberdade de es-
colha é do consumidor, que 
deve ter o direito de optar entre 
uma rede que oferece pacote 
de saques gratuitos e a maior 
conveniência de pagar para 
sacar onde quiser.
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Os Quitutes da dulce

MINERVA

O Tampinha Legal ultrapas-
sou a quantia de 200 milhões de 
tampinhas plásticas coletadas, 
gerando recursos financeiros 
para as entidades assistenciais 
participantes que fizeram o re-
colhimento do material desde o 
seu lançamento, em 2016.

Atualmente, o Tampinha Le-
gal está presente no Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Alagoas, Pernambuco, 
Distrito Federal e Goiás.

“Pequenas atitudes diárias 
levam a grandes resultados. 
Aprendemos a apagar a luz e 
a fechar a torneira. Estamos no 
momento de aprender a dar o 
destino adequado a esta matéria 
prima nobre que pode ser 100% 
reciclada, inúmeras vezes”, pon-
tua Simara Souza, coordenadora 
executiva do Tampinha Legal.

“Atingimos valores signifi-
cativos que provam o quanto 
a sociedade está mudando seu 
comportamento. O Tampinha 
Legal proporciona sustentabili-
dade social, ambiental e econô-
mica através da simples atitude 
de coletar tampinhas plásticas, 
caracterizando, então, o pro-

cesso de Economia Circular”, 
entende Simara Souza.

Ao todo, mais de quatrocen-
tas entidades assistenciais estão 
aprovadas no programa e 360 
toneladas de tampinhas plásticas 
já foram destinadas à reciclagem. 

Além de se transformarem 
em recursos financeiros para 
que as entidades assistenciais 
possam incrementar seus orça-
mentos, o plástico retorna para a 
indústria, como matéria-prima, o 
que permite a fabricação de uma 
infinidade de novos artefatos 
tais como vassouras, escovas, 
prendedores de roupa, baldes e 
bacias, etc. economizando ener-
gia e água para a sua produção.

O TAMpINhA LEgAL
O Tampinha Legal é o maior 

programa socioambiental de 
caráter educativo de iniciativa 
da indústria de transformação 
do plástico na América Latina. 
Propõe ações modificadoras de 
comportamento de massa através 
do fomento de coletas de tampas 
de plástico. As entidades assis-
tenciais cadastradas no programa 
recebem 100% dos recursos 
obtidos com a venda do material. 

INgREDIENTES
3 colheres (sopa) de banha do porco ou óleo
1/2 xícara (chá) de bacon magro picado
4 dentes de alho picadinho
1 cebola grande picada
1 kg de frango picado a passarinho.
2 tomates picados
Sal e pimenta a gosto
2 xícaras (chá) de arroz lavado e escorrido
4 xícaras (chá) de água fervente
Salsa picada a gosto
pREpARO
Em uma panela coloque o óleo ou banha, o bacon, o alho e 
a cebola, e deixe dourar. Junte 
o frango e deixe refogar por 
10 minutos, mexendo sempre. 
Adicione o tomate, o sal, a pi-
menta e o arroz e deixe refogar 
por mais 5 minutos, mexendo 
de vez em quando. Acrescente 
a água fervente, tampe a panela 
parcialmente e deixe cozinhar 
por 15 minutos ou até cozinhar 
o frango e o arroz. Deixe secar. 
Salpicar a salsa e servir em 
seguida.
BOM ApETITE

Comida da Roça
Tampinha legal recolhe 

mais de 200 milhões de tampinhas
A quantidade é resultado do trabalho voluntário de mais de 

duzentas entidades assistenciais cadastradas junto ao programa
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - O poder está dentro de você, na sua mente, pois se 
acreditar que consegue não haverá obstáculo capaz de impedir o seu sucesso. 

DIRETO DA BAHIA
IMPERDÍVEL! NESTE DOMINGO 9 DE FEVEREIRO

Curtição para todos os gostos e idades

Desde o último dia 1º está 
acontecendo no mall do North 
Shopping Barretos um Bazar 
de Artesanato coordenado pela 
CATUH – Casa Assistencial Tra-
balhadores da Última Hora. Com 
peças feitas por voluntários e 
atendidos da instituição, o bazar 
acontece até o final do mês com o 
objetivo de arrecadar fundos para 
as obras assistenciais da Casa. 
A CATUH está completando 20 
anos de existência com a missão 
de atender crianças, adolescentes, 
jovens e famílias em situação de 
vulnerabilidade ou exclusão social 
garantindo assim as necessidades 
emergenciais e o fortalecimento 
dos vínculos familiares e terri-
toriais. A entidade desenvolve 
projetos específicos para crian-
ças e adolescentes, outros para 
adultos e outros para idosos. São 
oficinas de informática, artesanato, 
culinária, Projeto Pão Solidário e 
Projeto Vivendo Valores, além de 
atividades socioeducativas, que 
promovam os valores da família, 
seu papel na sociedade, resgate 
da autoestima e autonomia.

O FABLAB - Feb 360º do UNIFEB recebeu a visita do Diretor Técnico do Sebrae-SP, Ivan Hussni, e  do 
gerente do escritório regional do Sebrae, Rafael Matos do Carmo, com intuito de  conhecer de perto as ações 
de empreendedorismo, e também algumas startups (empresas de atividades inovadoras e de potencial cres-
cimento) locais e de ex-alunos, desenvolvidas durante o Programa HUB (programa de empreendedorismo). O 
encontro com a equipe FABLAB e com a reitora do UNIFEB, Sissi Kawai Marcos, acompanhada de pró-reitores 
e coordenadores da Instituição, aconteceu na última quinta-feira, 30 de janeiro, juntamente com a equipe da 
reitoria da instituição, e professores do Centro Universitário. “Tivemos uma experiência muito bacana aqui no 
FABLAB e ver essa ligação da Universidade com o Empreendedorismo na prática. Há muito sinergias entre 
Sebrae e UNIFEB, e também de encontrar alguns empreendedores que trabalham para o desenvolvimento 
de pessoas e de um mundo melhor”, afirmou o diretor técnico do Sebrae – SP, Ivan Hussni. Vale registro!!!

Desde a última quinta-feira, dia 6, o Centerplex do North Shopping Barretos oferece o Festival Filmes 
do Oscar, trazendo todos os dias, a partir das 21 horas, uma produção diferente que concorre na maior 
premiação do cinema mundial. Os favoritos “Era uma vez em Hollyood”, “1917”, “Adoráveis Mulheres”, 
“Coringa”, “Os Miseráveis”, “Judy – Muito Além do Arco-Iris” e “Parasita” estão na programação até 19 de 
fevereiro. São duas semanas vivendo as emoções de alguns dos mais importantes filmes da atualidade. 
A programação até 12 de fevereiro está definida da seguinte forma: Sala 01 - ADORAVEIS MULHERES 
– LEGENDADO - DRAMA - 10 Anos - Segunda: 21h. Sala 01 - ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD - LE-
GENDADO - DRAMA - 16 Anos - Quinta: 21h. Sala 01 - OS MISERÁVEIS – LEGENDADO - DRAMA - 14 
Anos - Terça: 21h. Sala 01 – PARASITA – LEGENDADO - DRAMA - 16 Anos - Domingo: 21h. Sala 01 - 
JUDY MUITO ALÉM DO ARCO-ÍRIS – LEGENDADO - DRAMA - 14 Anos - Quarta: 21h. Sala 01 - 1917 
– LEGENDADO - DRAMA - 14 Anos - Sábado: 21h. Sala 01 – CORINGA – LEGENDADO - DRAMA - 16 
Anos - Duração: 121minutos - Sexta: 21h. Sala 03 - AVES DE RAPINA – DUBLADO - AÇÃO - 16 Anos - 
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h30 - 19h. Sala 03 - AVES DE RAPINA 
– LEGENDADO - AÇÃO - 16 Anos - Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30

As principais rodovias do 
Estado de São Paulo receberão 
na próxima segunda-feira, dia 
10, um mutirão de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya. 

Coordenadas pela ARTESP 
(Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo) as 20 
concessionárias do Programa 
de Concessões Rodoviárias 
do Estado de São Paulo pro-
gramaram reforço no reco-
lhimento de lixo, detritos e 
outros materiais na malha sob 
sua responsabilidade, com o 
objetivo de eliminar possíveis 
focos das larvas do mosquito. 

Algumas delas também 
irão promover ações de cons-
cientização das comunidades 
que vivem próximo às rodo-
vias sobre a importância de 
manter as rodovias limpas.

A ação das concessionárias 
integra a programação da "Pri-
meira Semana Estadual de Mo-
bilização Contra o Aedes Aegyp-
ti", coordenada pela Secretaria 
Estadual de Saúde, e que inclui 
atividades em todo o Estado, 
com foco especial no controle da 
proliferação do mosquito.

O mutirão é um reforço ao 
trabalho de rotina realizado dia-
riamente pelas concessionárias 
de recolha de lixo e resíduos 
dos 9,8 mil quilômetros de 
rodovias concedidas, confor-
me previsto nos contratos com 
o Governo do Estado de São 
Paulo, que são gerenciados e 
fiscalizados pela ARTESP. 

Ao longo de 2019 foram 
recolhidas nas rodovias conce-
didas do Estado 14,7 toneladas 
de lixo, além de outros 8,4 mil 
metros cúbicos de resíduos.

Além do mutirão de segunda-
feira, as concessionárias tam-
bém irão exibir nos painéis de 
mensagens eletrônicos ao longo 
das rodovias mensagens da cam-
panha como: "Previna-se contra 
dengue, zika e chikungunya. Não 
jogue lixo nas rodovias" e "O 
Aedes aegypti se reproduz em 
água parada. Não jogue lixo nas 
rodovias". Também haverá posts 
nas redes sociais da ARTESP e 
concessionárias.

Prevenção
De acordo com dados da Se-

cretaria Estadual de Saúde, no 
mês de janeiro foram registra-
dos 10.890 casos confirmados 
de dengue, com duas mortes 
nos municípios de Presidente 
Venceslau e Osvaldo Cruz. 
Também houve oito casos de 
chikungunya e um de zika. 

Os números indicam queda 
em relação a janeiro do ano pas-
sado, quando foram confirma-
dos 24.640 casos e 17 mortes. 

No primeiro mês deste 
ano, dez cidades concentraram 
42,2% dos casos, respondendo 
por 4.605 casos. Os muni-
cípios com maior número 
de casos são: Ribeirão Preto 
(1.076); Votuporanga (756); 
Catanduva (610); Potim (519); 

Casa 
Assistencial 

Trabalhadores 
da Última Hora 
está com Bazar 

de Artesanato no 
North Shopping

Festival Filmes do Oscar traz indicados 
para o Centerplex North Shopping

FABLAB do UNIFEB recebe visita 
do Diretor Técnico do Sebrae-SP

Mutirão contra o mosquito da dengue 
mobiliza as principais rodovias do Estado

Programa de concessões rodoviárias irá realizar operação especial para recolher lixo, 
resíduos, entulho e outros materiais que possam servir de criadouros para o Aedes aegypti

Mococa (371); Guararapes 
(356); Lorena (245); Cruzeiro 
(241); São Paulo (219) e Lu-
célia (212). 

O combate ao mosquito 
transmissor da dengue, zika e 
chikungunya é feito de ações e 
hábitos simples, com objetivo 
de eliminar os criadouros, como:

- É importante deixar a cai-
xa-d’água bem fechada e rea-
lizar a limpeza regularmente.

- Cuide do seu lixo. Mate-
rial para reciclagem deve ser 
mantido em saco fechado e 
local coberto.

- Planta com pratinho tam-
bém é foco do mosquito. Elimine 
o objeto: use pratos com encaixe 
perfeito no vaso ou com areia.

- Descarte o pneu usado em 
um posto de coleta da prefei-
tura. Objetos que acumulam 
água parada, como potes e 
garrafas, também devem ser 
retirados dos quintais.

- Reúna sua família e fale 
sobre a dengue. Todos devem 
ajudar na conscientização.

Segurança viária
Além de formar focos de 

larvas do mosquito da dengue, 

o descarte de lixo nas rodovias 
também acarreta problemas de 
segurança viária. Os materiais 
mais recolhidos são papel, 
garrafas plásticas, latas de alu-
mínio e restos de pneus. Mas 
há também restos de móveis 
como sofás, mesas, cadeiras e 
até geladeiras velhas, além de 
resíduos de construção civil, 
entre outros materiais.

Os materiais e resíduos 
abandonados nas rodovias 
podem entupir o sistema de 
drenagem das pistas, chegando 
a causar danos estruturais. Caso 
sejam carreados diretamente 
para os corpos d’água mais pró-
ximos da via também podem 
provocar a poluição de áreas de 
preservação ambiental. 

Além disso, podem acu-
mular água se tornando locais 
ideais para proliferação de ou-
tros vetores além de mosquitos 
como pulgas e moscas. Quando 
nas pistas, os resíduos podem 
provocar, inclusive, acidentes 
rodoviários, por isso a impor-
tância de realizar constantes 
campanhas e ações de conscien-
tização ao longo de todo o ano.
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A secretária municipal 
de Educação, Valéria Recco, 
reuniu-se na última quarta-
feira, dia 5, com o setor de 
Inclusão da Educação e fa-
miliares de alunos autistas, 
tratando da parceria com a 
AMA (Associação de Amigos 
dos Autistas) e o atendimento 
prestado a eles.

As mães e responsáveis 
dos 30 alunos autistas fo-
ram informadas da conti-
nuidade do tratamento já 
oferecido no ano anterior 
e do convênio, (Termo de 
Colaboração firmado entre 
a prefeitura e a AMA).

A instituição disponibiliza-

rá o prédio e as suas dependên-
cias, além da equipe de pro-
fissionais especializados para 
o atendimento - terapia, que 
são contratados com subsídios 
repassados pela prefeitura, no 
valor anual R$ 236.500,00. 
Também está garantido o 
transporte dos estudantes, que 
será mantido pela secretaria 
municipal de Educação.

Valéria Recco disse aos 
presentes que a terapia acon-
tece sempre no contraturno 
escolar, em três dias da se-
mana, para completar a for-
mação integral dos alunos. 
Em um período estarão nas 
salas de aulas e, no outro, em 

atividades com os profissio-
nais especializados: fonoau-
diólogo, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, educação física, 
psiquiatra e musicoterapeuta.

“Nosso compromisso é 
com a formação integral dos 
alunos. O setor de Inclusão 
objetiva articular e promover 
o envolvimento de todos estu-
dantes, principalmente os es-
peciais, cuidando da deman-
da, aferindo e incluindo todos 
os casos, pois a finalidade da 
Educação, além da qualidade, 
gratuidade e universalidade 
é, seguramente, formadora 
integral de seres humanos”, 
observou a secretária.

A prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, traz em fevereiro 
show inédito com a Banda MR 43 para o Baile For All - Dança para Todos, que acontece neste 
sábado, 8 de fevereiro, partir das 21 horas, na sede do CPP, localizada  na rua 24, 1.643, entre 
as avenidas 11 e 13, no centro. A entrada é gratuita.

Banda Mr 43 é a atração para o 
Baile For all deste sábado no CPP 

Termo de colaboração entre 
prefeitura e aMa garante 

atendimento e terapia para 
alunos autistas de Barretos
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As 34 pessoas resgata-
das em Wuhan, epicentro da 
epidemia do coronavírus na 
China, chegarão ao Brasil na 
madrugada deste domingo 
(9) e seguirão para um hotel 
improvisado na base aérea de 
Anápolis (GO), onde serão 
assistidos por militares das 
Forças Armadas durante a qua-
rentena de 18 dias. O objetivo 
é descartar toda e qualquer 
hipótese de contaminação.

No local, os repatriados 
ocuparão quartos equipados 
com TV, internet, frigobar, 
ventilador, telefone e ar-con-
dicionado. Além disso, terão 
acesso a espaços de convivên-
cia e áreas de lazer.

Comandante da operação, 
o tenente-brigadeiro do ar, 
Marcelo Damasceno, afirmou 
nesta sexta (7) que a ideia é 
criar um clima de humaniza-
ção e receptividade, sobretudo 
porque há crianças pequenas 
no grupo (um menino de três 
anos e uma menina de dois). 
O prédio recebeu adequações 
para que fossem instaladas uma 
brinquedoteca e uma copa 24 
horas, que permitirá às mães 
“esquentar uma mamadeira” de 
madrugada, por exemplo.

Para amenizar o impacto do 
isolamento, haverá atividades 
e musicais, como a apresenta-
ção de bandas militares (mú-
sicos das Forças Armadas). 
Crianças e adultos também 
poderão jogar videogame, ver 
filmes (filmoteca), ler livros 
(biblioteca) e farão ao menos 
seis refeições por dia (café 
da manhã, colação, almoço, 
lanche da tarde, jantar e ceia).

Damasceno observou que a 
equipe empregada na assistên-
cia ao grupo estará de pronti-
dão para outras necessidades. 
“Pediu um sanduíche 3h da 
manhã? Vai ter um sanduíche 
3h da manhã”, brincou ele de-
pois de apresentar os detalhes 
da missão em uma reunião 
com o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido), realizada na 
sede do Ministério da Defesa.

O hotel na base aérea de 
Anápolis está sendo chama-
do de “área branca”. Quem 
apresentar algum sintoma 
suspeito será conduzido para 
a área amarela, local onde fará 
exames e receberá o primeiro 
atendimento. Caso o quadro 
clínico se agrave, o paciente 
será transportado de helicóp-
tero até o HFA (Hospital das 
Forças Armadas), em Brasília, 
situado a cerca de 150 km da 

Repatriados da China 
terão videogame, banda 

militar e “sanduíche 
às 3h” se quiserem

Coronavírus

cidade goiana. Esta é conside-
rada a “área vermelha”.

Os militares farão um brie-
fing, isto é, uma reunião para 
passar orientações, sempre aos 
domingos pela manhã. O grupo 
será sempre alertado quanto às 
delimitações da área de desloca-
mento, o uso de máscaras e ou-
tros equipamentos de proteção, 
horários das refeições, regras 
para descarte de materiais, nor-
mas de conduta e regras de con-
vivência. Os repatriados deverão 
eleger um “síndico”, cuja missão 
será falar em nome do coletivo.

Não serão impostas restri-
ções em relação ao uso de redes 
sociais. Segundo Damasceno, 
essa era uma preocupação de 
Bolsonaro, que fez questão 
de perguntar ao ministro da 
Defesa, Fernando Azevedo, se 
tal medida seria necessário. O 
brigado ressaltou, no entanto, 
que será feita uma sugestão de 
toque de recolher. “Precisamos 
que haja repouso”, afirmou.

Quem são os 
resgatados

No grupo, há também pes-
soas nascidas na China e que 
se casaram com brasileiros ou 
brasileiras. Um dos bebês tem 
nacionalidade chinesa. São, de 
acordo com as informações da 
Força Aérea, ao menos dois 
“núcleos familiares”, um casal 
com dois filhos e outro com 
três filhos. Foram reservados 
quartos maiores e individuais 
para essas duas famílias, que 

permanecerão juntas.
Entre os 34 resgatados, há 

três diplomatas brasileiros que 
viviam em Pequim. Eles foram 
da capital chinesa a Wuhan 
para auxiliar nos trabalhos.

O hotel possui, no total, 
40 suítes. São 13 quartos 
masculinos e seis femininos. 
O restante das instalações 
será ocupado pelos militares 
e civis empregados na missão 
de resgate, além da equipe 
mobilizada na assistência.

Participam da operação 12 
médicos da Força Aérea, dois 
médicos do Ministério da Saú-
de, 2 assessores de imprensa e 
oito tripulantes. Eles também 
vão ser submetidos a quaren-
tena de 18 dias.

Como será 
a Chegada

As duas aeronaves devem 
entrar no espaço aéreo brasileiro 
por volta de 17h30 deste sábado. 
Nesse momento, será exibida 
uma mensagem de boas-vindas 
do presidente. Após escala em 
Fortaleza, os aviões vão desem-
barcar em Anápolis por volta 
de 0h e serão posicionadas em 
linha. As portas serão abertas ao 
mesmo tempo, segundo explicou 
a FAB, e a imprensa ficará longe, 
somente para registrar imagens.

Concluído o desembarque, 
o grupo entrará em um ônibus e 
se deslocará para a “área bran-
ca”. Todos usarão máscaras. O 
portão de acesso ao hotel estará 
situado a cerca de 4,5 km.
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Com a alteração do salário 
mínimo definida pelo governo 
federal para R$ 1.045,00 a 
partir de fevereiro, as contri-
buições mensais do MEI (Mi-
croempreendedor Individual) 
também sofreram reajustes. 

O MEI paga INSS de 5% 
sobre o salário-mínimo, acres-
cido de impostos como ICMS 
e/ou ISS, dependendo da ati-
vidade exercida. Em Barretos 
são atualmente 6.035 MEIs, 
23,8% a mais que os 4.873 ao 
fim de janeiro de 2019. 

Desta forma, os valores fica-
ram definidos da seguinte forma:

- Atividades de locação de 
bens próprios sem incidência 
de ISS e ICMS - R$ 52,25

- Atividades de comércio 
e indústria com incidência de 
ICMS - R$ 53.25

- Atividades de prestação 
de serviços, exceto locação de 

bens próprios, com incidência 
de ISS - R$ 57,25

- Atividades mistas de pres-
tação de serviços e comércio/
indústria com incidência de 
ISS e ICMS - R$ 58,25

- Atividades de prestação 
de serviços de transporte inter-
municipal ou interestadual com 
incidência de ICMS – R$ 53, 25

- Atividades de presta-
ção de serviços de transporte 
municipal, intermunicipal e 
interestadual com incidência 
de ISS e ICMS – R$ 58,25

O novo valor será cobra-
do no vencimento em 20 de 
março deste ano, referente 
ao mês de fevereiro. A con-
tribuição do mês de janeiro, 
com vencimento em 20 de 
fevereiro, seguirá com base 
no valor calculado no salário 
mínimo definido anterior-
mente, de R$ 1.039,00.

A religião tem crescido 
no mundo. De acordo com o 
The World Factbook, publi-
cação anual elaborada pela 
Central Intelligence Agency 
(CIA), dos Estados Unidos, 
88% da população mundial 
tem alguma crença religiosa. 
Desses, 28% são cristãos, 
22% islâmicos, 15% hindus, 
8,5% budistas e 14,5% tem 
outras religiões.

No Brasil, o quadro reli-
gioso não é muito distinto: em 
2012, de acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
92% da população do país 
tinha uma religião. Desses, em 
2010, 64,6% eram católicos, 
22,2% evangélicos, 2% espí-
ritas e 3,2% de outras crenças.

Nos últimos 30 anos, uma 
religião cresceu mais que as 
outras no Brasil e no mundo: 
a evangélica. 

‘‘Cada uma das principais 
vertentes religiosas do mundo 
contribui com os valores éticos 
e morais para que as sociedades 
existam de forma plena. Quan-
do se pensa no crescimento da 
igreja evangélica mundialmen-
te, pensa-se em transformação 
social, igualdade e uma melhor 
implementação das políticas 
públicas’’, afirma o coordena-
dor da área de Humanidades 
da Escola Superior de Educa-
ção do Centro Universitário 
Internacional Uninter, Cícero 
Manoel Bezerra.

As regiões com maior aglo-
meração de cristãos evangéli-
cos são Norte, Centro-Oeste e 
Sudeste. Para o coordenador, 
a concentração se dá devido a 
alguns fatores.

‘‘As regiões do Brasil re-
fletem suas características. Nas 
citadas, a proposta evangélica 
atende às necessidades das pes-

soas, apontando caminhos de es-
perança e a possibilidade de uma 
nova vida’’, declara Bezerra.

Além dos espaços urbanos, 
a igreja evangélica ganhou 
mais destaque em outras áreas, 
além da fé. Nota-se a presença 
de líderes evangélicos na polí-
tica, por exemplo, com várias 
cadeiras do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, 
além das assembleias legis-
lativas estaduais e câmara de 
Vereadores, ocupadas por 
pastores e fiéis. 

‘‘Para ter oportunidade de 
demonstrar a sua voz, o povo 
precisa de alguém que fale em 
seu lugar. As necessidades pre-
cisam ser evidenciadas e não 
existe outro caminho a não ser 
por meio da representatividade 
política. A tendência é aumen-
tar ainda mais o grupo político 
religioso nesses próximos 
anos’’, conclui Bezerra.

A 11ª edição da Festa de 
Santa Bakhita, que acontece 
até o neste domingo, dia 9, 
está com a programação de 
shows definida. São artistas 
conceituados na cidade e re-
gião que aceitaram o convite 
da organização do evento para 
deixarem as noites de Quer-
messe ainda mais divertidas. 

A festa completará cinco 
dias de missas, sempre às 19 
horas, na Capela de Santa 
Bakhita, neste final de semana, 
as missas serão seguidas de 
Quermesse, na Rua Francisco 

de Assis Martins, número 172, 
no Residencial Minerva.

A programação de shows 
conta com a cantora Rhaissa 
Costa e o sertanejo Kleyson Nas-
cimento se apresentando neste 
sábado, dia 8; e no domingo um 
show especial com Batista Faria, 
o cover de Zé Rico, e a dupla 
Luiz Gustavo & Guilherme. 

A quermesse conta, ainda, 
com  brincadeiras, sorteios 
de prêmios e uma feira gas-
tronômica. Tudo com renda 
revertida às obras da própria 
Capela de Santa Bakhita.

A Festa de Santa Bakhita 
tem coordenação do padre 
Deonisio Helko e do vigário 
Ronaldo Miguel, ambos da Pa-
róquia de Santo Antônio, a qual 
a Capela da Santa pertence, com 
trabalho voluntário do casal de 
festeiros, Helly Pimenta Neto e 
Daniela Carlo Pimenta. 

Para as celebrações, o pa-
dre Deonisio Helko confirmou 
os seguintes padres: sábado, 
dia 8 – Dia de Santa Josephina 
Bakhita (dom Milton Kenan, 
bispo diocesano) e domingo, 
dia 9 (padre Ronaldo Miguel).

O padre Deoníso Helko ladeado pelo casal de festeiros,
Helly Pimenta Neto e Daniela Carlo Pimenta, e colaboradores da festa deste ano

Igreja evangélica cresce no 
Brasil nos últimos 30 anos

Mais de 22% da população do Brasil se declara evangélica

Programação musical da 
Festa de Santa Bakhita está 

recheada de grandes atrações
O bispo diocesano de Barretos, dom Milton Kenan celebra 
missa na capela da santa neste sábado a partir das 19 horas

novo valor do salário mínimo 
altera contribuição do MEI

Reajuste fixado pelo governo federal impac-
ta diretamente os mais de 6 mil microem-

preendedores individuais de Barretos



Barretos, 08 de fevereiro de 2020Segundo Caderno Jornal o PoVo

A bela Ana Beatriz Nogueira celebrou idade nova no 
último dia 5, ao lado de amigos e familiares. O carinho 
especial ficou por conta do amado, Ronaldo Barbieri.

O último dia 05, foi de festa para engenheira 
Raquel Esteves, que brindou mais um ano de vida, ao 

lado dos filhos e do esposo Eduardo. Parabéns!!

Hoje é dia de festa para a arquiteta Bia Gadia, que celebra mais 
uma primavera. Brindes ao lado de amigos e familiares, em especial 

do esposo Rodrigo e dos filhos Gabriela e Lucas. Parabéns!!

O príncipe Antônio comemorou mais um aninho de vida no 
último dia 05. A data foi celebrada com muita alegria no Buffet 

Top Festa, com o tema futebol. O carinho especial ficou por 
conta dos pais corujas, Letícia e Caio. Parabéns!!!

No último dia 05, o barretense Joaquim Rodrigues 
brindou idade nova, recebendo o carinho  da esposa 

Nilva Cabeça, dos filhos e netos. Parabéns!!

A veterinária Mariana Queiroz comemorou no último dia 05 , 
mais uma primavera, ao lado do esposo e da filha. Parabéns!!
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CARNAVAL RIO DAS PEDRAS 2020

SALÃO NOBRE  - 23 e 25/02
MATINÊ
NANDA BORGES & BANDA (14 às 18 horas), Brinquedos e Personagens.  Na terça feira haverá 
sorteio de 05 (cinco) bicicletas para a criançada.
PRAÇA DE EVENTOS
"GRUPO NOSSA IMAGEM" (15 às 19 horas) – 23/02
"GRUPO FACE SAMBA" (15 às 19 horas) – 25/02

Os associados em dia com as mensalidades têm entrada gratuita e visitantes podem adquirir 
o passaporte na sede central ou na sede de campo do clube.

O evento, que acontecerá 
nos dias 25 e 30 de abril, e 1º e 2 
de maio, no Parque Permanente 
de Exposições de Ribeirão 
Preto, deu início à venda de in-
gresso na última terça-feira (4)

O Ribeirão Rodeo Music, 
que completa 16 anos em 2020 
e está entre os cinco maiores 
do segmento no país, valerá 
vaga para a classificatória 
internacional da LNR (Liga 
Nacional de Rodeio), levando 
competidores para rodeios nos 
Estados Unidos, além de con-
tar com a presença de ícones 
musicais desse universo. 

A programação esportiva 

Marcos Abud, dirigente da Liga Nacional de Rodeio

A atriz Regina Duarte re-
solveu exonerar a reverenda 
Jane Silva, sua adjunta na 
Secretaria Especial da Cultura, 
nesta sexta-feira (7).

Regina ainda não foi nome-
ada, mas já decidiu que não tra-
balhará com Jane. Nesse meio 
tempo, a reverenda estava atu-
ando como secretária interina.

Jane foi convidada pela pró-
pria Regina para assumir o cargo 
no fim de janeiro. O convite 
estremeceu a classe artística. 
Pessoas que até então apoiavam 
a ida da atriz para a pasta foram 
surpreendidas pela decisão.

Conversas nos bastidores 
já indicavam desentendimento 
entre as duas. O comentário 
era que Jane estava tentando 
passar por cima da chefe nas 
atribuições da pasta.

Segundo relatos, a reve-
renda quis exonerar funcio-
nários e tomar decisões sem 
falar com a atriz, o que teria 
aborrecido Regina.

Em nota, a secretaria afir-
mou que a exoneração partiu 
de decisão do ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro An-
tônio, e que ainda não há ne-
nhuma definição sobre quem 
irá ocupar o cargo. (De Môni-
ca Bergamo, na Folhaonline)

Ana Beatriz da Costa Arruda, de apenas 13 anos, disputa o título de Miss São Paulo Juvenil 
2020, o Miss Model’s Secert, neste sábado, dia 8, na Associação Atlética Guapira, na capital 
paulista. Bia tem como coreógrafo. o barretense Flávio Jacob.

Beleza barretense em São Pauloribeirão rodeo Music 2020 terá vaga para 
classificatória internacional e anuncia 

programação com ícones do universo sertanejo

terá a presença dos principais 
nomes do circuito nas provas 
cronometradas e montarias 
em cavalo e touro. 

A disputa das montarias em 
touro é válida pela Liga Na-
cional de Rodeio, que firmou 
uma parceria com a PRCA 
(Professional Rodeo Cowboys 
Association) e o campeão ga-
rante vaga na Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos. 

De acordo com Marcos Abud, 
dirigente da LNR, os competi-
dores que conquistarem a vaga 
para a disputa da final em Bar-
retos, também terão a chance de 
concorrer na classificatória para 

os rodeios nos Estados Unidos, 
entre eles, o The American, que 
acontece em Dallas, no Texas, e 
reúne os principais competidores 
e revelações mundiais do esporte. 

Programação 
musical

O line-up do Ribeirão Ro-
deo Music será formado pelos 
principais ícones do segmento 
como Gusttavo Lima, Marília 
Mendonça, Zé Neto e Cristia-
no, Maiara e Maraisa, Bruno e 
Marrone, Felipe Araújo, Edu-
ardo Costa, César e Paulinho 
e Trio Parada Dura, que vão 
garantir a animação do público 
com os principais sucessos e 
modões do universo sertanejo. 

A descontração de outros 
ritmos marca presença com a 
participação de nomes como 
Dennis DJ e Kevinho, que pro-
metem sacudir a arena no Par-
que Permanente de Exposições. 

Pré-venda 
A venda dos ingressos para 

o Ribeirão Rodeo Music come-
çou na terça-feira (4/02), no site 
http://www.totalacesso.com/ e na 
Chapelaria Garcia (Mercadão do 
centro de Ribeirão Preto). 

Neste momento, o valor do 
passaporte, que dará direito 
ao acesso em todos os dias de 
festa custa R$ 95,00.

 Já os ingressos para pista são 
a partir de R$ 25,00 (estudante), 
R$ 35,00 (mediante a doação de 
1 kg de alimento). No Camarote 
Black Lounge, os valores são a 
partir de R$ 80,00 (estudante) e 
R$ 90,00 (mediante a doação de 
1 kg de alimento).

regina Duarte 
decide exonerar 
reverenda Jane 
Silva, sua adjunta 
na Cultura



Barretos, 08 de fevereiro de 2020 Jornal O POVO 4 

Esportes

Dizer que o futebol não 
é só um jogo já virou lugar 
comum em situações nas quais 
o esporte mostra seu poder de 
extrapolar os limites das qua-
tro linhas do gramado. Para 
demonstrar isso, a diretoria do 
BEC (Barretos Esporte Clube) 
abriu as portas para as entida-
des do município levarem seus 
assistidos para o estádio.

Na partida com Paulista 
de Jundiaí, o Estádio Muni-
cipal Antônio Gomes Martins 
recebeu os assistidos da Casa 
Transitória André Luiz. "Não 
precisa ser muito atento para 

perceber o que todas essas 
pessoas têm em comum. Além 
de contarem com o apoio de 
familiares para superarem os 
obstáculos do dia a dia, ne-
nhum deles permite que esses 
obstáculos se tornem maiores 
que a paixão pelo respectivo 
time do coração", disse o vi-
ce-presidente, Raphael Dutra.

Para o diretor de marketing, 
Igor Sorente, assistir os jogos 
no estádio cria uma atmosfera 
única e também uma demo-
cracia na arquibancada. "Há o 
esquecimento das diferenças 
durante os 90 minutos de bola 

e, principalmente, a sensação de 
pertencimento à sociedade que 
muitas vezes não encontram em 
outros aspectos da vida, como o 
sistema educacional, o mercado 
de trabalho ou mesmo o merca-
do de consumo", destaca.

É para dar visibilidade à 
inclusão social - e para mos-
trar o papel do esporte nesse 
processo que a diretoria levará 
uma entidade por jogo. Nesta 
sexta-feira (7) quando o BEC 
jogou contra o Capivariano 
que a Casa Transitória André 
Luiz esteve nas arquibancadas. 
(Foto: Jânio Munhoz)

Foi realizada nesta quinta-feira, dia 6, a reunião semestral do projeto "Bom de Bola", da 
Associação Ser Feliz de Novo. Projeto "Bom de bola bom na escola" tem o apoio da presidente 
da entidade, Danúbia Cristina Gomes Alves. Ela falou aos pais dos alunos do projeto, sobre a 
importância da participação da família na integração entre entidade e alunos. O projeto acolhe 
cerca de 260 crianças. A reunião foi pautada por vários profissionais das áreas educacional, 
esportiva e assistência social, com a participação de um psicólogo. O projeto da associação 
tem recebido muitos elogios da comunidade barretense pelo ótimo trabalho desempenhado.

Apesar do péssimo desem-
penho no quadrangular final, o 
Brasil pode garantir a vaga em 
Tóquio-2020 até mesmo com 
um empate diante da Argen-
tina no próximo domingo, a 
partir das 22h30 (de Brasília). 
Para que isto aconteça, basta 
que Uruguai e Colômbia em-
patem no jogo preliminar, que 
está marcado para o mesmo 
dia, mas com a bola rolando a 
partir das 20h.

Em caso de qualquer vitória 

nesta primeira partida, o time 
de André Jardine entra em 
campo precisando vencer os ar-
gentinos para chegar aos cinco 
pontos e, assim, ficar à frente da 
seleção que sair vencedora do 
Estádio Alfonso López.

Há, inclusive, uma chance 
de o Brasil se classificar até 
com derrota. Para isso, Co-
lômbia e Uruguai precisam 
ficar no empate. Aí, a vaga 
seria decidida nos critérios de 
desempate que são os seguin-

tes nesta ordem: saldo de gols, 
gols pró e confronto direto.

Os argentinos, com seis 
pontos, estão classificados na 
primeira colocação, com seis 
pontos. A única missão dos 
Hermanos na última rodada será 
tentar atrapalhar o sonho do bi-
campeonato olímpico do Brasil.

Para o jogo de domingo, 
Jardine já mostrou que fará 
substituições na equipe e con-
siderou até mesmo mudar 
nomes de seu ataque.

Por meio da Secretaria de 
Esportes, o governo do Estado 
de São Paulo iniciou na última 
terça-feira (4) as inscrições 
para a Corrida da Mulher SP, 
evento que ocorre no dia 8 
de março, com trajetos de 5 
e 10 km e uma programação 
completa em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher. 

O site oficial para inscri-
ções é www.corridadamu-

lhersp.com.br. O valor é de R$ 
30 por participante, valor que 
será doado à Defesa Civil do 
Estado para a aquisição de kits 
de higiene feminina.

Cerca de 15 mil pessoas, 
entre pessoas do interior e da 
capital, devem participar do 
evento, que ocorre na região 
do Ibirapuera, em São Paulo, 
com largada e chegada no 
Obelisco. Cada inscrita rece-

berá um kit contendo camiseta, 
chip, número do peito, viseira, 
sacola feminina e itens femini-
nos. Os kits deverão ser retira-
dos no Ginásio do Ibirapuera 
nos dias 5, 6 e 7 de março, das 
9 às 19 horas.

Além das provas, a Corrida 
da Mulher SP vai contar com 
ações de saúde, solidariedade e 
atrações culturais voltadas espe-
cialmente ao público feminino.

No BEC, torcedores com deficiência superam obstáculos e encontram inclusão

"Bom de Bola" na 
Associação Ser Feliz de Novo

Pré-Olímpico: o que o Brasil precisa 
fazer para ter vaga em Tóquio-2020?

Governo do Estado abre inscrições 
para Corrida da Mulher São Paulo

Interessadas devem se cadastrar pelo site oficial 
da competição no site www.corridadamulhersp.com.br


