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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 15 DE MARÇO

R$  3,820
Dólar Comercial Venda R$  3,820

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

COMISSÃO PARLAMENTAR

Portaria assinada pelo prefeito Guilherme 
Ávila, nomeou na última sexta-feira (08), Kelly 
de Brito Coelho como secretária municipal de 
Assistência Social e Desenvolvimento Humano.  
Kelly Brito atuou durante alguns anos como 
diretora regional da SERT, que atende 19 
municípios na região. Segundo a secretária, 
o foco principal da pasta será trabalhar com o 
acolhimento. “Um trabalho que pretendo desen-
volver com muita competência, dando destaque 
para a população e trabalhando muito na parte 
do acolhimento que é de extrema importância”, 
relatou Kelly Brito. Com formação em Serviço 
Social, Kelly de Brito Coelho sempre foi engaja-
da na área de assistência social e já desenvolveu 
vários projetos neste setor com o foco de ajudar 
à população mais carente de Barretos. 

Defesa Civil alerta 
autoridades sobre 
risco crescente na 

interdição da rua 24

“A cada dia que passa a 
paralisação da obra deixa o 
local mais perigoso e encarece 
a sua retomada. Até o muro do 
prédio do CPP ali instalado está 
correndo risco de desabamento, 
por isso, estou questionando as 
autoridades sobre quem vai se 
responsabilizar no caso de um 
acidente”, explicou Manoel 
Messias. (Foto: Arquivo).
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A Câmara Municipal de Barretos 
aprovou  projeto do vereador Wilson 
Aparecido de Souza (PSDB), tornan-
do obrigatória a instalação de câme-
ras de monitoramento de segurança 
na Região dos Lagos. Segundo o 
vereador, “as imagens produzidas 
e armazenadas pelo sistema serão 
de responsabilidade do município e 
não poderão ser exibidas ou dispo-
nibilizadas a terceiros, exceto por 
meio de requisição formal em casos 
de investigação policial ou para a 
instrução de processo administrativo 
ou judicial”. Wilson Aparecido frisou 
que o monitoramento por câmeras 
de vídeo é um instrumento eficaz no 
combate à violência e criminalidade, 
e a instalação dos equipamentos 
“visa garantir a integridade e segu-
rança da população, além de atuar 
na prevenção do aliciamento de 
nossos jovens para o uso ou envol-
vimento com as drogas”.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Alimentação de Barretos, Luiz Anastácio Paçoca, confirmou nesta 
sexta-feira (15), que a eleição da nova diretoria terá chapa única para 
votação. Segundo ele, terminou na última quarta-feira, dia 13, o prazo 
de impugnação do registro de chapas para a eleição. Com isso, a única 
chapa inscrita é encabeçada por Enilson Roberto da Silva. A eleição 
está marcada para acontecer nos dias 25 e 26 de abril.

O prefeito Guilherme Ávila 
recebeu comunicado do de-
putado federal, Paulo Pereira 
da Silva, Paulinho da Força 
(Solidariedade), confirmando 
o envio de emendas parlamen-
tares ao Orçamento da União, 
no valor de R$ 500 mil.

Segundo Paulinho da For-
ça, a solicitação foi feita pelo 
vereador e ex-presidente da Câ-
mara, Luiz Anastácio Paçoca, 
e vai beneficiar duas entidades 
barretenses. Paulinho recebeu 
o reforço da solicitação de 
seu filho, Alexandre Pereira, 
empossado nesta sexta-feira 
(15) como deputado estadual 
na Assembleia paulista.

Uma das emendas, no valor 
de R$ 200 mil, será destinada 
para o Centro Cultural e Social 
Aruanda Brasil. Outra emenda, 
de R$ 300 mil, será destinada 
para o Serviço de Obras Sociais 
(SOS). Os valores deverão ser 
aplicados na estruturação da rede 
de serviços do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). As 
emendas foram conquistadas  
junto ao Ministério da Cidadania. 

A Assembleia Legislati-
va de São Paulo empossou 
nesta sexta-feira (15), os 94 
deputados para a legislatura 
2018/2022. Dentre eles, foi 
empossado Alexandre Perei-PÁGINA 03

Deputado Paulinho da Força destina 
R$ 500 mil para entidades barretenses

Alexandre Pereira é empossado deputado estadual

ra, do partido Solidariedade. 
Com experiência na relação 

com a população e municípios 
de, praticamente, todo o inte-
rior paulista, Alexandre Perei-
ra foi um dos idealizadores e 

fundadores do Solidariedade 
(SD) e é o secretário-geral 
estadual do partido. 

Pereira percorreu todo o 
Estado para construir o parti-
do, quando conheceu de perto 

a realidade e as necessidades 
de vários municípios. 

“Acredito que o desenvol-
vimento do país passa, neces-
sariamente, pela construção 
de políticas sociais justas, pela 
igualdade, pela valorização 
do trabalhador e do aposen-
tado, pela defesa das micro 
e pequenas empresas, pelo 
fortalecimento da educação e 
pelo desenvolvimento regio-
nal. Por isso, como deputado 
estadual, vou lutar pelo fo-
mento às indústrias geradoras 
de emprego e pela criação de 
mecanismos que promovam o 
desenvolvimento regional em 
todo o interior paulista”.

Mesmo antes de ser em-
possado como deputado repre-
sentante de Barretos e região, 
Alexandre Pereira atuou junto 
ao seu pai, deputado federal 
Paulinho da Força, reforçando 
a solicitação de Luiz Anas-
tácio Paçoca na liberação de 
verbas para duas entidades 
assistenciais de Barretos. 

Pescados na Quaresma é 
com o Minerva Beef Shop

O Minerva Beef Shop 
vem registrando um cresci-
mento de 30% nas vendas 
de Pescados no período da 
Quaresma. A loja, que sempre 
foi referência em produtos 
Bovinos, também vem se 
destacando em Importação 
de Pescados com sua Mar-
ca, deixando garantida a 
Qualidade em  Produtos e 
Atendimento na Cidade. 
Tudo de primeira linha com 
atendimento único, voltado 
para atender às necessidades 
e vontades de todos os clien-
tes. Vale a pena conferir!!!

Kelly Brito assume secretaria 
municipal de Assistência Social

O bairro Vida Nova 5, pla-
nejado pela Pacaembu em Bar-
retos, recebeu nesta sexta-feira 
(15), o anúncio de sua segunda 
fase, com mais 264 casas. Com 
isso, a construtora abre as ins-
crições para a segunda fase do 
empreendimento, com terreno 
a partir de 200m2, com 45,47 
m2 de área construída, com 
sala, banheiro e cozinha com 
azulejo na área molhada, dois 
dormitórios, laje, pisos cerâ-
micas em todos os ambientes 
de serviço coberto, além de 
toda infraestrutura necessária 
e exigida por lei.

InsCrIções
As casas do bairro Vida 

Nova Barretos 5 são destinadas 
para as famílias com renda 
mensal familiar a partir de R$ 
1.500,00  e os imóveis custam 
R$ 121.990,00, com subsídio de 
até R$ 31.665,00. As inscrições 
começam neste sábado (16), 
no Plantão de Atendimento 
da Pacaembu Construtora em 
Barretos, na Rua 16, n°125, no 
centro, em frente à Catedral. 
“Pretendemos entregar essas 
casas no final deste ano, para o 
Natal”, destacou o prefeito Gui-
lherme Ávila, em visita ao local.

Vida Nova Barretos 5 
ganha mais 264 casas

Vereadores 
aprovam instalação 

de câmeras de 
segurança na 

Região dos Lagos

Sindicato da Alimentação terá chapa 
única para eleição de diretoria

vIgILâNCIA 24 hORAS

CPI dos Holerites 
enviará documentos 

para investigação 
do TRE

Raphael Oliveira, Carlão do 
Basquete e Pastor Elson, inte-
grantes da comissão, decidiram 
encaminhar todos os documen-
tos recebidos para investigação 
por parte do TRE (Tribunal Re-
gional Eleitoral) de São Paulo. 
A intenção é a de comprovar 
ou não possível crime eleitoral. 

PÁGINA 03
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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

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.

No dia 15 de Março é ce-
lebrado o Dia Mundial do 
Consumidor, data criada em 
1962 pelo então presidente dos 
Estados Unidos, John F. Ken-
nedy, para proteger os direitos 
dos consumidores. 

No Brasil, a data se tornou 
uma grande oportunidade para 
os e-commerces e lojas em geral 
trabalharem ofertas e descontos 
nos mais diversos produtos e 
segmentos; portanto, é também 
um momento para refletir sobre 
os nossos hábitos de consumo. 

Sempre costumo dizer que 
o consumo deve ser um meio 
e não um fim em nossas vidas, 
já que diante de tantas exposi-
ções às "ofertas imperdíveis", 
as compras por impulso podem 
se tornar uma constante, o 
que, é claro, se tornam umas 
das maiores responsáveis pelo 
desequilíbrio financeiro. 

Para mudar essa visão e 
dar início ao movimento do 
consumo consciente, é pre-
ciso começar a ver dinheiro 
com outros olhos, percebendo 
que o consumo em si não é o 
problema, mas sim o descon-
trole financeiro que pode ser 
causado por conta dele.

A minha primeira orien-
tação é que se faça alguns 

“Toda a comunidade escolar de São Paulo e do Brasil está de luto com a tragédia na escola 
Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano. Em um ato de violência sem explicação, dois homens 
encapuzados invadiram a escola e atiraram, ceifando vidas inocentes e indefesas. Estamos junto 
das famílias das vítimas, prestando apoio diretamente e enfrentando este momento de extrema 
tristeza. Toda a comunidade escolar de São Paulo e do Brasil está de luto.

Este foi um atentado à educação brasileira e a todos os cidadãos, que diariamente, no interior 
de cada escola, trabalham por um Brasil desenvolvido. São 240 mil professores e servidores que 
recebem 3,5 milhões de alunos nas 5,4 mil escolas, todos dedicados ao bem mais precioso do 
Brasil: nossas crianças e jovens.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informa que os procedimentos de segurança 
em todas as 5,3 mil escolas serão revisados e está em estudo um projeto para reforço à segurança 
nas escolas mais vulneráveis. 

Manifestando nosso mais profundo pesar e respeito aos alunos, servidores e familiares, afir-
mamos que São Paulo não vai deixar o terror vencer a educação”. - Rossieli Soares, Secretário da 
Educação do Estado de São Paulo.

O assassinato dos cinco 
estudantes e duas funcionárias 
por dois ex-alunos na Esco-
la Estadual Raul Brasil, em 
Suzano (SP), dá mais força 
no Congresso Nacional às 
discussões sobre a liberação 
do porte de armas de fogo no 
país. Enquanto alguns parla-
mentares criticaram a valoriza-
ção de uma “cultura da arma” 
defendida pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), outros apon-
taram que a liberação do porte 
evitaria tragédias como a que 
aconteceu no interior paulista.

Em janeiro, Bolsonaro as-
sinou o decreto que facilitou a 
posse (direito de ter armas em 
casa) de armas de fogo no Bra-
sil. O presidente se disse favo-
rável à flexibilização do porte.

FRASES
''O que se debate aqui é o 

direito da pessoa se armar para 
defender a si mesma e a família, 
o que é bem diferente da tragédia 

A proposta de reforma da 
Previdência Social, apresentada 
no início dos trabalhos do Le-
gislativo em 2019, é a principal 
pauta do governo e tem grandes 
chances de ser aprovada, con-
siderando que a base aliada é 
maior que a oposição.

Porém, há pontos do texto 
que precisam ser discutidos 
e, na melhor das hipóteses, 
modificados ou excluídos da 
reforma. Um deles diz respeito 
ao aumento da idade mínima 
para aposentadoria, tendo como 
base a expectativa do brasileiro.

Nos moldes apresentados, 
o texto da reforma da Previ-
dência cria uma idade mínima 
para aposentadoria por gênero. 
As mulheres poderão se apo-
sentar somente com 62 anos 
e os homens com 65 anos. 
Ambos terão de contribuir por 
um mínimo de 20 anos. 

Em 2024, a idade mínima 
subirá, levando em conta a ex-
pectativa de vida do brasileiro, 
o que deverá se repetir de quatro 
em quatro anos. Essa proposta é, 
para mim, um absurdo.

É verdade que a expec-

Há quem pense que quanto 
maior for a quantidade de esco-
vação, melhor será para a saúde 
bucal. Mas não se engane! 

Clareamento dos dentes

limpar os dentes demais faz mal? Entenda
O excesso de flúor pode gerar problemas nos dentes

Nada em excesso faz bem, nem 
mesmo a limpeza dos dentes.

Um problema comum des-
se hábito é a fluorose, ou seja, 

o excesso de flúor no esmalte 
dos dentes. Apesar de não ge-
rar graves consequências para 
a saúde, a quantidade incorreta 
de escovação pode afetar este-
ticamente o paciente.

A fluorose é caracterizada 
por manchas brancas ao redor 
dos dentes e, em casos mais 
graves, elas podem se tornar 
amarronzadas, deixando o 
sorriso com aspecto opaco. 

As crianças de até seis anos 
são as mais afetadas, já que nessa 
fase elas estão passando pelo pro-
cesso de formação dos dentes. O 
uso incorreto de cremes dentais 
e o excesso de escovação podem 
acarretar o problema.

Por isso, é fundamental que 
os pais controlem a rotina de 
higiene bucal das crianças e 
optem por produtos indicados 
para a idade, além de garantir 
uma consulta anual com um 
profissional.  

E você? o que pensa sobre este assunto?

em São Paulo. Não sou a favor da 
flexibilização do porte de armas. 
Penso que carregar uma arma tem 
que ser por meio de uma licença 
a uma pessoa muito preparada e 
em casos excepcionais” - Carlos 
Viana (PSD-MG), senador.

'Se houvesse um servidor 
ou professor preparado e ar-
mado, essa tragédia poderia 
ser evitada'' - Capitão Augusto 
(PR-SP), deputado federal.

“Se tivesse um cidadão com 
uma arma regular dentro da es-
cola, professor, servente, policial 

aposentado, ele poderia ter mini-
mizado o tamanho da tragédia” - 
senador Major Olímpio (PSL-SP)

“Espero que alguns não de-
fendam que, se os professores 
estivessem armados, teriam re-
solvido o problema. Pelo amor 
de Deus. Espero que as pessoas 
pensem um pouquinho nas ví-
timas dessa tragédia e depois 
compreendam que o monopólio 
da segurança público é do Estado. 
Não é responsabilidade do cida-
dão” - presidente da Câmara, de-
putado Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Dia do Consumidor: crie o 
hábito do consumo consciente

reinaldo Domingos
Doutor em Educação 

Financeira, presidente da 
Associação Brasileira de 

Educadores Financeiros e da 
DSOP Educação Financeira

questionamentos antes mesmo 
de comprar, por exemplo: Será 
que eu preciso desse produto? 
O que ele irá trazer de bom na 
minha vida? Estou comprando 
por necessidade real ou movido 
por outro sentimento, como 
carência ou baixa autoestima? 
Ou ainda, será que estou sendo 
seduzido por uma propaganda?

Faça esse exercício, tenho 
certeza de que essas questões 
podem mostrar muito sobre os 
seus hábitos e revelar uma nova 
mentalidade para que o consu-
mo desenfreado deixe de ser 
prioridade. Além disso, é pos-
sível considerar outras possibi-
lidades para não comprometer 
o equilíbrio financeiro. Veja 
abaixo algumas orientações:

- Trocar pode ser uma boa 
saída para economizar. Brin-
quedos, livros, utensílios de 
cozinha ou até mesmo roupas 
podem ser trocadas entre co-
nhecidos ou por meio de sites 

especializados ou grupos nas 
redes sociais.

- Outra alternativa pode ser 
pedir emprestado. Ao invés 
de comprar, por que não pedir 
emprestado a um amigo ou vi-
zinho? Isso vale para diversos 
itens usados esporadicamente, 
com isso você evitará comprar 
algo que usará apenas uma vez.

- Reformar ou consertar pode 
sair mais barato do que comprar 
algo novo, além disso, essa ati-
tude ajuda a reduzir a produção 
de lixo contribuindo para o meio 
ambiente. Ainda com esse pen-
samento, é possível aprender 
com tutoriais na internet a fazer 
coisas novas ou pequenos repa-
ros em itens usados.

- Por fim, é importante res-
saltar que comprar não é errado, 
mas sim colocar o consumo à 
frente de tudo, com isso evita-se 
entrar em dívidas desnecessárias 
e assim tomar de vez o controle 
da sua vida financeira.

a reforma da Previdência desconsidera 
as desigualdades sociais do Brasil

antôniotuccílio
Presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores 
Públicos (CNSP)

tativa de vida do brasileiro 
aumentou. Na década de 40 as 
pessoas viviam 30 anos menos 
do que hoje, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), mas é 
preciso lembrar que essa é uma 
média e não uma realidade 
para todos os brasileiros.

Os números variam entre 
os estados. Ainda de acordo 
com o IBGE, a expectativa de 
vida em Santa Catarina é de 
78,4 anos, enquanto no Mara-
nhão é de 70 anos. 

Nota-se que os estados das 
regiões Sul e Sudeste apre-
sentam números superiores 
– Espírito Santo (77,5 anos), 
São Paulo (77,5 anos) e Rio 
Grande do Sul (77,2 anos), 
por exemplo – enquanto os do 
Norte e Nordeste – regiões que 
sempre sofreram com o desca-
so do poder público – apresen-
tam números inferiores, como 
Roraima (70,9 anos), Alagoas 
(70,8 anos) e Piauí (70,7).

Há diferenças até mesmo 
entre bairros. Segundo o Mapa 
da Desigualdade de 2016, 
criado pela Rede Nossa São 

Paulo, em Cidade Tiradentes, 
bairro da zona Leste da cidade 
de São Paulo, que sofre com 
altos índices de violência, a ex-
pectativa de vida das pessoas é 
de 53 anos, enquanto no bairro 
nobre do Alto de Pinheiros 
(zona Oeste), a expectativa de 
vida chega a 79 anos.

É uma diferença de quase 20 
anos entre pessoas que vivem 
em uma mesma metrópole.

Aumentar a idade mínima 
para aposentadoria baseando-
se em dados que apresentam 
o crescimento da expectativa 
de vida é errado, justamente 
porque desconsidera a desi-
gualdade social do nosso país.

Além disso, essa proposta 
não leva em conta as questões 
físicas dos trabalhadores. Vi-
ver mais não quer dizer, ne-
cessariamente, que o brasileiro 
esteja vivendo melhor e com 
mais saúde.

Chegar aos 65 anos tra-
balhando já é um desafio, 
principalmente para quem 
ocupa cargos que requerem 
uso da força (os profissionais 
da construção civil são um 
bom exemplo). Ultrapassar 
essa marca é desumano.

A expectativa é de que o 
texto da reforma da Previdên-
cia Social seja apreciado até 
agosto deste ano. Até lá, será 
possível discutir a fundo essa 
proposta e lutar para que esse 
e outros pontos injustos do 
texto sejam alterados, antes 
que o estrago e a injustiça 
sejam feitas.
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Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

VENDE-SE

A pedido do vereador Paulo 
Correa, o deputado federal Már-
cio Alvino (PR) destinou no dia 
7 de março, emenda parlamentar 
no valor R$ 200 mil para a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Barretos (APAE). 

O recurso é destinado para 
custeio do Serviço de Proteção 
Social realizado pela entidade, 
que atende mais de 200 alunos das 
cidades de Barretos e Colômbia.

“Tenho um trabalho dire-
cionado às APAEs do estado e 
a de Barretos tem uma atuação 
diferenciada, bem estruturada e 
atendimento excelente na área 
da saúde”, disse Márcio Alvino.

Essa é a segunda emenda que 
o deputado traz para Barretos no 
ano de 2019, que também desti-
nou janeiro recurso de R$ 200 mil 
do Governo Estadual para custeio 
da saúde, com compromisso do 

O bairro Vida Nova 5, plane-
jado pela Pacaembu em Barretos, 
recebeu nesta sexta-feira (15), 
o anúncio de sua segunda fase, 
com mais 264 casas. Já foram 
vendidas 432 casas da primeira 
etapa, lançada em setembro do 
ano passado. Agora a construtora 
abre as inscrições para a segunda 
fase. Na oportunidade, o prefeito 
de Barretos, Guilherme Ávila, 
acompanhado de secretários 
municipais e os diretores da Pa-
caembu Construtora, visitaram o 
canteiro de obras. 

Segundo Márcio Tadeu 
Fernandez, diretor comercial 
da Pacaembu, o lançamento 
de mais unidades beneficiará 
munícipes que sonham com a 
casa própria. A nova etapa será 
construída em parceria com 
prefeitura e a Caixa, atrvés do 
programa Minha Casa, Minha 
Vida. “A população reconhece 
a qualidade de nossos imóveis, 
por isso, a construção de mais 
casas dá novas oportunidades 
aos munícipes, além de gerar 
emprego e desenvolvimento na 
cidade”, destacou Fernandez.

O empreendimento fica na 
zona norte, com acesso pela 
Avenida Marcolino Borges e 
pela Rua Josephina Nasraui. 

Na próxima sexta-feira, dia 22, às 20 horas, acontece no 
plenário da Câmara Municipal de Barretos, a sessão solene para 
entrega do título de Cidadão Honorário do município a Rosemir 
Rezende Nagib. A iniciativa da homenagem é do vereador El-
son dos Santos. Rosemir Rezende Nagib nasceu em Guarulhos 
(SP), mudou-se para Barretos em 1991, é casado e pai de quatro 
filhas. De origem bastante humilde, ao longo do tempo, Rosemir 
Rezende conseguiu superar as adversidades graças ao auxílio 
de benfeitores e, assim, prometeu fazer o mesmo a outras pes-
soas. Em 2009, fundou o Instituto Esperança e Vida, entidade 
que realiza trabalhos nas áreas de assistência social e esportiva, 
oferecendo qualificação, requalificação e complementação de 
renda a milhares de cidadãos em Barretos.

O vereador Raphael Dutra (PSDB) solicitou ao prefeito 
Guilherme Ávila a instalação de geradores de energia por fonte 
solar em prédios públicos, como escolas e unidades de saúde. 
Dutra apontou em sua solicitação, que o investimento pode 
ser pago em poucos anos e, após esse período, gerar economia 
para o município. “É uma energia barata, limpa e que tem um 
investimento na implantação das placas que acaba se pagando 
e se tornando viável ao longo do período de uso”, justificou.

Vida nova Barretos 5 ganha 
mais 264 casas na segunda fase

Cada terreno do residencial 
terá a partir de 200m2, com 
45,47 m2 de área construída, 
com sala, banheiro e cozinha 
com azulejo na área molhada, 
dois dormitórios, laje, pisos 
cerâmicas em todos os am-
bientes de serviço coberto. 

O prefeito Guilherme Ávila, 
relatou que o bairro será entre-
gue com total infraestrutura, in-
cluindo redes de abastecimento 
de água e coletora de esgoto, 
galeria de águas pluviais, asfal-
to, guias, sarjetas, paisagismo, 
rede de energia elétrica, ilumi-
nação pública e acessibilidade. 
“O grande diferencial deste 
bairro são as ruas largas e as 

calçadas de 3 metros, além da 
iluminação metálica. Preten-
demos entregar essas casas no 
final deste ano, para o Natal”, 
destacou o prefeito. 

InscrIções
As casas do bairro Vida 

Nova Barretos 5 são destina-
das para as famílias com renda 
mensal familiar a partir de R$ 
1.500,00  e os imóveis custam 
R$ 121.990,00, com subsídio 
de até R$ 31.665,00. 

As inscrições começam 
neste sábado (16), no Plantão 
de Atendimento da Pacaembu 
Construtora em Barretos, na 
Rua 16, n°125, no centro, em 
frente à Catedral. 

Câmara agenda entrega de 
título a rosemir rezende nagib

Dutra destaca projeto para instalação 
de painéis solares em prédios públicos

Deputado Federal Márcio alvino destina 
r$ 200 mil para aPaE após pedido de Paulo Correa

prefeito Guilherme Ávila, para a 
aquisição de uma van adaptada 
para transporte de pacientes que 
precisam de tratamento de saúde 
fora do município.

“O deputado Márcio Alvino 
vem desempenhando um excelen-
te trabalho na Câmara dos Deputa-
dos, colocando-se constantemente 
à disposição com relação aos pe-

didos para nosso município. Mais 
uma vez agradeço seu empenho”, 
disse Paulo Correa.

O vereador destacou ainda 
seu carinho pela entidade. 
“Tenho um apreço especial por 
essa instituição, pois meu pai 
Geraldo Correa foi fundador 
e hoje conta com mais de 200 
alunos assistidos”, finalizou.

Na última quinta-feira (14), 
a Carreta do Hospital de Amor, 
da Fundação Pio XII, encerrou 
a sua ação no bairro Christiano 
Carvalho e adjacências dentro 
do projeto “Prevenção Bate 
à Sua Porta”, uma ação em 
parceria com a prefeitura de 
Barretos e que recebe suporte 
dos profissionais da secretaria 
municipal de Saúde.

No bairro desde janeiro 
deste ano, o projeto realizou 
um total de 633 exames, sen-
do 144 de Papanicolau, 124 
mamografias, 169 exames 
de  câncer pele, 162 exames 
fit – câncer de intestino, e 34 
exames de câncer bucal.

Para celebrar o sucesso da 
ação e interagir ainda mais com 
a população, a equipe da UBS 
– Christiano, sob o comando 
da coordenadora Maria Rosa 
de Assis, em parceria com a 

Na última quinta-feira (14), 
os vereadores integrantes a CPI 
os Holerites anunciaram que os 
trabalhos começam a “tomar 
um novo rumo”. Isso porque, 
segundo eles, há fortes indícios 
de um possível envolvimento 
de funcionários, afastados pela 
prefeitura, que teriam trabalha-
do na campanha de candidatos 
a deputado estadual e federal 
na eleição de 2018. 

Raphael Oliveira, Carlão do 
Basquete e Pastor Elson, inte-

grantes da comissão, decidiram 
encaminhar todos os documen-
tos recebidos para investigação 
por parte do TRE (Tribunal 
Regional Eleitoral) de São Paulo. 
A intenção é a de comprovar ou 
não possível crime eleitoral. 

Raphael Oliveira afirmou que 
pelo menos 80% dos funcioná-
rios afastados para investigação, 
teriam participado de um grupo 
de WhatsApp da campanha dos 
candidatos a deputado de Barre-
tos. Oliveira também anunciou 

ter recebido mais 5 holerites 
suspeitos de irregularidades, 
cujas autenticidades já foram 
comprovadas pela prefeitura.

A partir da próxima quarta-
feira (20), vinte servidores efe-
tivos, supostamente envolvidos 
em fraude na prefeitura, come-
çam a prestar esclarecimentos 
na CPI. Os depoimentos serão 
tomados por dois ou três dias. 
A comissão também convocou 
a ex-secretária de Administra-
ção, Adriana Nunes.

CPI dos Holerites enviará documentos 
para investigação do TrE

“Prevenção Bate à Sua Porta” 
atenderá o bairro Derby Clube

equipe da carreta, (composta 
por Damiela Girardi Landi- en-
fermeira, Bruna Bianca Leite- 
capacitadora de saúde e Clarisse 
Duarte Prata - coordenadora do 
Projeto Prevenção bate a Sua 
Porta), ofertou  um café da tarde 
a todos os pacientes presentes 
na UBS durante a palestra “ 
Alimentação Saudável”, minis-
trada pelas alunas do curso de 
nutrição da Faculdade Barretos.

Damiela Ribeiro Girardi 
Landi, enfermeira do Hospital 

de Amor, informou que a partir 
do dia 24 de março, a carreta 
iniciará os atendimentos no 
bairro Derby Club. “Os inte-
ressados poderão nos procurar 
diretamente na unidade móvel, 
que ficara ao lado da ESF- Dr. 
Bartolomeu Maragliano Ve-
nere, localizada na Rua 1° de 
maio. É necessário que leve os 
documentos RG, CPF, Cartão 
SUS e comprovante de residên-
cia para o agendamento os exa-
mes”, esclareceu a enfermeira.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (18/03) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ALINHADOR DE VEÍCULOS
CORRETOR DE IMÓVEIS
ELETRICISTA DE MANUT. EM GERAL
MARCENEIRO DE MOVEIS
MECÂNICO DE VEÍCULOS

MOTOFRETISTA
PINTOR DE AUTOMOVEIS
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
PADEIRO E CONFEITEIRO

SERINGUEIRO
SOLDADOR
SUPERMERCADO CONTRATA
CARTAZISTA
OPERADOR DE EMPILHADEIRA

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.

CASA TRANSITÓRIA "ANDRÉ LUIZ"
O serviço Castramóvel da 

prefeitura de Barretos aten-
derá no bairro Nova Barretos 
a partir da próxima segunda-
feira, dia 18. A unidade móvel 
funcionará no estacionamento 
da UBS do bairro, localizada 
na Alameda Líbano, 1.050. 
Para a realização das cas-
trações de cães e gatos, o 
proprietário do animal deverá 
se dirigir a unidade móvel 
antecipadamente, no perío-
do das 8h30 às 12 horas, de 
segunda a sexta, munidos de 
RG e comprovante de endereço. O munícipe, então, preencherá a ficha de inscrição do animal e, 
logo após, será informado sobre a data em que deve levar o animal para efetuar o procedimento. 
O Castramóvel permanecerá no local até serem realizadas todas as cirurgias agendadas.

O espetáculo “A Paixão 
de Cristo”, realizado pela 
prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria municipal 
de Cultura, acontece no dia 
14 de abril, no Recinto Paulo 
de Lima Correa, a partir das 
19h30, com entrada gratuita. 
A produção tem participação 

de mais de 40 atores (Foto).
Para o secretário munici-

pal de cultura, João Batista 
Chicalé, a expectativa para 
o espetáculo é grande e as 
novidades deste ano, como a 
participação da Orquestra Sin-
fônica de Barretos e o Recinto 
Paulo de Lima como palco, 

devem emocionar ainda mais 
a população. 

“É um evento de grande tra-
balho e preparação e a inserção 
desses novos elementos foram 
pensadas para encantar ainda 
mais o público. Estamos certos 
de que será um espetáculo ines-
quecível”, antecipou Chicalé.

Valor é de R$ 90,20, mais 
a taxa de entrega; serviço vai 
até 31 de março apenas nos 
bancos e lotéricas, e todos os 
débitos devem ser quitados.

A adesão ao licenciamento 
antecipado cresceu 12,3% no 
primeiro bimestre (janeiro e fe-
vereiro) deste ano no Estado de 
São Paulo, em relação ao mes-
mo período do ano passado, de 
acordo com dados do Departa-
mento Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran.SP).

Ao todo, 2.586.811 donos 
de veículos optaram por pagar 
o licenciamento junto com o 
IPVA (Imposto sobre Proprie-
dade de Veículo Automotor) 
e outros débitos, e se livrar 
dos compromissos no ano. 
Em 2018, esse número foi de 
2.302.343 pagamentos.

O licenciamento antecipado 

é oferecido todos os anos pelo 
Detran.SP como forma de faci-
litar os pagamentos pelos moto-
ristas, e pode ser feito até o dia 
31 de março nos bancos, caixas 
eletrônicos, internet banking ou 
lotéricas. Basta usar o número 
do Renavam do veículo.

O valor é de R$ 90,20 para 
todos os tipos de veículos. To-
dos os débitos (IPVA, DPVAT, 
multas) devem ser quitados 
antes. A entrega do novo docu-
mento do veículo só é feita pelos 
Correios. O endereço de entrega 
deve estar atualizado no Detran.
SP. A taxa é de R$ 11,00. 

Quem optar pelo pagamento 
a partir de abril, pode seguir o 
calendário anual ou então pagar 
antecipadamente. A vantagem é 
que o documento poderá ser en-
viado pelos Correios ou retirado 
em qualquer unidade do Detran.

SP ou posto Poupatempo.
Para o licenciamento pelo 

calendário, a regra é a mesma: 
todos os débitos do veículo, 
incluindo IPVA, seguro obri-
gatório e multas, devem estar 
quitados. Caso contrário, o 
documento não é emitido. Para 
retirada, é preciso apresentar um 
documento pessoal com foto.

Quem deixa de pagar o 
licenciamento fica com o 
veículo em situação irregular 
e impedido de circular. Se for 
flagrado pela fiscalização, o 
motorista será autuado na in-
fração gravíssima (7 pontos na 
habilitação), com multa de R$ 
293,47 e a remoção do veículo 
para o pátio.

Ao todo, o Estado de São 
Paulo tem cerca de 30 milhões 
de veículos registrados. Só na 
Capital são 8,8 milhões.

Castramóvel atenderá no nova 
Barretos a partir de segunda-feira

licenciamento antecipado cresce 12,3% 
no primeiro bimestre, segundo Detran.SP

Espetáculo “a Paixão de Cristo” 
será dia 14 de abril
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

IngredIentes
250 gramas de fettuccine (tipo de macarrão) cozido al dente
50 gramas de manteiga
50 gramas de queijo parmesão ralado
1 caixa de creme de leite
1 colher (sopa) rasa de sal
1 pitada de pimenta seca
1 colher (chá) de orégano
PreParo
Tempere o fettuccine com sal, orégano e pimenta. Derreta a 
manteiga na frigideira e adicione o fettuccine misturando-o 
bem. Acrescente o creme de leite, misturando tudo até que 
fique ligado à massa. Adicione o queijo parmesão ralado. 
Sirva quente em pratos pré-aquecidos.
rendimento: 2 porções
Bom aPetIte!

Fettuccine A la Romana
Sindicato oferece curso 

de Massas e Molhos artesanais
Aulas serão ministradas na sede e em parceria com o Sindicato da Alimetação

O presidente do Sinthores-
bar (Sindicato dos Trabalha-
dores Hotelereiros de Barre-
tos e Região), Ivair Oliveira, 
confirmou nesta semana, a 
realização do curso de Massas 
e Molhos Artesanais. 

As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas na sede do 
sindicato, na rua 20, 2443. O 
curso terá duração de 5 dias, 
com carga horária de 4 horas 
diárias, oferecendo vagas de 
15 alunos por turno, durante a 
manhã e noite. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone 3325.4374.

O curso vai proporcionar 
aos alunos a preparação de 
massa clássica italiana, massa 
integral, grano duro, grano duro 
integral, massas agrião - cenou-
ra e beterraba, massas coloridas 
e massas bicolores e tricolores.

Além disso, ensinará cortes 
de massas, tais como Fetuc-
cini, Tagliollini e Papardelli, 
além de modelagem de massas 
como Capeletti, Canelone, 
Rondelli, Sofiatelli, Fagotini, 
Caramelli, Sorrentini e Tor-
telli, além de todos os segredos 
e detalhes para os preparati-
vos de 22 molhos básicos e 
derivados tais como Madeira 
Original, Bechamel, Pomodo-
ro, Pesto, Bacalhau e Salmão.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Só existem dois 
dias no ano que nada pode ser feito. 
Um se chama ontem e o outro se 
chama amanhã; portanto, hoje é o dia 
certo para amar, acreditar, fazer e, 
principalmente, viver. (Dalai Lama)

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ATALAIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, a presidente da ASSOCIAÇÃO BENE-
FICIENTE ATALAIA, convoca todos os associados com direto a 
voto, para a Assembleia Geral Extraordinária da associação, a ser 
realizada no dia 30 de março de 2019, às 18h30, a rua C 14, nº 
600, bairro Christiano Carvalho, Barretos, Estado de São Paulo, 
com a seguinte ordem do dia:

- Leitura, discussão e aprovação da Reforma do Estatuto Social;
- Composição de cargos diretivos previstos no Estatuto, Eleição 

e Posse do Conselho Fiscal, com os respectivos Suplentes.

Barretos, 16 de março de 2019.

Marlene de Almeida Pinheiro
Presidente da Associação

As imunoterapias são o 
grande destaque no módulo 
de Pulmão, dentro do III Ecip 
- Encontro de Cancerologia 
do Interior Paulista, apresen-
tadas a partir de uma série de 
novos medicamentos que fo-
ram criados para aumentar os 
organismos de defesa do corpo 
durante o combate ao câncer.

O evento, que teve início 
na última quinta (14) vai acon-
tecer até neste sábado (16), 
no Centro de Convenções da 
Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto, reunindo 
cerca de 900 especialistas de 
todas as cinco regiões do país.

Para debater esta atualidade 
e outras da área de pulmão, o 

III Ecip recebe renomados pro-
fissionais, como o médico dr. 
Pedro de Marchi, do Hospital 
de Câncer de Barretos. Além 
dele, participam do encontro 
os médicos dr. William William 
(diretor de hematologia e on-
cologia da Beneficência Por-
tuguesa de São Paulo), os dou-
tores Carlos Teixeira e Marcos 
André (do Centro de Oncologia 
Oswaldo Cruz, da capital pau-
lista) e o dr. Eduardo Weltman, 
coordenador do Serviço de Ra-
dioterapia do Hospital Israelita 
Albert Einstein.

Com a imunoterapia, o 
paciente pode ter um controle 
maior do câncer, aumentado 
sua expectativa de vida, com 

mais qualidade. O  tratamento 
ainda não é oferecido pelo 
SUS, mas, alguns pacientes 
que têm perfil são tratados via 
Centro Integrado de Pesquisa 
(CIP), do Hospital de Base.

Segundo a oncologista da 
pneumologia, Carla Ferreira, 
do Hospital de Base de São 
José do Rio Preto e Instituto do 
Câncer da Funfarme, é como se 
déssemos uma armadura e uma 
espada ao sistema imunológico. 

“Assim, ele fica mais pro-
tegido e consegue lutar melhor 
contra a doença. Além disso, 
estas novas terapias causam 
menos enjoo e vômitos que a 
quimioterapia e não causam 
queda de cabelo”, explica.

O projeto UAMI (Unifeb Aberto à Melhor Idade), que promove diversas 
atividades de atualização de conhecimento, ensino e cultura, está com 
vagas abertas para pessoas com mais de 45 anos.  As adesões podem 
ser feitas no setor pró-reitoria de Extensão e Cultura da instituição, com 
telefone de contato (17) 3321 6331. O investimento é de R$ 40 mensais. 
Todas as aulas são ministradas por professores de graduações do Unifeb 
e as atividades são de segunda a quinta, das 14 às 17 horas. Dica!!!

João Zaiden é professor de jiu-jitsu em Barretos e Colina, 
e se destaca pelo seu carisma e humildade. Lutador de MMA, 

se destaca por ter participado de 11 lutas e vencido todas elas. 
Comemora neste sábado, 26 anos de idade, ao lado da sua na-

morada Taynara Fernandes, dos pais Rosângela e José Zaiden, 
irmãos, alunos e amigos. Parabéns, felicidades e sucesso!!!

Uma startup de crédito para 
empreendedores de pequeno 
porte; uma empresa que cria 
oportunidades de reinserção de 
idosos no mercado de trabalho; 
um pequeno negócio que de-
senvolve a agricultura e a pe-
cuária no semiárido nordestino. 

Esses são apenas alguns 
exemplos de um novo seg-
mento de empreendimentos 
que tem crescido no Brasil na 
última década: os chamados 
“negócios de impacto social”. 

Atento à importância social 
e econômica dessa nova nature-
za de empresas, o Sebrae vem 
trabalhando para dar visibilida-
de a essas iniciativas e prover 
os empreendedores sociais da 
infraestrutura necessária para 
o sucesso desses projetos.

Nesse sentido, o Sebrae 
lançou um curso online que 

O secretário Municipal de 
Cultura de Barretos, João Batista 
Chicalé, acompanhado da equipe 
de produção e comunicação da 
secretaria, esteve em São Paulo, 
no lançamento do Circuito Sesc 
de Artes 2019. 

A programação em Barretos 
ficou definida para o dia 5 de 
abril, das 16 às 21h30, na Praça 
Francisco Barreto, com diversas 
atrações a céu aberto e gratuitas 
para toda a população.  

Realizado pelo Sesc São Pau-
lo em parceria com as prefeituras 
de 120 cidades do interior, litoral 
e Grande São Paulo, o Circuito 
Sesc de Artes é composto por 
várias itinerâncias de arte de rua. 

O secretário Chicalé ficou im-
pressionado com a proposta para 
este ano e disse que, mais uma 
vez, tem grandes expectativas 
para a programação em Barretos.

“É sempre motivo de orgulho 
receber o Circuito Sesc de Artes 
em Barretos. No ano passado cer-
ca de 3 mil pessoas participaram 
do evento e na edição deste ano, a 
de número 11 na cidade, pretende-
mos superar essa marca”, disse.

A programação em Barretos 
traz as seguintes apresentações:            

CUMBIA CALAVERA (SP)
Show dançante com composi-

ções próprias. Ritmos da cumbia 
chicha peruana, música colom-
biana e sons folclóricos andinos 
(Bolívia, Chile e Peruno, tudo no  
estilo Fiesta de los Muertos, do 
México, e suas caveiras. 

SHOW DA PERCHA CIRCO 
DO ASFALTO (SP)

Técnica circense de equilíbrio 
com alto grau de dificuldade. Um 
mastro é sustentado por um artis-
ta, enquanto outro sobe até o topo 
e demonstra suas habilidades. A 
Palhaça Francisquinha e o Ma-
labarista Diou mesclam  humor, 
acrobacia, contorcionismo, ma-
labarismo e a percha.
NINHOS BALANGANDANÇA 

CIA. (SP)
O grupo propõe, por meio 

de performance, uma história de 
segurança, carinho e afeto no 
ninho, até que cada um saia dali 
para buscar suas aventuras do 
desconhecido.

CNC + PINGENTES PARA 
BORDADO KOSMO (SP)
Oficina faz o encontro da 

fabricação digital com a tradição 
do bordado em ponto-cruz. Os 
participantes vão acompanhar a 
produção de um pingente e deco-
rar em ponto cruz, sob orientação 
dos educadores de artes.

ANDANTE - MARKELIÑE 
COMPAÑIA TEATRO (ESP)

Espetáculo de rua apresenta-
do pelo grupo de teatro de Bilbao, 
no País Basco, Espanha, com 
mais de 30 anos de trabalho e 
apoiado pelo Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música. 
Atores e músicos mascarados in-
teragem em cortejo  com a plateia 
e com instalações no chão.

MERGULHO NA LEITURA - 
INSTITUTO CLIO (SP)

Equipe de mediadores e "mer-
gulhadores" de leitura promovem 
brincadeiras em narrativas literárias, 
com um acervo diversificado de 
obras, com o objetivo de incentivar 
o contato com os livros e o hábito da 
leitura de forma lúdica e divertida.

Definida programação
do Circuito Sesc de 
Artes em Barretos

Unifeb abre inscrições para 
programa da "Melhor Idade"

Médico de Barretos participa 
do maior encontro de 

oncologistas do interior brasileiro
Imunoterapias para aumentar a sobrevida de pacientes com câncer 
de pulmão são apresentadas no encontro que encerra neste sábado

Curso orienta empreendedores sobre como 
desenvolver “negócios de Impacto Social”

O acesso aos conteúdos é inteiramente gratuito. A atividade tem 
carga horária de 24 horas e pode ser concluída em 30 dias

vai apresentar modelos de 
negócios de impacto socio-
ambiental e mostrar como 
transformar realidades por 
meio do empreendedorismo 
com propósito. 

O curso já conta com mais 
de duas mil inscrições e está 
composto de 10 diferentes mó-
dulos que expõem ao empreen-
dedor conceitos essenciais para 
o entendimento e a estruturação 
de iniciativas que procurem 
promover mudanças na socie-
dade e no meio ambiente.

O curso tem carga horária 
de 24 horas e tem prazo de con-
clusão de 30 dias. A atividade 
é inteiramente gratuita e conta 
com um Certificado Digital, 
que é emitido ao final do curso.

“Com a participação nesse 
curso, o público poderá ter 
vários insights de como abrir 

um modelo de negócio ino-
vador digital ou tradicional, 
ganhando dinheiro, ajudando a 
transformar vidas e resolvendo 
problemas socioambientais”, 
explica a especialista em ino-
vação, Valéria Barros (Foto).
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O secretário municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
de Barretos, Manoel Messias 
Santos Neto, protocolou no 
Ministério Público, na Defen-
soria Pública e na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB 
Barretos), documento oficial 
alertando as autoridades sobre 
o risco crescente na região da 
rua 24, entre as avenidas 11 e 
13, interditado desde novem-
bro de 2011 (Foto: Arquivo). 

O trecho, que tem obras an-
ti-enchentes paralisadas por or-

dem judicial, apresenta grande 
erosão no ponto sobre o córre-
go que ali passa. A obra chama-
da Fundo de Vale foi paralisada 
naquele trecho em decorrência 
de processo movido por um 
morador, que teve seu imóvel 
desapropriado e não concordou 
com o valor da desapropriação. 

O secretário questiona no 
documento, quais serão os 
responsáveis no caso de aci-
dentes no local.

“Aquela região, hoje, ofe-
rece perigo real aos barreten-

ses. A interdição foi feita para 
que ninguém passasse pela 
rua, que vem desmoronando 
cada vez mais com essas fortes 
chuvas. A cada dia que passa 
a paralisação da obra deixa o 
local mais perigoso e encare-
ce a sua retomada. Até o muro 
do prédio do CPP ali instalado 
está correndo risco de desaba-
mento, por isso, estou ques-
tionando as autoridades sobre 
quem vai se responsabilizar 
no caso de um acidente”, ex-
plicou Manoel Messias.

Estão abertas até a próxima 
segunda-feira (18) as inscri-
ções para o Processo Seletivo 
de Estagiários na Justiça Fede-
ral de São Paulo, direcionado 
a alunos com idade mínima de 
16 anos, que estiverem cursan-
do o ensino médio ou superior. 

A seleção é para a forma-
ção de cadastro reserva com 
validade de um ano, a con-
tar da data da publicação do 
resultado final, podendo ser 
prorrogada por igual período.

É possível concorrer para 
as seguintes áreas: ensino mé-
dio/técnico profissional/esco-
la especial: administração, 
contabilidade, secretariado, 
informática, técnico em ma-
nutenção e suporte em infor-
mática, técnico em serviços 
jurídicos e técnico jurídico. 
Para ensino superior é neces-
sário estar cursando Direito.

O estagiário deverá cum-
prir a jornada de 4 horas diá-
rias, de segunda a sexta-feira. 
O valor da bolsa-auxílio ofe-
recida é de R$ 502,00 para 
estudantes do ensino médio, 
e R$ 705,00 para os de ensino 

superior. O auxílio-transporte 
é de R$ 8,00 por dia estagiado.

Os interessados poderão 
se inscrever gratuitamente, no 
portal da empresa Cide – Ca-
pacitação Inserção e Desen-
volvimento, em www.ciderh.
org.br. A prova será realizada 
no dia 6 de abril.

IPEM
Por meio da parceria do 

Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo (Ipem
-SP) e o Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE), o 
estudante que está cursando 
o ensino médio, ensino mé-
dio técnico e ensino superior 
pode estagiar nas unidades do 
órgão. Para mais informações, 
basta acessar o site www.ciee.
org.br ou falar pelo telefone 
(11) 3581-2042 com Solange 
Sarri, do Departamento de Re-
cursos Humanos do Ipem-SP. 
As demandas do Ipem-SP são: 
alunos do curso superior cur-
sando: Administração, Comu-
nicação, Direito, Engenharia e 
Serviço Social; alunos do en-
sino médio técnico: Adminis-
tração; e Ensino médio.

A secretária de Estado de 
Desenvolvimento Social de São 
Paulo, Célia Parnes, assinou na 
última quarta-feira (13) o repasse 
de verbas para os 19 municípios 
da região administrativa de Bar-
retos. As transferências são feitas 
por meio do Fundo Estadual da 
Assistência Social (FEAS) para 
os fundos municipais.  

Os municípios aplicarão 
os recursos liberados em uma 
rede de proteção que reúne 
serviços socioassistenciais 
de acolhimento e proteção às 
crianças, jovens e idosos em 
situação de vulnerabilidade 
social em equipamentos nas 
redes públicas dos municípios 
e em locais dirigidos por en-
tidades sociais nos 19 muni-
cípios da região de Barretos.    

Esses serviços atendem famí-
lias em situação de vulnerabili-
dade social e também já em risco 
social e/ou com direitos viola-
dos, tais como, pessoas em situ-
ação de rua e violência, pessoas 
com deficiência, em situação de 

Justiça Federal e IPEM abrem 
processo seletivo para estágio

Estado repassa verba para 
rede assistencial de cidades 

da região de Barretos
Os recursos são destinados aos fundos municipais para 

executarem ações de proteção às crianças, jovens, idosos e pessoas 
com deficiência e em situação de vulnerabilidade e violência

discriminação em decorrência 
de orientação sexual/raça/etnia, 
jovens em conflito com a lei, mi-
grantes, entre outros.  

A verba será repassada 
aos municípios atendidos pe-

las Drads (Diretoria Regional 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social) de Barretos 
(ver tabela abaixo).

Defesa Civil alerta autoridades sobre risco crescente na interdição da rua 24
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“casa rosa”
Esta obra do SAE (Serviço de Assistência Especializa-

da) “Casa Rosa” ainda não foi inaugurada e permanece, 
praticamente, abandonada, já que sofreu depredação e ação 
de vandalismo. Mas o trabalho para implantação está em 
andamento, já que informações confirmam o andamento do 
processo administrativo para uma licitação e nova reforma 
do prédio. A população e os futuros beneficiados aguardam.

EquipEs dE tapa-buracos
A prefeitura de Barretos reforçou nesta semana o trabalho de 

tapa-buracos na cidade, colocando até cinco equipes em dias de 
maior estiagem. Essa temporada de chuvas prejudica o trabalho 
de manutenção de ruas, mas com o sol que tem feito, as equipes 
aproveitam a estiagem para reforçar o trabalho e cinco equipes 
trabalham simultaneamente. O trabalho vem sendo realizado na 
região central e nos bairros da cidade, atendendo a demanda de 
reclamações na Ouvidoria Municipal, quanto no acompanha-
mento do planejamento da secretaria de Obras e, ainda, com 
equipe exclusiva para o projeto de zeladoria urbana, que vem 
sendo executado em conjunto com as secretarias municipais de 
Meio Ambiente, Ordem Pública e com o SAAE.

ExEmplo dE vida
É o tipo de imagem que praticamente diz tudo. Este é o senhor Michel, 90 anos de vida, muita garra, 

muita fibra; enfim, exemplo de dedicação ao trabalho. O popular Carrinho de Mão para carregar materiais 
recicláveis e ganhar, honestamente, “uns trocados”. Precisa dizer, falar ou escrever mais alguma coisa?!!!!
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Manutenção da rede elétrica altera horário de 
aBertura do shopping na segunda-feira - Na próxima 
segunda-feira, 18 de março, o horário de abertura do North Shopping 
Barretos será alterado para 13 horas. Sempre atento às normas de 
manutenção e revisão de sua estrutura e serviços, o centro de compras 
passará por manutenção da rede elétrica e troca de padrões na subes-
tação de energia. O trabalho terá a supervisão da CPFL, por isso, não 
poderá ser realizado no final de semana. Todas as operações do shopping 
estarão em pleno funcionamento a partir das 13 horas de segunda-feira, 
mantendo os horários normais de fechamento como segue: lojas e 
praça de alimentação: das 13 às 22 horas; Just fit: das 6 às 23 horas; 
savegnago: das 8 às 22 horas; poupatempo/detran: das 8 às 17 horas.

Com apresentação da advo-
gada Olga Juliana Auad e do 
jornalista da EPTV, Geraldo 
Neto, a noite de entrega do 
Troféu Mulher North Sho-
pping Barretos 2019 contou 
com momentos de emoção e 
muita beleza nos desfiles de 
moda da grife Carmen Steffens 
e de jóias da JJ Jóias Premium. 

As dez homenageadas re-
ceberam seus troféus das mãos 
do empresário Márcio Eli, 
CEO da rede Centerplex Cine-
mas, especialmente convidado 
pela direção do shopping para 
ter esse papel na noite. 

Homenageada, a advogada 
Arany L’Apiccirella falou em 
nome das dez mulheres da noite 
e destacou que “é preciso sim 

Quem passar pela região 
da Praça Francisco Barreto e 
pelo calçadão em Barretos, 
neste sábado (16) e na próxima 
segunda-feira (18), receberá 
informações sobre dengue, 
zika e chikungunya. 

A ação, promovida pelo 

O St. Patrick's Day - Dia de 
São Patrício, data de origem 
irlandesa, mas que é comemo-
rada em vários países, ganha 
uma celebração especial no 
North Shopping Barretos. 

Organizado pelo Santo Lú-
pulo, o evento será realizado 
neste sábado, 16 de março, no 
Deck do Boliche, a partir das 14 
horas, com entrada será gratuita.

Com muita música, co-
midas e bebidas típicas da 
data como chope verde, cor 
tradicional que também estará 
presente em toda decoração 
da festa e, também, em outros 
pratos, como a linguiça verde.

O cardápio, elaborado pelo 
Empório Nhô, contará ainda 
com outros pratos típicos 
como fish and chips (peixe 
frito acompanhado de batas 
fritas), brigadeiro de Guinness 
(doce que leva a tradicional 
cerveja escura), corned beef 

Na última quinta-feira, dia 14, na sede 
do SEBRAE- Barretos, foi realizada sessão 
extraordinária para a eleição da diretoria do 
COMTUR (Conselho Municipal de Turis-
mo) de Barretos para o biênio 2019/2020. Na 
ocasião, Vítor Edson Marques Júnior (Insti-
tuto Federal de São Paulo/Campus Barretos) 
foi reeleito presidente do COMTUR; Paulo 
César Lopes, vice-presidente (Delegacia do 
Sindicato de Guias de Turismo do Estado de 
São Paulo) e na função de secretário execu-
tivo, Cleber de Carvalho Crispim (Conselho 

de Cultura de Barretos). “É uma honra dar continuidade ao trabalho executado a frente do COMTUR, 
agora eleito por voto. Temos um grande trabalho pela frente, visando fortalecer ainda mais o COMTUR 
e da revisão do Plano Diretor de Turismo, que norteará as nossas ações”, ressaltou, Vítor Marques.

Santo lúpulo comemora St. Patrick's Day 
no north Shopping Barretos com música, 

comidas típicas e cervejas artesanais
(carne especial cozida e fatia-
da). Para beber, além de água, 
refrigerante e drinks, estarão 
disponíveis mais 8 rótulos de 

cervejas artesanais.
AtrAções musicAis

DJ Nando (rock clássico) e 
DANIEL SYN pop rock.

Farmacêuticos orientam sobre os riscos da automedicação 
nos casos de dengue, zika e chikungunya em Barretos

População receberá informações sobre os possíveis sintomas e medicamentos que devem ser evitados em caso de suspeita das doenças 

Conselho Regional de Farmá-
cia do Estado de São Paulo, 
e que faz parte da campanha 
"Farmacêuticos contra a den-
gue, zika e chikungunya", 
conta com farmacêuticos vo-
luntários e visa conscientizar 
a população sobre as doenças, 

assim como informar sobre os 
principais cuidados, formas de 
prevenção, além de alertar so-
bre os riscos da automedicação.

Como os sintomas das três 
enfermidades são semelhantes, 
a pessoa com suspeita dessas 
doenças deve evitar o uso de 
medicamentos como o ácido 
acetilsalicílico, ibuprofeno e 
outros anti-inflamatórios não es-
teroidais, pois eles podem causar 
hemorragia e até levar à morte. 

Os farmacêuticos vão abor-
dar as pessoas, falar sobre as 
doenças e explicar por que esses 
medicamentos devem ser evita-
dos. O uso correto de repelentes 
naturais e sintéticos também 
será abordado durante a ação.

Para o presidente do CR-
F-SP, dr. Marcos Machado, é 
muito importante os farmacêu-
ticos participarem de ações de 

prevenção dessas doenças. 
"O farmacêutico é o profis-

sional de saúde mais acessível 
à população, já que está sem-
pre disponível nas farmácias. 

É um profissional capacitado 
para identificar possíveis si-
nais e sintomas das doenças, 
orientar o paciente e o encami-
nhar para os serviços de saúde 

para receber o atendimento 
adequado e, assim, evitar 
possíveis complicações para 
a saúde do paciente", ressaltou 
Machado. (Foto: Ilustração)

CoMTUr elege nova diretoria

noite de homenagens e beleza 
na entrega do Troféu Mulher north 

Shopping Barretos 2019

lembrar que o dia da mulher é 
um dia de celebração. Celebra-
ção da luta, do reconhecimento 
e do respeito. Somos força. 
Somos vitória”, frisou Arany, 
emocionando a todos.

A gerente de marketing do 
North Shopping Barretos, Le-
tícia Pires, transmitiu a men-
sagem dos empreendedores 
do centro de compras, Fauzi 
Hamuche e Sérgio Gomes, 
explicando que o objetivo com 
esse troféu “é o de dar ainda 
mais visibilidade a quem já 
foi tão invisível na sociedade 
por tanto tempo, traçou fortes 
frases muito usadas pelas mu-
lheres, das quais valorizam 
suas personalidades”.

Após a cerimônia, as ho-

menageadas e seus convi-
dados reuniram-se para um 
coquetel na Praça de Eventos 
do centro de compras, defron-
te ao espaço em que estão 
os painéis que contam as 
histórias da cantora Alcione 
Maria Menegaz Monteiro, da 
advogada Arany Maria Scar-
pellini PriolliL’Apiccirella, da 
empreendedora Maria da Con-
ceição de Oliveira Sanches, da 
jornalista Analli Venâncio, da 
empresária Zaíra Barini Bam-
pa, da reitora Iná Izabel Faria 
Soares de Oliveira, da atleta 
Eduarda Keiko, da benemérita 
Maria José Segóvia, da médica 
Scylla Duarte Prata e da digital 
influencer Carolina Almeida 
de Paula e Silva.
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Dr. Caio Alves Junqueira Franco
CRM-SP 170848 - RQE 66824
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ESPAÇO
INFANTIL

Crianças com bronquiolite. 
Você sabe o que é?

Olá a todos.
Hoje vamos falar um pou-

quinho sobre bronquiolite. 
Você sabe o que é? 

Entre 10 e 30% das crian-
ças com menos de dois anos 
apresentam bronquiolite pelo 
menos uma vez na vida.

A bronquiolite é, geralmen-
te, causada por uma infecção 
por vírus e tem normalmente 
história de um resfriado no 
momento (algumas vezes pega 
do irmãozinho mais velho).

Os sintomas que podem 
estar presentes são tosse, 
chiado no peito (que parecem 
miado de gato), secreção na-
sal, espirros e pode ou não ter 
febre associada. 

Além de desconforto res-
piratório que pode variar a 
intensidade em cada criança.

Nem toda bronquiolite 
necessita de internação hos-
pitalar. Os casos leves, nos 
quais a criança apresenta 

Pesquisa divulgada pela 
Federação Brasileira das As-
sociações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo), mos-
trou que 13% das brasileiras 
nunca foram ou não costumam 

IMPORTANTE
Pesquisa mostra que 13% das brasileiras nunca 

foram ou não costumam ir ao ginecologista
ir ao ginecologista.

A pesquisa, realizada em 
parceria com o Datafolha, ou-
viu 1.089 mulheres a partir de 
16 anos, de todas as classes so-
ciais, em todo o Brasil. Dentre 

as justificativas mais comuns 
para não ir ao ginecologista, 
aparecem respostas como “não 
preciso, estou saudável” (33%) 
e “não considero importante 
ou necessário” (22%).

O estudo também consta-
tou que apesar da maioria das 
brasileiras (76%) ter ido a um 
médico ginecologista há até 
um ano atrás, vale ressaltar que 
cerca de duas a cada dez foram 
há mais de um ano.

Especialistas informam que 
“essa é uma realidade a ser muda-
da, porque as mulheres precisam 
saber da importância da ida regu-
lar ao ginecologista, para preven-
ção de doenças como o câncer de 
colo de útero, câncer de mama e 
infecções causadas por doenças 
sexualmente transmissíveis.

A pesquisa mostra ainda 
que quando questionadas so-
bre a especialidade médica 
mais importante para a saúde 
delas, 68% das entrevistadas 
citaram a ginecologia.

somente obstrução nasal e 
leve chiado, e que conseguem 
ser controlados com inalação, 
podem ser tratados em casa e 
devem ser reavaliados pelo 
pediatra com frequência.

Os casos mais graves são 
caracterizados pelo desconforto 
respiratório, que é diagnosticado 
em alguns sinais como as tira-
gens intercostais (costelas marca-

das e afundando a pele durante a 
respiração), a queda do nível de 
oxigênio no sangue, batimentos 
de aletas nasais (alargamento 
das narinas ao respirar), além 
de sons estranhos indicando o 
esforço para respirar. 

Algumas crianças, inclusi-
ve, ficam incapazes de se ali-
mentar devido à intensidade do 
esforço respiratório, causando, 

inclusive, risco de aspiração 
do alimento para os pulmões.

O tratamento normalmente é 
eficaz e consiste em controlar os 
sintomas até melhora do quadro, 
mas como todas as outras do-
enças podem ter complicações.

Se seu filho estiver apre-
sentando qualquer um destes 
sintomas, procure atendimen-
to médico.
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Cinema

A jovem otimista e sonhadora June encontra escondido na floresta um 
parque de diversões chamado Wonderland, que é cheio de passeios 
e animais que falam. O único problema é que o parque está confuso 
e desorganizado. June logo descobre que o parque veio de sua ima-
ginação e que ela é a única que pode tornar o lugar mágico de novo.

O Parque dos Sonhos

Food Trucks incrementam gastronomia 
do Barretos Country Thermas Park

Visitantes do parque aquático temático – Barretos Country 
Thermas Park, localizado em Barretos (SP), têm pelo menos 
mais de 30 novas opções para saborear enquanto se divertem nas 
piscinas e atrativos turísticos do parque, com a chegada de food 
trucks aos finais de semana e implantação de novos quiosques. 
As atrações gastronômicas incrementam as já variadas opções do 
local. Todo final de semana diversos food trucks estacionam no 
Barretos Country Thermas Park para oferecer pratos da culinária 
japonesa, baiana, lanches, crepes e sobremesas gourmets como 
churros com recheios diversificados. Espalhados pelo parque 
aquático, os novos pontos de alimentação incrementam os menus 
dos dois restaurantes do local, o Big John Bar, especializado em 
pratos executivos e lanches, e o Bar’Nabé, restaurante localizado 
na orla da piscina de ondas, que oferece menu típico de litoral. 
Sorveteria e quiosques com venda de água de coco, açaí e pastel 
também são opções já tradicionais do parque.

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA!!  Os irmãos Augus-
to Murra e Helena fazem aquela festança para comemorar o 

aniversário de Augusto, 6 anos, e da Helena 1 aninho... Para a 
alegria dos pais Rafael e Gabriela. Parabéns!!

Sempre linda... A bela Letícia Minaré comemora 
na terça-feira (19) mais um aniversário e recebe os 

paparicos do namorado Tulio. Felicidades Lê!!

Amanhã (17), os holofotes estarão voltados para a charmosa 
Michelly Ladário, que festeja mais um ano na folhinha ao lado 

dos amigos e familiares. Parabéns, Mi!!

Ontem (15), os flashes estavam voltados para a professora 
Rosemary Rocha Marin, que comemorou mais uma primavera 

ao lado dos filhos Camila, Lucas e Milene. Parabéns!!

3043-6606

Ontem (15), 
a linda e 
meiga, Isa-
bela Mattos 
comemorou 
mais um 
aniversário e 
recebeu aque-
le paparico 
especial dos 
pais Rose e 
Rogério.
Parabéns!!
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No último sábado (9), 
aconteceu na cidade de Len-
çóis Paulista, a primeira etapa 
do Campeonato Estadual de 
Karate, organizado pela fede-
ração paulista da modalidade.

Os karatecas da secretaria 
municipal de Esportes/Asso-
ciação Impacto de Barretos, 
comandados pelo Shihan, 
Sílvio Ricardo Rodrigues, 
conquistaram 11 medalhas, 
sendo uma de ouro, duas 
medalhas de prata e oito me-
dalhas de bronze. 

Os destaques na categoria 
dente-de-leite ficaram por 
conta dos Karatecas Luan 
Granado (8 anos) e Felipe 
Sienna (6 anos), com duas 
medalhas cada um. Todos 
os medalhistas estão classi-
ficados para a final, que será 
realizada em São Bernardo 
do Campo, no mês de junho.

CAMPEONATO 
COMBAT GAME

O Projeto Revelar de Bar-

Mais de 1.300 atletas profis-
sionais e amadores são espera-
dos para a 4ª edição da Parque 
Night Run, corrida que acontece 
neste sábado, dia 16, no Parque 
do Peão, a partir das 19 horas. 

Os runners ainda podem 
retirar seus kits no quiosque 
montado no North Shopping 
Barretos,  das 10 às 16 horas. 
Para aqueles que residem 
em outra cidade, o termo 
de autorização para que ter-
ceiros retirem seu kit está 
disponível nas redes sociais 
da corrida: facebook.com/
parquenightrun ou @parque-
nightrun no Instagram.

Os trajetos, de 5km e 10km, 
contemplam importantes pon-
tos turísticos localizados no 
Parque do Peão e trechos ar-
borizados. As crianças que vão 
acompanhando os pais poderão 
se divertir no Espaço Kids, que 
oferecerá diversas atividades 
em formato de gincanas e 
pequenos circuitos interativos. 

O Barretos EC vai para a se-
gunda partida fora de casa, neste 
domingo (17), às 10 horas, contra 
o Batatais. O Touro do Vale quer 
voltar a vencer após dois empates 
seguidos, diante de São Bernardo 
(casa) e Taboão da Serra (fora).

Com 14 pontos, o BEC ocu-
pa a 10ª colocação, mas tem a 
mesma pontuação de Rio Preto, 
Primavera e Audax, perdendo 
nos critérios de desempate. 
A equipe de Ricardo Moraes 
tenta a segunda vitória longe 

do estádio Fortaleza. A única 
vez que isso aconteceu foi na 
estreia do campeonato, no dia 
20 de janeiro, contra o Monte 
Azul Paulista. Pela tabela, res-
tam apenas quatro jogos para 
o fim da 1ª fase da série A-3.

Dando sequência na semana de treinamento, o elenco do Barretos 
Esporte Clube seguiu seus trabalhos de preparação no Estádio Fortaleza. 
Os treinamentos estão sendo realizados no horário da partida agendada 

para este domingo, dia 17, às 10 horas, no Estádio Dr. Osvaldo Scatena, em Batatais.

BEC quer voltar ao G-8 
com vitória fora de casa

4ª Parque night run movimenta 
Parque do Peão neste sábado

Corrida que reúne atletas de Barretos e região realiza 
entregas dos kits até as 16 horas no North Shopping

“Temos a certeza de que a 
Parque Night Run será mais 
uma grande festa. Mais do 
que a disputa pelo melhor 
tempo, a integração entre tan-
tos apaixonados pela corrida 
é o ponto alto deste evento”, 

antecipa Caio Ramiro, um dos 
organizadores. 

Os resultados com classi-
ficação por categorias e tem-
pos individuais poderão ser 
consultados no site https://
sistime.com.br/eventos/

Etapa classifica barretenses 
para fase estadual de Karate

retos, com o apoio da secre-
taria de Esporte de Barretos, 
participou no último sábado 
(9), em Cubatão/SP, da seletiva 
estadual para os jogos escola-
res do Combat Game.

Cinco atletas barretenses se 
classificaram para a fase na-
cional, que acontece em abril, 
na cidade de Palmas/TO. Os 
classificados foram: Wesley 
Paixão - campeão livre até 42 

kg; Erick Modenes - campeão 
greco romano até 44 kg; Au-
gusto Rafael -  campeão greco 
romano até 52 kg; Wilson Ga-
briel - campeão greco romano 
até 62kg; Eduardo Modenes 
- campeão greco até 75 kg.

 Também participaram os 
atletas Lucas Barbosa – vice-
campeão até 68 kg, no estilo 
livre, e Jaqueline Araújo - 
Wrestling Feminino até 54 kg.


