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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 29 DE MARÇO

R$  3,914
Dólar Comercial Venda R$  3,915

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

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!!!

O secretário municipal de 
Obras, Rafael Ducati, informou 
nesta sexta-feira (29) que após 
a reconsideração do embargo 
judicial e liberação para execução 
das obras na rua 24, a prefeitura e 
a empresa responsável contratada 
realizarão análises técnicas do 
local para a retomada das obras.

O embargo judicial paralisou 
a obra desde outubro de 2017, 
de forma abrupta. “Transcorri-

dos períodos chuvosos, o local 
está sendo reavaliado pelo corpo 
técnico da prefeitura e enge-
nheiros responsáveis pela em-
presa, vencedora da licitação”, 
apontou Ducati.

Segundo o secretário, nos 
próximos dias a área será lim-
pa para prosseguimento das 
análises técnicas e, consequen-
temente, o reinício das obras 
por parte da empresa.

O presidente de honra do Barretos EC, Milton 
Aparecido da Silva, Miltão, afirmou que espera a 
presença dos torcedores em grande número na 
arquibancada do Estádio Fortaleza, para acompa-
nhar a  partida deste domingo, dia 31, a partir das 
10 horas, frente ao Rio Preto. "Trata-se do jogo 
da classificação do Touro do Vale", frisou Miltão. 
O Touro do Vale precisa apenas de um empate 

para conquistar a classificação para a próxima fase do Campeonato 
Paulista da Série A3. Segundo Caderno - PÁGINA 04

A partir da próxima se-
gunda-feira, 1º de abril, os 
Correios de Barretos iniciam 
a entrega das correspondên-
cias em todos os bairros da 
cidade. De acordo com o 
gerente dos Correios, Edval-
do Pedro da Silva, o efetivo 
de carteiros em Barretos é 
suficiente para as entregas e 
com a chegada dos novos ve-
ículos, será possível atender 
a entrega em 12 bairros da 

cidade que não estavam rece-
bendo as correspondências.

Segundo Edvaldo da Sil-
va, com a normalização do 
serviço, as correspondências 
serão entregues nos seguintes 
bairros:  Leda Amêndola, Oa-
sis, Vida Nova, Nobre Ville, 
Jardim Europa, Jardim Anas-
tácio, Jardim dos Coqueiros, 
Mais Parque, Planalto, Re-
sidencial Santa Rita, Nova 
Barretos 2 e San Diego.

Decisão da juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª 
Vara da Justiça Federal em Brasília, proibiu nesta 
sexta (29) que o Jair Bolsonaro e seus auxiliares 
comemorem o aniversário de 55 anos do golpe 
de 1964 neste domingo (31). A magistrada aten-
deu a pedido de liminar da Defensoria Pública 
da União, que argumentou risco de afronta à 
memória e à verdade, além do emprego irregular 

de recursos públicos nos eventos. "Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à União que se 
abstenha da ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964, prevista pelo ministro da Defesa e comandantes 
do Exército, Marinha e Aeronáutica", decidiu a magistrada, de acordo com a reportagem da Folha de S. Paulo.

Iniciado em 31 de março de 1964, o golpe militar se consolidou na madrugada de 1º para 2 
de abril. Nesses primeiros dias, nove figuras foram decisivas, seja ao lado do governo que era 
deposto, seja apoiando o movimento golpista. PÁGINA 03

Uma semana de di-
vulgação em massa, atra-
vés de todos os meios de 
comunicação possíveis, 
sobre a obrigatoriedade do 
cadastramento biométrico 
dos eleitores nos municí-
pios da Barretos e Colôm-
bia, com a necessidade de 
comparecimento urgente 

do eleitor ao cartório eleitoral.

Semana dos Meios de Comunicação para 
cadastramento biométrico dos eleitores

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Conferência discute políticas públicas para idosos
O evento abordou o tema “Os desafios 

de envelhecer no século XXI e o papel 
das políticas públicas”, ministrado pelo 
professor Guilherme Davolvi, nesta sex-
ta-feira (29). Estavam presentes no local, 
o presidente do Conselho Municipal do 
Idoso (CMI), André Guimarães de Castro; a 
secretária de Assistência Social de Barretos, 
Kelly Brito Coelho; Gustavo Figueiredo e 
os conselheiros Keli Cristina Girardi, Ana 
Lúcia Souza, Maria Aparecida Teixeira, 
Carlos Eduardo  Cassiano Silva, Sebastião 
Cezário e o Coronel Carlos.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

A tarifa de ônibus está, em 
média, 7,68% mais cara, em 
Barretos. O novo decreto ain-
da prevê duas modalidades de 
cobrança: tarifa antecipada, 
que passou de R$ 3,90 para 
R$ 4,10 (reajuste de 5,12%) 
e tarifa no embarque, que foi 
de R$ 3,90 para R$ 4,30 (um 
reajuste de 10,25%).

Tarifa de ônibus sofre alteração no tipo de cobrança

Obras do Fundo de Vale na rua 24 serão 
retomadas após análises técnicas da prefeitura

Correios confirma entrega de 
correspondências em todos os bairros 

de Barretos a partir de segunda

Juíza proíbe Bolsonaro de 
comemorar golpe de 1964

Quem era quem no golpe: 
nove figuras decisivas em 1964

Segundo Caderno - PÁGINA 01

“É o jogo da classificação do Barretos”, 
convoca presidente de honra do BEC
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agosto de 2006
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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.

Clareamento dos dentes

Reportagem publicada re-
centemente no jornal Folha de S. 
Paulo revelou uma preocupante 
realidade: os registros de intole-
rância no estado de São Paulo 
praticamente dobraram no ano 
passado em relação a 2017. 

O levantamento mostra que 
mais da metade dessas ocor-
rências deveu-se à intolerância 
religiosa (55%), seguidas de 
preconceito racial (21%) e ho-
mofobia ou transfobia (16%).

Esses números são reforçados 
pela pesquisa Datafolha realizada 
em dezembro de 2018. Entre os 
brasileiros que responderam já ter 
sofrido algum tipo de preconcei-
to, a religião foi apontada como 
a terceira maior causa de discri-
minação, atrás somente da classe 
social (1ª posição) e do local de 
moradia (em 2º lugar). 

Superou o preconceito por 
gênero, por raça ou cor e por 
orientação sexual, que aparece-
ram nessa ordem.

São números estarrecedo-
res e inaceitáveis. E também 
surpreendentes em se tratando 
de um país com tradição de 
acolhimento de imigrantes de 
todas as partes do mundo que, 
ao longo dos últimos séculos, 
chegaram – e continuam che-
gando – trazendo consigo suas 
esperanças, seus sonhos, sua 
culinária, sua cultura e também 
suas crenças religiosas.

Face menos visível do pre-
conceito – pelo menos até ago-
ra, a intolerância religiosa é 
tão grave e reprovável quanto 
qualquer outra forma de discri-
minação porque fere o princípio 
da dignidade humana. 

Trata-se de um bem prote-

gido pela Constituição Federal, 
que garante a inviolabilidade 
da liberdade de consciência 
e de crença e assegura o livre 
exercício dos cultos religiosos, 
protegendo ainda os locais de 
culto e a suas liturgias.

Lamentavelmente, porém, 
é crescente o número de casos 
no Brasil em que esse direito é 
desrespeitado, não raro de forma 
violenta. A pesquisa Datafolha 
aponta que as vítimas de pre-
conceito religioso somaram 15% 
dos casos em 2007, número que 
saltou para 26% em 2018.

A questão é séria, merece 
reflexão e exige ações. Cada 
vez que é invadido um terreiro 
de Umbanda ou uma roça de 
Candomblé, que um evangélico 
é hostilizado, que uma imagem 
católica é propositalmente des-
truída, que um muçulmano é 
ridicularizado, não é apenas 
aquela pessoa ou figura que está 
sendo vítima de preconceito, 
mas todas as religiões. É o direi-
to à fé individual que é atingido.

O estado de São Paulo foi 
pioneiro ao instituir por lei, no 
âmbito da Secretaria da Justiça 
e Cidadania, o Fórum Inter-re-
ligioso para uma Cultura de Paz 
e Liberdade de Crença, que nos 
últimos anos vem atuando fir-
memente para a implementação 
de políticas de enfrentamento e 
combate à intolerância religiosa 
e para a difusão da cultura de paz. 

Esse fórum reúne 101 mem-
bros, entre representantes de 22 
segmentos religiosos, das mais 
variadas matizes, além de ateus 
e agnósticos, e de indicados 
poder público estadual, institui-
ções e organizações não gover-

namentais, numa convivência 
absolutamente harmoniosa e 
produtiva em sua missão.

Sensível a esse triste quadro 
já relatado, o Fórum Inter-reli-
gioso lançou no dia 27 de março 
a campanha “Respeitar o próxi-
mo é cultivar a paz”. 

Seu objetivo é fomentar a 
tolerância religiosa, ampliar a 
conscientização de que esse tipo 
de intolerância constitui prática 
de crime e estimular denúncias 
sobre violações desse direito.

Vale lembrar as palavras do 
Dalai Lama, em uma entrevista 
ao programa Fantástico:

“... Hoje as pessoas estão 
conectadas e podem se sentir 
inseguras, ou ameaçadas por ou-
tras religiões. Mas a informação 
pode mudar isso. (...) Todas as 
religiões falam da mesma, mes-
ma, mesma mensagem, apesar 
das filosofias diferentes. Preci-
samos promover maior harmo-
nia religiosa. O mundo precisa 
de religiões diferentes, porque 
uma religião não é suficiente 
para satisfazer essa variedade 
imensa de povos. Precisamos de 
variedade de religiões para uma 
variedade de povos. Porque o 
objetivo final é o mesmo: amor, 
compaixão, perdão, tolerância e 
assim por diante”.

Desse modo, a Secretaria 
da Justiça está cumprindo o seu 
papel ao fomentar o respeito, 
princípio básico da tolerância, 
contribuindo para que todos 
possam professar a sua fé com li-
berdade. É um passo importante 
na construção da cultura da paz.

A inovação chegou até a saú-
de bucal, com escovas de dente 
a bateria, que prometem máxima 
eficácia na higiene bucal. Mas, 
afinal, é mesmo necessário subs-
tituir a tradicional escova por 
uma à bateria? Qualquer pessoa 
pode usar? Aproveitamos o tema 
e as curiosidades para tirar as 
principais dúvidas sobre o uso de 
escovas dentais a bateria.

Limpa mais do que 
a escova manuaL.
verdade. As escovas a bateria 

são mais eficazes para a higiene 
bucal porque as vibrações per-
mitem que os movimentos e a 
intensidade da escovação sejam 
padronizados. Essa característica 

A intolerância religiosa é 
crime. Para alertar a população 
e cultivar o respeito, o governo 
de São Paulo, por meio da Se-
cretaria da Justiça e Cidadania, 
lançou na última quarta-feira, 
27, a campanha Respeitar o 
Próximo é Cultivar a Paz. 

Entre janeiro de 2015 e o 
primeiro semestre de 2017, o 
Brasil registrou uma denúncia 
de intolerância religiosa a cada 
15 horas. O levantamento rea-
lizado pelo, então, Ministério 
dos Direitos Humanos revelou 
que o Disque 100, canal que 
reúne essas denúncias, recebeu 
quase 1.500 reclamações no 
período.  Os estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais lideram os casos.

“Situações que envolvam 
preconceito religioso preci-
sam ser superadas. O Brasil 
é o país com o maior sincre-
tismo religioso do mundo. 
Essa fusão está relacionada às 
questões históricas, processo 
de colonização e de formação 

Aproveitando a descontração 
do Dia da Mentira, 1º de abril, 
conheça as principais mentiras 
que as pessoas contam a si mes-
ma, para consumir mais do que 
podem sem se sentirem culpa-
das: “Eu mereço”, “eu preciso”, 
“estou infeliz”, “não consigo 
resistir” e “eu tenho condição”.

“Muitas brincadeiras são 
feitas nessa data, até por gran-
des empresas, que entram no 
clima para ganhar notoriedade 
e se aproximarem do público. 
Embora a ocasião seja mesmo 
engraçada, há certas mentiras 
que acabam sabotando a saúde 
financeira dos brasileiros”, alerta 
Reinaldo Domingos, presidente 
da Associação Brasileira de Edu-
cadores Financeiros (Abefin).

Confira as cinco 
principais mentiras abaixo:

1- “eu mereço”
Embora essa frase possa ser 

verdadeira, ela tende a minar 
a realização de algo que, entre 
tudo aquilo que é do mereci-
mento da pessoa, ela realmente 
deseja, como um sonho, que 
mesmo adormecido, nunca 
deixou de existir.

É preciso ter em mente 
que atingir uma grande meta é 
viver algo mais desejado e me-
recido do que qualquer outra 
experiência do dia a dia, e que 
quanto mais dinheiro se apli-
ca em compras esporádicas, 
menos é destinado à merecida 
realização dos sonhos.

As pessoas costumam ser as 
primeiras a sabotarem sua ver-
dadeira felicidade. Com tantas 
promoções e ofertas, muitas 
vezes, é difícil mesmo resistir à 
tentação de comprar algo, ainda 
que não precisemos de verdade 
daquilo. Por isso, é tão impor-
tante que tenhamos objetivos 
de vida bem definidos, pois são 
eles que nos farão praticar o 
consumo consciente; afinal de 
contas, estamos nos privando 
de um prazer pontual em prol 

Tolerância religiosa, caminho da paz

paulo Dimas Mascaretti
Secretário de Estado da Justiça 

e Cidadania de São Paulo

Mitos e verdades sobre a escova dental a bateria
garante uma limpeza bucal mais 
profunda, inclusive, da linha da 
gengiva, onde há maior acúmulo 
de placa bacteriana, que é a princi-
pal causadora da gengivite e outras 
doenças bucais. Porém, é impor-
tante não esquecer do fio dental 
e o enxaguante bucal, etapas que 
completam a higienização bucal.   

não dá para Levar 
na nécessaire. 

mito. Já existem no merca-
do escovas a bateria, que não 
precisam ir direto à tomada e 
são leves e práticas de levar na 
nécessaire do trabalho, nas via-
gens e demais compromissos. 

quem usa apareLho 
ortodôntico, impLan-

tes e Lentes de conta-
to não deve usar. 
mito. Pelo contrário, as vibra-

ções padronizadas e o maior alcan-
ce da linha da gengiva das escovas 
a baterias garantem melhor lim-
peza interdental, fator importante 
para esses tipos de tratamento. Se 
a pessoa com facetas dentais, por 
exemplo, não tomar os cuidados 
corretos com a saúde bucal, a 
lâmina colocada pode acumular 
bactérias e fungos responsáveis 
por diversos problemas bucais.
FaciLita a escovação 
para pessoas com in-

capacidade Física. 
verdade. Justamente pelas 

escovas a bateria terem os movi-
mentos padronizados, não é pre-
ciso colocar força ou intensidade 
na escovação. Basta deixar sob a 
superfície dos dentes e rotacionar 
levemente para limpar. Isso dá 
maior autonomia para que pesso-
as com movimentos reduzidos na 
parte superior consigam realizar 
a escovação sozinhas.

Secretaria da Justiça lança 
campanha contra intolerância religiosa

A ação visa a alertar a população sobre esse tipo 
de crime e divulgar os canais para denúncias

do povo”, lembra o secretário 
da Justiça e Cidadania, Paulo 
Dimas Mascaretti.

A campanha também divul-
gará o Fórum Inter-Religioso 
para uma Cultura de Paz e Liber-
dade de Crença, da Secretaria da 
Justiça e Cidadania, criado para 
implantar políticas de enfrenta-
mento e combate à intolerância 
religiosa e para estabelecer um 
canal de diálogo entre as re-
ligiões. O fórum, pioneiro no 
país, foi implantado pela Lei nº 
14.947/2013, tem 101 represen-
tantes de 22 segmentos religiosos 
e da sociedade civil.

“Recebemos dezenas de 
denúncias que envolvem desde 
agressões verbais e físicas até 
depredações e incêndios de 
terreiros de religiões de matriz 
africana. A vítima é orientada 
a contatar o Ministério Públi-
co e a Polícia Civil para ter 
resguardado o seu direito de 
liberdade religiosa”, afirma a 
presidente do Comitê Gestor 
e secretária-geral do fórum, 

Vânia Maria da Silva Soares.
“A Constituição Federal 

determina no artigo 5°, inciso 
VI, que a liberdade de cons-
ciência e de crença é inviolá-
vel, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos 
e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e 
às suas liturgias.”, afirma o se-
cretário da Justiça e Cidadania.

A campanha que trata da 
intolerância religiosa é perma-
nente. As denúncias podem ser 
feitas pelo e-mail denunciain-
toleranciareligiosa@justica.
sp.gov.br ou pelo telefone (11) 
3291-2624.

1º de abril

Cinco mentiras que as pessoas contam 
a si mesmas para consumir sem culpa

de algo muito maior lá na frente.
2- “eu preciso”

Uma das principais men-
tiras que as pessoas contam a 
si mesmas é que precisam de 
determinado produto ou servi-
ço. É necessário ponderar se há 
mesmo uma necessidade e se 
há condições de usufruir daqui-
lo no momento da aquisição.

É importante que o consu-
mo venha após o planejamento 
financeiro e a pesquisa de preços 
em, no mínimo, três locais dife-
rentes. Não vale a pena querer 
sustentar um status. Muita gente 
compra aquilo que não precisa, 
com o dinheiro que não tem, 
para impressionar, muitas ve-
zes, pessoas que nem conhece. 
Precisamos nos educar financei-
ramente para viver de maneira 
mais saudável e sustentável, 
realizando sonhos que possuem 
valor para nós mesmos.

3- “estou inFeLiz”
A felicidade advinda do 

consumo esporádico e sem 
planejamento tende a ser pe-
quena e momentânea. Realizar 
sonhos, por sua vez, gera a 
felicidade genuína e duradoura 
que todos almejam.

Quem reconhece que está 
infeliz precisa, ao invés de bus-
car a satisfação em compras, 
equilibrar o momento presente 
com a projeção de um futuro de 
realizações. Para que o ato de 
sonhar também não seja algo 
pontual, sempre recomendo que 
as pessoas tenham, no mínimo, 
três objetivos: um de curto (até 

um ano), um de médio (de um a 
dez anos) e outro de longo prazo 
(acima de dez anos).

4- “não consigo 
resistir”

Mais do que contestada, esta 
mentira aparentemente inofensi-
va deve levar à reflexão sobre o 
porquê de, ao invés de planejar 
e consumir com consciência, a 
pessoa prefere se deixar levar 
pelo momento. É possível que 
esteja faltando organização.

Ter ciência da situação fi-
nanceira é primordial para que 
se possa ter mais pulso firme e 
disciplina na hora de resistir aos 
impulsos consumistas. Parece 
impossível, mas muita gente 
não sabe quanto de dinheiro 
tem na conta antes de gastar. 
Precisamos acabar com esse 
comportamento o quanto antes, 
com educação financeira.

5- “eu tenho 
condição”

Assim como a falta, a sobra 
de dinheiro é um sinal de que 
a administração não está sendo 
eficaz, pois a melhor forma de 
utilizar os recursos financeiros é 
seguindo um bom planejamento.

A quem tem dinheiro so-
brando no final do mês, convém 
rever se há sonhos que podem 
ser realizados mais rapidamen-
te, com o acréscimo deste valor 
ou se há novos objetivos de 
vida a serem priorizados.

Afinal, o dinheiro deve 
trabalhar em favor das pesso-
as, não o contrário. (Fonte: 
dsop educação Financeira)
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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

Vende-se Terreno no bairro Jardim anasTácio
Quadra L lote 3, 

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

O vereador Rafael Dutra 
(PSDB) vem mantendo diaria-
mente contato com a população 
de Barretos, mesmo longe da 
tribuna da Câmara Municipal. 

Para isso, Dutra e sua equi-
pe de trabalho usam as redes 
sociais, principalmente o face-
book, para divulgar seus pro-
jetos, requerimentos e indica-
ções apresentadas  na Câmara 
Municipal, visitas aos bairros, 
contatos com munícipes; enfim, 
todos os detalhes dos trabalhos 
que ele, como vereador, vem 
realizando para melhorar a ad-
ministração pública municipal.

"As redes sociais estão 
aí para serem usadas e es-
colhi usar esses meios de 
comunicação para falar mais 
diretamente com a população. 
Sou vereador por escolha da 

O Detran.SP informa que 
começa na próxima segunda-
feira, 1º de abril, o calendário 
anual obrigatório de licencia-
mento para todos os veícu-
los registrados no Estado. O 
cronograma leva em conta o 
número final da placa e tem 
início com os veículos que 
portam o final 1. O valor da 
taxa é de R$ 90,20 e por mais 
R$ 11 o motorista pode receber 
o documento em casa.

O Detran.SP ressalta que 
não basta apenas pagar a taxa, 
é preciso que haja a emissão 
do documento. Sendo assim, 
não é aconselhável deixar para 
a última hora. 

Entre os meses de janeiro 
e março de 2019, quase 3 
milhões de veículos foram 
licenciados de forma anteci-
pada. Esses, portanto, já estão 
regularizados para rodar o ano 
todo. Atualmente, o Estado de 
São Paulo tem mais de 30 mi-

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) instaurada 
na Câmara Municipal de Bar-
retos, para investigar a fraude 
de R$ 11 milhões nos holeri-
tes de servidores municipais 
suspeita que o esquema be-
neficiou candidatos da região 
a deputado estadual e federal 
nas eleições no ano passado.

Documentos reunidos até 
agora indicam que os valores 
“extras salariais” depositados 
nas contas dos funcionários 
públicos eram sacados e repas-
sados às campanhas eleitorais.

Inicialmente, 105 funcio-

nários haviam sido afastados 
por suspeita de agir na frau-
de. Mas, os procedimentos 
administrativos instaurados 
pela prefeitura apontaram 
a participação de mais oito 
funcionários, que também 
foram afastados até o fim da 
investigação interna.

O caso também está sendo 
apurado sob sigilo pela Polícia 
Civil e o Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco) do 
Ministério Público. Ambos os 
órgãos informaram que não 
podem revelar detalhes do que 

foi analisado até o momento.
Ao site G1 Ribeirão e EPTV, 

o delegado Rafael Faria Domin-
gos disse apenas que o caso está 
sendo tratado como suspeita de 
peculato e corrupção passiva, e 
que o número de investigados é 
maior do que os 113 servidores 
municipais afastados.

Em nota, o promotor Tiago 
Dutra Fonseca, secretário exe-
cutivo regional do Gaeco em 
São José do Rio Preto, afirmou 
que não pode conceder entre-
vista em razão da necessidade 
de preservar o “andamento 
adequado” da investigação.

Iniciado em 31 de março de 
1964, o golpe militar se consolidou 
na madrugada de 1º para 2 de abril. 
Nesses primeiros dias, nove figu-
ras foram decisivas, seja ao lado 
do governo que era deposto, seja 
apoiando o movimento golpista.

João Goulart
Além de enfrentar uma crise 

econômica, o presidente Jango 
(PTB), gaúcho de São Borja, via 
crescer a rejeição ao seu gover-
no entre os militares no início 
de 1964. A oposição da cúpula 
das Forças Armadas cresceu 
com o comício da Central do 
Brasil, no Rio, em 13 de mar-
ço. Nesse grande ato popular, 
Jango defendeu enfaticamente 
as chamadas reformas de base, 
um conjunto de medidas eco-
nômicas e sociais de caráter 
nacionalista, que dariam ao país 
uma guinada à esquerda. Diante 
do avanço dos militares a partir 
de 31 de março, que resultou no 
golpe, Jango praticamente não 
ofereceu resistência. No dia 1º 
de abril, viajou do Rio para Bra-
sília e depois para Porto Alegre. 
Exilou-se no Uruguai.

leonel Brizola
Participou do comício da 

Central do Brasil, em que cri-
ticou o Congresso, dizendo que 
os parlamentares não ouviam o 
povo. O deputado federal pelo 
PTB defendia uma radicalização 
à esquerda do governo Jango. 
No dia 2 de abril, Brizola se reu-
niu com o recém-deposto presi-
dente em Porto Alegre e propôs 
organizar uma resistência ao 
golpe, mas Jango preferiu evitar 
conflitos com os conspiradores. 
Também se exilou no Uruguai.

Darcy riBeiro
Chefe do Gabinete Civil de 

Jango, o antropólogo mineiro 
foi um dos poucos membros do 
governo a tentar organizar uma 
resistência ao golpe. Não conse-
guiu. Teve seus direitos políticos 
suspensos pelo Ato Institucional 
nº 1 (AI-1). Exilou-se no Uruguai.

HumBerto De alen-
car castello Branco

Chefe do Estado-Maior do 
Exército, o general cearense 
teve participação decisiva na 
articulação do golpe. No dia 20 

licenciamento obrigatório começa 
segunda-feira com placas final 1

lhões de veículos registrados. 
Para circular, todo veículo pre-
cisa estar com o licenciamento 
em dia, independentemente do 
ano de fabricação.

Apreensão do veículo
Licenciamento em atraso 

gera a remoção do veículo ao 

pátio. Além disso, o proprietá-
rio recebe multa de R$ 293,47 
e sete pontos na habilitação 
por conduzir veículo que não 
esteja devidamente licenciado, 
o que é infração gravíssima, 
conforme o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Comissão suspeita que fraude em holerites 
em Barretos favoreceu campanhas eleitorais

Dutra vem usando as redes sociais 
para divulgar seu trabalho político

população, por isso, me sinto 
obrigado a prestar o serviço 
que, entendo, um vereador, 

representante e escolhido pelo 
povo, deve prestar para a po-
pulação", comentou Dutra. 

Quem era quem no golpe: 
nove figuras decisivas em 1964

HISTÓRIA

de março, expediu uma circular 
para oficiais alertando-os a res-
peito das ameaças representadas 
pelo governo João Goulart. 
Consumado o golpe, foi eleito 
presidente pelo Congresso no 
dia 11 de abril. Governou até 
março de 1967, promovendo 
uma série de cassações, que 
incluíam parlamentares. Teve 
Costa e Silva como sucessor.
artur Da costa e silva

Outro ativo articulador do 
golpe, o general gaúcho foi um 
dos signatários do manifesto no 
dia 31 incentivando todos os 
militares a se unir na luta contra 
o governo Jango. Com a chegada 
das Forças Armadas ao poder, foi 
um dos principais responsáveis 
pela criação do Comando Supre-
mo da Revolução, formado pelo 
almirante Augusto Rademaker 
(Marinha), pelo brigadeiro Fran-
cisco Correia de Melo (Aero-
náutica) e pelo próprio Costa e 
Silva (Exército). Com a posse de 
Castello Branco, tornou-se ofi-
cialmente ministro do Exército. 
Chegou à Presidência em 1967.

olympio mourão 
FilHo

À frente da 4ª Região Militar 
e da 4ª Divisão de Infantaria do 
1º Exército, sediados em Juiz de 
Fora (MG), o general mineiro ini-
ciou na madrugada de 31 de mar-
ço o movimento das tropas em 
direção ao Rio de Janeiro, ação 
que culminou na queda de Jango. 
Depois do golpe, porém, teve 
atuação discreta. Em setembro 
de 1964, foi nomeado ministro do 
Supremo Tribunal Militar, onde 
ficou até se aposentar, em 1969.

amaury Kruel
Ex-ministro da Guerra do 

governo João Goulart, Kruel 
era comandante do 2º Exército, 
sediado em São Paulo, à época 
do golpe. O general gaúcho teve 
dificuldade em decidir qual lado 
tomar. No dia 31 de março, à 
noite, ligou ao presidente para 
pedir que ele rompesse com no-
mes de esquerda que integravam 
o governo, como Darcy Ribeiro. 
Pedia também que o Comando 
Geral dos Trabalhadores (CGT) 
fosse colocado fora da lei. Dian-
te da negativa de Jango, Kruel se 
juntou aos conspiradores.

carlos lacerDa
Filiado à UDN, o maior par-

tido conservador da época, o 
governador da Guanabara se 
opôs oficialmente à Presidência 
de Jango e se destacou como 
um dos principais articuladores 
civis do golpe. Também foi o 
caso de outros governadores, 
como Adhemar de Barros (SP) 
e Magalhães Pinto (MG). No dia 
8 de abril, Lacerda participou de 
reunião com Costa e Silva em que 
foi decidido o apoio à candidatura 
de Castello Branco à Presidência.

ranieri mazzilli
Presidente da Câmara dos 

Deputados, assumiu interina-
mente a Presidência da Repú-
blica no dia 2 de abril, depois 
que o cargo foi considerado 
vago. Seu poder, no entanto, era 
limitado. As principais decisões 
eram tomadas pelo Comando 
Supremo da Revolução, formado 
por três ministros militares, entre 
eles Costa e Silva. No dia 15 de 
abril, Mazzilli (PSD) transferiu o 
cargo para Castello Branco, que 
havia sido eleito presidente da 
República pelo Congresso no dia 
11. (Fonte: Folha de s.paulo)
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (01/04) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

CORRETOR DE IMÓVEIS
COZINHEIRO
EDUCADOR SOCIAL
FARMACEUTICO
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

INDUSTRIAL
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
MARCENEIRO DE MÓVEIS
OPERADOR DE TELEMARKETING,
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

VENDEDOR INTERNO
ATENDENTE
VAGAS ATACADÃO
AUXILIAR DE ESTOQUE
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.

O Sebrae Móvel prestará 
atendimento em Barretos, Gua-
íra, Morro Agudo e Bebedouro 
na próxima semana, entre 1º e 5 
de abril. A presença da unidade 
nos locais é uma oportunidade 
para os donos de micro e pe-
quenas empresas e, também, 
para as pessoas que sonham em 
abrir o próprio negócio tirarem 
dúvidas a partir do atendimento 
gratuito de analistas e consulto-
res da entidade.

A van começa a semana 
em Barretos, na Faculdade de 
Ciências da Saúde de Barretos 
(Facisb), localizada na Ave-
nida Loja Maçônica Renova-
dora, 100, Bairro América. 
O atendimento será das 9h30 
às 17 horas. Na terça-feira, 
é a vez de Guaíra receber o 
escritório itinerante, das 9h30 
às 16h30, no Sebrae Aqui, na 
Rua 8, 221, no centro.

Na quarta-feira, das 9h30 
às 16h30, o atendimento será 
na Associação Comercial e 
Industrial de Morro Agudo, 
na Rua 9 de Julho, 400, no 
centro. O Sebrae Aqui de 
Bebedouro recebe o Sebrae 
Móvel na quinta-feira, das 
9h30 às 16h30, na Praça Abílio 
Manoel, 124, no centro.

Na sexta-feira, o Sebrae Mó-

O Aeroclube de Bebedouro 
completou mais um ano em 
janeiro e os eventos em sua co-
memoração estão programados 
para os meses de abril e maio. 

Estão agendados uma Prova 
Regional de Voo a Vela, denomi-
nada de “Luiz Roberto Caldeira 
Neves” entre os dias 19, 20 e 21 
de abril. Para maio, serão reali-
zadas reinaugurações, a volta de 
uma lenda aos voos (planador que 

terá sua história contada em bre-
ve), exposições dos planadores, a 
demonstração da Esquadrilha da 
Fumaça no dia 12 e o início das 
turmas 2019 dos cursos teóricos 
para pilotos de planador/avião, no 
dia 13 de maio.

VISITAS
O Aeroclube de Bebedouro 

está aberto para visitas monitora-
das. Durante a visita, as pessoas 
têm o primeiro contato com a 

aviação civil, podendo conhecer 
de perto os aviões e os planado-
res. O aeroclube de Bebedouro 
está localizado no Aeroporto 
Municipal Comandante Luís 
Martins de Araújo, na Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima - km 384.  
Mais informações podem ser ob-
tidas pelos telefones (17) 3044-
2122 e (17) 99221-7614. (Foto: 
Na Base da Nuvem/ Aeroclube 
de Bebedouro/Tiago Bernardes).

O Escritório Regional do 
Sebrae-SP em Barretos vai 
funcionar em horário estendido 
durante todo o mês de abril, de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 
20 horas. O atendimento foi am-
pliado para atender as pessoas 
que não conseguem ir pesso-
almente no horário comercial.

É uma oportunidade para 
quem pretende abrir o próprio 
negócio e para quem já tem 
uma empresa para tirar dúvi-
das e conhecer as soluções do 
Sebrae-SP. 

Nesta sexta-feira (29), a 
Uber passou a operar em Bar-
retos, Bebedouro, Mococa e 
região. Presente no Estado 
desde 2014, de cidade em cida-
de, a Uber está transformando 
o modo como os paulistas se 
movimentam, colocando mais 
pessoas dentro de menos carros 
e permitindo que muita gente 
possa gerar renda com flexibi-
lidade e sem complicação.

Além destas cidades, o apli-
cativo chega agora a outros mu-
nicípios do entorno como São 
José do Rio Pardo, São Joaquim 
da Barra, Orlândia e Guaíra. 

Ao chegar aos novos locais, 
a Uber pretende fazer parte da 
vida das cidades e oferecer uma 
opção de mobilidade acessível, 
moderna e eficiente para mora-
dores e visitantes, conectando 
usuários e motoristas com o 
simples toque de um botão. 
Inicialmente, o tempo de espera 
por um carro pode oscilar para 
cima ou para baixo, mas em 
pouco tempo a tecnologia da 
Uber possibilita maior equi-
líbrio entre oferta e demanda.

Atualmente, o aplicativo 
já funciona em outras cidades 
próximas como Franca e São 
José do Rio Preto. A Uber 
manterá aberto o cadastro de 
pessoas interessadas em gerar 
renda dirigindo por meio do 
aplicativo nas novas cidades. 
Os interessados podem se 
informar no site uber.com/
dirija. Motoristas parceiros já 
cadastrados no Estado não pre-
cisam se cadastrar novamente.

No Brasil, a Uber está pre-
sente em mais de cem cidades, 
com a missão de oferecer uma 
alternativa confiável de mobili-
dade para a população. São mais 
de 600 mil motoristas parceiros 
gerando renda para si e suas 
famílias por meio do aplicativo.

No Estado, o serviço está 
disponível em todas as regiões, 
desde a Região Metropolita-
na de São Paulo ao Vale do 
Paraíba, passando pelo Vale 
do Ribeira, Baixada Santista 
e Litoral Norte, Alto Tietê e 
Oeste Paulista.

O que é uber?
O app da Uber conecta 

você a um motorista particu-
lar quando você quiser, onde 
quer que você esteja. Nossa 
tecnologia permite focar na 

Sebrae-SP realiza plantão especial de atendimento em Barretos
Escritório Regional vai funcionar em horário estendido durante o mês de abril, das 9 às 20 horas

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, o escritório 
regional está de portas abertas 
para atender e orientar em-
preendedores e futuros em-
preendedores. “Mesmo que o 
empreendedor não saiba exata-
mente o que precisa melhorar, 
ele pode ir até o Sebrae para 

fazer um diagnóstico. Assim, 
conseguimos indicar cursos, 
oficinas e consultorias de acor-
do com as suas necessidades”, 
afirmou Matos (foto).

Neste período o atendimen-
to por telefone estará disponí-
vel 24h em todos os dias da 
semana. Basta ligar no 0800-
570-0800 para ser atendido 

pelos especialistas, tirar suas 
dúvidas e receber orientações. 

Os canais de atendimento 
podem ser acionados tanto por 
quem pretende ser empreende-
dor ou para quem já é empre-
sário e deseja saber mais sobre 
planejamento, administração, 
finanças, marketing, jurídico, 
inovação e comércio exterior.

Uber começa a operar em 
Barretos, Bebedouro e Mococa
Interessados em ganhar dinheiro com o app podem se cadastrar como motoristas parceiros

segurança de nossos usuários e 
motoristas parceiros antes, du-
rante e depois de cada viagem. 
Saiba mais sobre a segurança 
de usar a Uber aqui.

quAnTO cuSTA?
O preço de viagens pela 

Uber em varia de acordo com 
a distância e o tempo. Outros 
itens também entram no cálculo 
em cada cidade, mas sempre 
que o usuário solicita uma 
viagem, o app mostra o preço 
que ele irá pagar ao final, sem 
surpresas. Ao final de cada 
viagem, os usuários recebem 
um recibo com o descritivo dos 
itens que fazem parte do valor 
final. É possível estimar o valor 
das viagens no site da Uber.

cOmO chAmAr 
um uber?

Para chamar um carro, você 
precisa apenas baixar o app em 
seu celular, criar uma conta e 
pronto. Aí é só abrir o app e 
apontar no mapa ou escrever 
o endereço de onde você quer 
que o motorista te encontre. 
O aplicativo pode ser baixado 
nos sistemas Android ou Apple. 
Para uma melhor experiência 
em celulares Android mais 
antigos e conexões de internet 
mais lentas, também é possível 
baixar o Uber Lite, versão mais 

leve do aplicativo que ocupa 
menos espaço e funciona bem 
mesmo com sinal fraco.
cOmO Se cAdASTrAr 

cOmO mOTOrISTA?
Ser um motorista parceiro 

da Uber é ideal para quem 
busca independência no dia a 
dia, sendo seu próprio chefe e 
escolhendo seus horários de 
trabalho. Os interessados po-
dem dirigir seus próprios car-
ros, um carro de outra pessoa 
ou mesmo um veículo alugado 
com valores promocionais.

cOmO funcIOnA 
A SegurAnçA?

A segurança é uma priori-
dade para a Uber. A plataforma 
conta com diversos recursos de 
tecnologia para auxiliar moto-
ristas parceiros antes, durante 
e depois de cada viagem. Além 
disso os motoristas parceiros 
têm acesso ao suporte 24 horas 
e a uma cobertura de seguro, 
durante as viagens, para aciden-
tes pessoais. Também são feitas 
verificações de informações 
pessoais por meio do cadastro 
de cartões bancários ou do CPF 
dos usuários, para contribuir 
com a segurança nas viagens. 
Para saber mais sobre as cama-
das de segurança da plataforma 
da Uber, acesse nosso site.

Confira a agenda do Sebrae 
Móvel na região de Barretos
Entre 1º e 5 de abril, escritório itinerante atenderá 
em Barretos, Guaíra, Morro Agudo e Bebedouro

vel retorna para Barretos para 
atender na Centro Universitário 
da Fundação Educacional de 
Barretos (Unifeb), na Avenida 
Professor Roberto Frade Monte, 
389, das 9 às 16 horas.

O Sebrae Móvel é um es-
critório itinerante que leva 
conhecimento a futuros em-
preendedores e também a 
quem pretende tornar sua 
empresa mais competitiva por 
meio de atendimento presen-
cial personalizado. O objetivo 
é fazer contato direto com 
os empreendedores, orientar 
quanto a questões do dia a dia 
da pequena empresa e incen-
tivar melhorias nos resultados 
dos empreendimentos.

Quem já é Microempre-
endedor Individual (MEI) 

receberá orientações para fazer 
o envio da Declaração Anual, 
que tem o prazo para envio até 
o dia 31 de maio. O procedi-
mento é obrigatório para que 
a empresa continue prestando 
serviços sem restrições. Na 
declaração, o empreendedor 
informa suas operações co-
merciais do ano anterior.

Durante o atendimento a 
pessoa também recebe infor-
mativos sobre finanças, marke-
ting, administração, inovação, 
empreendedorismo, planeja-
mento e a agenda mensal das 
ações do Sebrae-SP. Para esta 
ação não é necessário fazer 
inscrições antecipadas, basta 
ir até o Sebrae Móvel munido 
da documentação pessoal e o 
CNPJ da empresa.

aeroclube de Bebedouro comemora 30 anos
Comemoração mostra a prática de voo a vela, com reinaugurações, 

prova regional, exposição e Esquadrilha da Fumaça
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

Os contratos de locação 
residencial em andamento com 
aniversário em abril e correção 
pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado), medido 
pela FGV (Fundação Getúlio 
Vargas), poderão ter seus va-
lores atualizados em 8,27%.         

 Essa é a variação do IGP-M, 
eleito como um dos principais 
indicadores para reajustes con-
tratuais por ser divulgado ainda 

A partir deste domingo, 31 
de março, o cidadão que pas-
sar a ser beneficiário do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social), seja por aposentadoria 
ou pensão por morte, estará li-
vre do assédio comercial reali-
zado por bancos e financeiras. 
É o que garante a Instrução 
Normativa INSS nº 100.

Por seis meses, contatos a 
partir da Data de Despacho do 
Benefício, o aposentado e pen-
sionista não poderão ser abor-
dados e convencidos a celebrar 
contratos de empréstimo pessoal 
e cartão de crédito, com paga-
mento mediante consignação.

A empresa que descumprir 
a regra, realizando atividade 
de marketing ativo, oferta 
comercial, proposta ou publi-
cidade direcionada a segurado, 
será punida com suspensão do 
recebimento de novas consig-
nações e pode ser julgada por 
prática abusiva pelos órgãos de 
defesa do consumidor.

Se for da vontade do apo-
sentado ou pensionista obter 
crédito com desconto no be-
nefício, só poderá fazê-lo após 
90 dias de integração ao INSS.

Vale lembrar que o percen-
tual de margem consignável é 
de até 35% da renda líquida 
do segurado, sendo até 30% 
para empréstimo pessoal e até 
5% para cartão de crédito. Os 
valores serão definidos após 
descontos obrigatórios com 
contribuições devidas pelo 
segurado à Previdência Social, 
pagamento de benefícios além 

IngredIentes
500 g de farinha de trigo; 100 g de açúcar; 4 gemas; 100g de margarina,
Essência de laranja; 1 pitada de sal; 50 g de fermento para pão; 
100 g de frutas cristalizadas; 100 g de passas ao rum (deixar de 
molho de um dia para o outro) e 1/2 copo de água
reCHeIO
100 g de chocolate amargo picado, Nozes picadas e Cerejas 
picadas
COBertUrA
Açúcar de confeiteiro
FOrnO
40 minutos mais ou menos pré-aquecido
PrePArO
Fazer uma esponja: colocar um pouco de farinha em uma travessa, o fer-
mento e a água, misturar bem e deixar crescer por 15 minutos (isto é feito 
para testar a qualidade do fermento, pois caso 
não cresça, é sinal de que o fermento é velho). 
Juntar o restante dos ingredientes, menos as 
frutas, e trabalhar bem a massa. Depois da 
massa pronta, abrir, colocar as frutas, as uvas 
e o chocolate,  e misturar bem. Colocar em 
uma travessa redonda, bem seca, e cobrir, 
deixando crescer por 30 minutos. Dividir a 
massa ao meio para fazer a Colomba e a Ros-
ca, deixando crescer, novamente, na forma. 
Antes de colocar no forno, jogar o açúcar de 
confeiteiro sobre a colomba e a rosca.
Obs: Pode-se usar adoçante, mel ou 
açúcar mascavo. A forma para fazer a 
colomba é encontrada em casa que vendem artigos para chocolate, Ovos de páscoa, etc. Bom Apetite!

Colomba Pascal e Rosca
aluguel residencial pode 

ser reajustado em 8,27% em abril
Essa é a variação acumulada em 12 meses do IGP-M, 

indicador que corrige a maior parte dos contratos de locação
dentro do mês de referência. A 
variação mensal de 1,26% no 
mês de março fecha o comporta-
mento dos preços no período de 
12 meses compreendido entre 
abril de 2018 e março de 2019.

 Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação) divulga 
fator de atualização que, neste 
caso, será de 1,0827. Para atu-
alizar um contrato de aluguel 

de R$ 1.500,00 que vigorou até 
março de 2018, multiplica-se R$ 
1.500,00 por 1,0827. O resultado 
de R$ 1.624,05 corresponde ao 
aluguel de abril, a ser pago no fi-
nal deste mês ou no início de maio

assédio comercial dá trégua 
para aposentados e pensionistas

do devido, imposto de renda 
retido na fonte e pensão alimen-
tícia fixada por decisão judicial.

Se o segurado notar algum 
desconto indevido de consig-
nado deve fazer imediatamen-
te uma reclamação à Ouvidoria 
Geral da Previdência Social. A 
queixa será repassada para a 

Dataprev, que efetuará o blo-
queio imediato do desconto. 

O aposentado e pensionista 
também pode procurar o Procon 
ou um advogado de sua confiança 
para ingressar com ações judi-
ciais, a fim de que a devolução 
de valores descontados indevi-
damente sejam feitas em dobro.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - As pessoas devem 
viver como se tivessem de partida.

Rafael Henzel – O jornalista da 
Chapecoense

A mais tradicional escola de 
dança de Barretos e um dos mais 
respeitados no estado de São 
Paulo, o Guta Bampa Ballet inau-
gura seu novo espaço no North 
Shopping Barretos neste sába-
do, 30 de março, às 19 horas, 
no Mezanino em cima da Dona 
Flor Salão Express. Inaugurado 
em 1971, como Conservatório 
Musical Carlos Gomes, o hoje 
Guta Bampa Ballet formou muitos 
profissionais da dança ao longo 
dos anos e foi responsável pelo 
conhecimento artístico de muitos 
barretenses que ali conheceram, 
não apenas o ballet, mas todo o 
universo musical e de qualidade 
de vida que a atividade abrange. 
Dentro do North Shopping Barre-
tos, o Guta Bampa Ballet ganha 
ainda mais conforto, praticidade 
e passa a fazer parte do mix de 
serviços oferecidos no centro 
de compras, que sempre foi um 
dos pontos de apresentação dos 
alunos bailarinos. Neste ano, a 
escola apresenta seu 44º Espetá-
culo Anual de Ballet, no segundo 
semestre. Vale registro!!!

Todo esforço e dedicação aos 
estudos irão levar os estudantes 
Caio Henrique Martins da Costa e 
Fernanda Maia Iunes, respectiva-
mente, dos cursos do Serviço Social 
e Direito do Unifeb, para uma via-
gem de conhecimento à Universida-
de de Harvard, nos Estados Unidos. 
O anúncio da premiação dos dois 
melhores colocados na prova do 
ENADE – 2018 - Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes, 
aconteceu no último dia 20. Cintia 
Alves de Faria, do curso de Direito; 
Davi Henrique Vernilo Cristino, do 
curso de Ciências Contábeis; e Elai-
ne Alexandre, do curso de Serviço 
Social, ganharam um smartphone 
cada. O curso de Serviço Social do 
Unifeb teve a melhor atuação geral 
no ENADE. O prêmio para turma 
foi uma quantia em dinheiro para a 
organização e desenvolvimento de 
uma confraternização entre eles. 
(Foto: Vanderlei Ribeiro)

Um grupo de alunos do ensino médio da escola estadual “Embai-
xador Macedo Soares” puderam vivenciar algumas experiências no 
FEB 360º, o Espaço Maker do Unifeb, conhecendo de perto todos os 
equipamentos e a tecnologia disponível no laboratório. A visita, que 
aconteceu na última terça-feira (26), foi guiada pelo gestor do local, 
André Vanzolin, e contou com uma palestra sobre “Desenvolvimento 
de Games”, do professor Christian Henrique Silva, que falou também 
sobre o curso de extensão desta área, que será desenvolvido na 
instituição. A professora Renata Lisboa, que acompanhou os alunos, 
destacou que a visita “foi uma oportunidade valiosa para os estudantes, 
uma vez que eles puderam conhecer e ter contato com a tecnologia 
disponível no local, e a tecnologia domina hoje em dia o mercado de 
trabalho”, comentou. Vale registro!!! 

Quem gosta de uma boa leitura tem a oportunidade de aumentar 
o acervo de sua estante na feira Promo Livros, que acontece no North 
Shopping Barretos até o dia 21 de abril. O espaço conta com uma 
grande variedade de títulos de diversos gêneros, todos pelo valor 
de R$ 10,00 qualquer livro. A feira tem como objetivo tornar possível 
o acesso à leitura para todas as pessoas, atendendo a um público 
diversificado, desde as crianças até títulos adultos, além de material 
didático e profissional. Viva a leitura!!!

As flores coloridas estarão 
expostas no espaço Arte no Sho-
pping durante o mês de abril. A 
artista barretense é educadora e 
tem nas artes plásticas uma pai-
xão e uma maneira de expressar. 
Os quadros de Vânia Barbiere 
trazem imagens sempre muito 
floridas, dentro do estilo natureza 
morta e podem ser admirados e 
comprados, de 1º a 30 de abril, 
no espaço Arte no Shopping, 
em frente a loja Marisa, no North 
Shopping Barretos. O espaço Arte 
no Shopping existe desde 2011, 
sempre dando visibilidade aos 
mais diferentes artistas de Bar-
retos e região. Vale prestigiar!!!

Uma das atrações mais tradi-
cionais do Barretos Motorcycles, 
o Concurso Garota Motorcycles, 
está com inscrições abertas para 
mulheres de todo Brasil. 

As candidatas a uma vaga 
no concurso poderão se inscre-
ver até o dia 24 de abril pelo 
site www.independentes.com.
br onde também está disponí-
vel o regulamento.

Adriely Borsani, de Pradópolis, foi eleita a Garota Motorcycles 
2018. Luciane Paturalski, de Ribeirão Preto, foi escolhida a 

musa do evento (Foto: Diego Rodrigues)

O Museu Histórico, Folclórico e Artístico “Ruy Menezes” recebe até neste domingo, dia 
31, a exposição Arte com Linhas, do artista barretense, Flávio Pereira dos Santos. A mostra 
tem entrada gratuita. Os trabalhos em exposição são confeccionados com linhas, que formam 
interessantes formas geométricas, proporcionando um astral descontraído e diferente na sala 
principal do museu. As obras estarão à venda, podendo ser negociada diretamente com o artista. 
A mostra é promovida pela prefeitura de Barretos, por meio da secretaria municipal de Cultura. 
Flávio Pereira dos Santos é natural de  São Joaquim  da Barra (SP) e começou a desenvolver 
a técnica da arte linear quando tinha 30 anos.  Autodidata, aprendeu por meio de fascículos de  
uma revista que ensinava a técnica na época. O material despertou a curiosidade e estimulou o 
talento. “Através da explicação fiz o primeiro quadro e a partir daí fui desenvolvendo a técnica. 
A arte é uma forma de descanso e de colocar a prática a criatividade”, revela o artista.

Guta Bampa Ballet 
no North Shopping

Vânia Barbiere 
no Arte no 

Shopping de Abril

Feira do Livro oferece 
qualquer título por R$ 10,00

Os melhores do ENADE em Harvard

Alunos do ensino médio 
vivenciam FEB 360º

Museu ruy Menezes recebe 
exposição "arte com linhas"

Trabalhos são confeccionados pelo artista Flávio Pereira dos Santos

Concurso Garota 
Motorcycles abre inscrições
Escolha acontece no dia 4 de maio durante a programação do 17º Barretos Motorcycles

Entre as inscritas, a organi-
zação do evento irá selecionar 
12 candidatas que serão apre-
sentadas no dia 26 de abril. O 
concurso que elegerá a Garota 
Motorcycles e a Musa Motor-
cycles acontecerá no dia 4 de 
maio dentro da programação 
do 17º Barretos Motorcycles.

A Garota Motorcycles eleita 
receberá como premiação R$ 

1.000,00 e dois pacotes para a 
64ª Festa do Peão de Barretos 
e a Musa receberá R$500,00 e 
dois pacotes para a Festa.

17º Barretos Motorcycles
O Barretos Motorcycles 

chega em 2019 à sua 17ª edi-
ção atraindo motociclistas, 
motoclubes e apaixonados por 
rock e adrenalina de todo país.

Na programação musical 
estão confirmados para a sex-
ta-feira, dia 3, Biquini Cava-
dão, Atitude 67 e Trecho Ur-
bano. Já no sábado, o CPM22 
comanda o palco, que ainda 
recebe o cantor Ventania. As 
bandas Folker´s, Psicodella e 
DOM 12-12 também estão na 
programação do dia 4.

Na pista de acrobacias, a 
adrenalina tem presença con-
firmada nos três dias do evento 
com a habilidade e o profissio-
nalismo das equipes WF Zeri-
nho Power, Cachorrão Moto 
Show, Pro Tork Phyra Show e 
animação do locutor Davi.

Ainda na programação do 
evento estão a Missa dos Motoci-
clistas, City Tour, Feira Comercial 
com as principais empresas do 
setor de motociclismo, Praça de 
Alimentação, Encontro de Mo-
toclubes, e o Concurso Garota 
Motorcycles. Mais informações 
no site independentes.com.br
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Na última terça-feira (26), 
um encontro entre o prefeito 
Guilherme Ávila e Marcelo 
Puntel, diretor geral da Tambo-
ré (braço de Desenvolvimento 
Urbano da Tegra Incorporado-
ra, do grupo canadense Brook-
field no Brasil), anunciou ofi-
cialmente a chegada do grupo 
a Barretos, com o desenvolvi-
mento do primeiro condomínio 
Tamboré na cidade.

A Tamboré é uma grife de 
loteamentos residenciais fecha-
dos, reconhecida no mercado 
pela excelência de seus proje-
tos e por atender as expectati-
vas de moradores e investido-
res cada vez mais exigentes. 

A cidade de Barretos passa a 
fazer parte da história da empresa, 
que há 38 anos redefiniu o concei-

O prefeito Guilherme Ávi-
la participou, em São Paulo, 
do anúncio oficial da chegada 
de voos regulares ao Aeropor-
to Chafei Amsei de Barretos.

A empresa Gol Linhas Aé-
reas começa a operar na ci-
dade dentro de alguns meses, 
graças a uma ação do Governo 
do Estado de São Paulo, em 
que o governador João Dória 
reduziu as alíquotas do ICMS 
no querosene de aviação, in-
centivando a expansão das 
linhas aéreas no estado e be-
neficiando, além de Barretos, 
a cidade de Franca, no interior. 

“Colocar o Aeroporto 
Chafei Amsei para receber 
vôos regulares é o primei-
ro passo para o processo de 
privatização que vai garantir 
que a nossa Barretos entre, 
definitivamente, no roteiro 
comercial das grandes com-
panhias aéreas, reforçando o 
caminho de desenvolvimento 
econômico da região”, disse o 
prefeito Guilherme Ávila.

A previsão da Gol é que o 
início da operação na cidade 
ocorra em cerca de 180 dias, 
com a operação de uma ae-

Guilherme Ávila posa para foto com o prefeito de Franca,
Gilson de Souza, e o presidente da GOL, Paulo Kakinoff

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Educação, adquiriu 
mais de 5.750 jogos de car-
teiras, destinadas para pro-
fessores e alunos, incluindo 
mobiliários para alunos que 
utilizam de acessibilidade.

A entrega do mobiliário 
aconteceu na última semana, 
incluindo as sedes dos projetos 
e unidades da área rural. O Sis-
tema Municipal de Ensino com-
preende 50 unidades escolares, 
atendendo a Educação Infantil, 

O CEMUP (Centro Munici-
pal Profissionalizante) está com 
aulas para quem quer aprender a 
confeccionar ovos de chocolate. 
As aulas fazem parte do curso de 
confeitaria, ministrado pela pro-
fessora Ivana Rosa Corradini. 

“Desde o início do mês de 
março estamos trabalhando com 
os alunos dentro da confeitaria o 
ensino dos ovos de chocolate e 
outros confeitos, que sempre tem 
uma novidade para agregar”, ex-
plica a professora.

De acordo com ela, em ape-
nas uma aula é possível adquirir 
o aprendizado de manuseio do 
chocolate e as alunas confirmam 
a experiência dentro de sala.

“O interesse não é abrir um ne-
gócio e sim adquirir um conheci-
mento que eu não tinha, que é ma-
nipular o chocolate”, disse a aluna 
Sílvia Queiroz Rocha Morramed, 
definindo o seu interesse em fazer 
a aula. “A experiência está sendo 
ótima, poder trocar ideias com ou-
tras alunas, aprender o que é novo 
pra mim é incrível”, explicou.

Já para outros o interesse 
pode chegar através da necessida-
de em ajudar. “Tenho um sobri-
nho de oito anos que é intolerante 
a algumas enzimas, por isso, sua 
alimentação é muito restrita. Para 
aprender formas de cozinhar para 
ele entrei no curso de culinária, e 
também na aula de confecção dos 
ovos. Assim consigo fazer o que 
ele gosta de uma maneira saudá-
vel e passar este conhecimento 
para minha família”, declarou a 
aluna Lisvaine Martins Araújo.

A turma chega a 40 alunos e 
todos saem do curso preparado 
para o mercado de trabalho. As 
aulas acontecem na terça-feira, 
das 13 às 16h45 e das 19 às 21h45, 
e na quinta feira, das 19 às 21h45.

O CEMUP tem cursos pro-
fissionalizantes em várias áreas 
de atuação e quem se interessar, 
pode se dirigir à sede, localizada 
na avenida 3, nº 1280, entre ruas 
30 e 32. Uma taxa simbólica, 
válida para um ano de curso, é 
cobrada do aluno para que possa 
custear parte do curso.

Tamboré investe em novo 
empreendimento em Barretos

to de moradia na Grande São Pau-
lo e tornou-se referência por seus 
empreendimentos planejados de 
alto padrão, com a melhor infra-
estrutura e grande valorização.

Barretos, que agora passa a 
fazer parte da história da mar-
ca, receberá um loteamento 

residencial planejado, que une 
a melhor infraestrutura com a 
valorização do bem estar. 

Um projeto exclusivo e ino-
vador, com o padrão de qualida-
de que é a assinatura Tamboré, 
com 272 lotes para comerciali-
zação, na primeira fase.

Barretos terá voos regulares 
da Gol no segundo semestre

ronave com capacidade para 
138 passageiros, conexão 
Guarulhos/Barretos/Guaru-
lhos, saída de manhã e volta a 
tarde em 3 a 5 dias da semana. 

No entanto, para isso, serão 
necessárias adequações tanto 
no prédio, quanto na pista do 
aeroporto, obras que são de 
responsabilidade do Daesp, 
que reassumiu a gestão do 
Chafei Amsei recentemente.

A Gol divulgou comunica-
do informando que “a iniciativa 
adotada pelo Governo do Esta-

do de São Paulo é fundamental 
para o desenvolvimento e es-
tímulo do setor aéreo no país. 
Esses novos voos são a primei-
ra fase da nossa expansão em 
São Paulo, que visa fortalecer 
a posição competitiva da Gol”.

Entre os presentes no anún-
cio, estavam os prefeitos das 
cidades que compõem o CODE-
VAR (Consórcio de Desenvolvi-
mento do Vale do Rio Grande), 
que se reuniram, também, com o 
secretário de Estado do Turismo, 
Vinícius Lummertz.

Escolas municipais receberam mobiliários novos

o Ensino Fundamental 1 e 2.
 Segundo Michelle Ma-

ciel, supervisora geral de fi-
nanças e recursos humanos 
da secretaria, “os jogos de 
carteiras compreendem três 
tamanhos diferenciados pelas 
cores vermelha, verde e azul. 
Com critério e de acordo com 
a logística estamos equipando 
nossas escolas” informou.

De acordo com Valéria 
Recco, secretária municipal de 
Educação, “a missão da pasta é 
renovar os equipamentos esco-

lares aplicando com responsabi-
lidade os recursos da educação e 
cuidar do conforto dos estudan-
tes. Foi assim com a entrega dos 
lençóis e toalhas de banho nos 
CEMEIs; com outros mobiliá-
rios [armários e bancos] e está 
sendo assim com a entrega das 
carteiras, ressaltando ainda a en-
trega dos uniformes, materiais 
pedagógicos e livros didáticos, 
no início do ano letivo”, expli-
cou a secretaria.

O prefeito Guilherme Ávila 
destacou os investimentos feitos 
n setor educacional. "Educação 
é a base de tudo, por isso pre-
cisamos investir nas CEMEIS 
e nas nossas escolas. Barretos 
tem se destacado como referên-
cia nesta área. A entrega desses 
equipamentos representa muito, 
pois irá melhorar as condições 
de trabalho para os servidores e 
atendimento aos alunos. Conti-
nuaremos investindo neste setor, 
valorizando ainda mais os nos-
sos profissionais e dando maior 
conforto aos alunos para que, 
desta forma, melhore o desem-
penho escolar”, frisou o prefeito. 

Curso para confecção de ovos de 
chocolate tem grande procura
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“ser ou não 
ser árvore?”

Árvore seca na 
Avenida Valério, no 
Jardim Ramos, em 
Barretos, mostra seu 
fim. Cresceu para ofe-
recer sombra ao ser 
humano e oxigênio 
para a natureza, “ela” 
pede para ter suas últi-
mas raízes arrancadas. 
Até porque, estão con-
fundindo sua função, 
agora servindo como 
“lixeira”. Talvez, seja 
por isso; cansou de 
viver a dúvida do por-
que tenha sido plan-
tada e tenha crescido 
neste mundo.

“qual faixa devo usar para travessia?”
Na dúvida, atravesse transversalmente, usando as duas faixas de travessia, pintadas 

(ou implantadas?) na avenida 37, entre Praça São Benedito e Terminal Rodoviário. 
Para alguns, o que sobra em algumas vias públicas, falta em outras. É...“agora não tem desculpa”

Após conclusão na roçadura das áreas verdes e terrenos 
públicos, e acabamento do trabalho de faxina geral nas depen-
dências e imediações do conjunto Luís Spina, começaram a ser 
instaladas cinco lixeiras como parte de um projeto piloto. As 
instalações ainda em fase de teste foram feitas na área norte 
do condomínio, na entrada dos blocos. Tanto funcionários que 
atuaram no grande mutirão, como os representantes da secretaria 
municipal de Agricultura e Meio Ambiente e SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto) esperam que haja a colaboração 
da população em descartar corretamente o lixo e, assim, não ter 
o transtorno do lixo espalhado pelo chão, o que pode gerar um 
problema de saúde pública. Se o resultado for positivo serão 
instaladas as lixeiras nos demais blocos do condomínio.

“espaço público ou privado”
Espaço público na Rua Brasil, imediações das aveni-

das 15 e 17, sob cuidado de um morador da região que 
resolveu assumir a “bronca”. Uma capinadinha aqui e 
outra acolá e pronto: ao menos o mato não cresce e, da 
próxima vez, os responsáveis pela capina, na parte que 
cabe ao poder público, caprichem mais para manter o 
espaço adequado ao trânsito de pedestre e uso público.
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Começou na última quinta-
feira (28), o período para solicitar 
a redução de 50% do valor da 
taxa de inscrição do processo 
seletivo das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) para o segundo 
semestre de 2019. O prazo termi-
na às 15 horas do dia 9 de abril. 
O valor integral da taxa é R$ 30.

Os candidatos devem pre-
encher o formulário específico, 
disponível no site www.vestibu-
linhoetec.com.br. Em seguida, é 
preciso selecionar o link “Envio 
de Documentos”, na seção “Do-
cumentos Comprobatórios”, para 
encaminhar a documentação 
relacionada abaixo, que deve ser 
digitalizada com o tamanho de até 
500 kB, nas extensões pdf, png, 
jpg ou jpeg. O período de envio 

também começou neste dia 28 e 
vai até 9 de abril, às 15 horas.

As Etecs vão disponibilizar 
computador e acesso à internet 
aos interessados na redução da 
taxa do Vestibulinho. Cabe ao 
candidato entrar em contato 
com a unidade para saber o ho-
rário de atendimento para esta 
finalidade. A resposta à solici-
tação será divulgada no dia 30 
de abril somente pela internet.

Requisitos paRa 
Redução da taxa
É preciso ser estudante 

regularmente matriculado em 
uma das séries do Ensino Fun-
damental ou Médio ou em cur-
so pré-vestibular ou ainda em 
curso superior de graduação 
ou de pós-graduação. O inte-

ressado deve, também, ter uma 
remuneração mensal inferior 
a dois salários mínimos (R$ 
1.996) ou estar desempregado.

Documentos necessários: 
comprovante de escolaridade 
e de renda. Candidatos de-
sempregados, autônomos e 
aposentados devem seguir as 
instruções descritas na porta-
ria, disponível na internet.

Vestibulinho - 2º 
semestRe de 2019
A partir do resultado da 

solicitação da redução da taxa 
do Vestibulinho, no dia 30 de 
abril, o candidato que receber 
o benefício deve fazer sua 
inscrição para o Vestibulinho, 
em um único curso na Etec de 
sua escolha, até 15 de maio.

Neste ano, a campanha de 
vacinação contra gripe está 
prevista para acontecer entre 
os dias 10 de abril a 31 de 
maio. A mobilização geral, 
conhecida como Dia D, está 
marcada para o dia 4 de maio.

De acordo com a coordena-
dora da Vigilância Epidemio-
lógica de Barretos, Vanessa 
Jodas Nunes, “a chegada do 
outono aumenta a possibilida-
de das doenças de transmissão 
respiratória com a Influenza”.

Pensando na prevenção, 
cuidados e orientação à popu-
lação, a secretaria municipal 
de Saúde alerta sobre os cui-
dados e prevenção para que a 
doença seja evitada. 
1- Lavar as mãos frequen-
temente com água e sabão, 
especialmente depois de tossir 
ou espirrar, ao chegar da rua ou 
tocar objetos;
2 - Usar álcool gel; 
3 - ao tossir ou espirrar, cobrir 
o nariz e a boca com um lenço 
descartável ou com o braço; 

A tarifa de ônibus está, em 
média, 7,68% mais cara, em 
Barretos. Os novos valores 
passaram a ser cobrados no 
último domingo (24) após 
decreto do prefeito Guilher-
me Ávila. O último reajuste 
ocorreu em dezembro de 2017, 
quando o aumento foi de 8,3%.

O novo decreto ainda prevê 
duas modalidades de cobrança: 
tarifa antecipada, que passou de 
R$ 3,90 para R$ 4,10 (reajuste 
de 5,12%) e tarifa no embarque, 
que foi de R$ 3,90 para R$ 4,30 
(um reajuste de 10,25%).

Também foram reajusta-
das as tarifas das linhas que 
operam para o Rio das Pedras 
e Parque do Peão. Os preços 

Idosos, conselheiros e re-
presentantes do poder público 
se reuniram nesta sexta-feira 
(29), para discutir eixos da 
política pública, na Conferên-
cia Municipal do Conselho 
do Idoso. O evento abordou 
o tema “Os desafios de en-
velhecer no século XXI e o 
papel das políticas públicas”, 
ministrado pelo professor Gui-
lherme Davolvi.

A conferência promoveu 
debates sobre o enfrentamento 
da violência contra a pessoa 
idosa e a importância da efe-

tivação nas políticas públicas 
voltadas aos usuários. Estavam 
presentes no local, o presidente 
do Conselho Municipal do 
Idoso (CMI), André Guima-
rães de Castro; a secretária de 
Assistência Social de Barretos, 
Kelly Brito Coelho; Gustavo 
Figueiredo e os conselheiros 
Keli Cristina Girardi, Ana 
Lúcia Souza, Maria Aparecida 
Teixeira, Carlos Eduardo  Cas-
siano Silva, Sebastião Cezário 
e o Coronel Carlos.

Segundo a secretária de 
Assistência Social de Barretos, 

Kelly Brito, a conferência é 
um momento importante, já 
que reúne representantes da 
sociedade civil, que lutam 
pela garantia dos direitos da 
pessoa idosa. 

“Este é um momento para 
falarmos sobre as dificuldades 
no envelhecimento do idoso, 
discutindo como a violência e 
as políticas públicas nos afetam 
diariamente. Neste espaço, nós 
temos vozes para educar a so-
ciedade e reunir novas propostas 
em defesa de todas as pessoas 
idosas”, disse a secretária. 

Uma semana de divulgação 
em massa, através de todos os 
meios de comunicação possíveis, 
sobre a obrigatoriedade do cadas-
tramento biométrico dos eleito-
res nos municípios da Barretos 
e Colômbia, com a necessidade 
de comparecimento urgente do 
eleitor ao cartório eleitoral.

Este é o objetivo da Semana 
dos meios de Comunicação a ser 
realizada entre os dias 8 e 12 de 
abril em Barretos e Colômbia, 
municípios atendidos pelo Cartó-
rio Eleitoral da 21ª Zona Eleitoral.

Durante os cinco dias, o 
eleitor será atendido por ordem 
de chegada, sendo dispensado o 
agendamento prévio. O atendi-
mento será entre 8h30 e 18horas 
em Barretos (no Cartório Eleito-

Etecs abrem inscrições para redução 
do valor da taxa do Vestibulinho

Políticas públicas para idosos 
são discutidas em conferência

Cartório Eleitoral realizará
Semana dos Meios de Comunicação

Evento enfatizará a obrigatoriedade do cadastramento biométrico pelos eleitores

ral, na avenida 15, 749, entre ruas 
18 e 20, centro) e entre as 10 e 17 
horas no município de Colômbia, 
no posto de atendimento da Rua 
José da Mata, nº 736, centro. 

O eleitor que informar por 
qual meio teve conhecimento 
do cadastramento e tiver al-
guma pendência em relação à 

votação, terá sua situação re-
gularizada no próprio cartório.

documentos 
necessáRios

O eleitor deve se apresentar 
munido de um documento de 
identificação com foto, com-
provante de endereço e título 
de eleitor (se ainda tiver).

Saúde alerta sobre medidas de prevenção a gripe H1n1

4 - não compartilhe alimentos, 
copos, toalhas e objetos de 
uso pessoal;
5 - quem estiver com qualquer 
gripe, deve evitar ambientes 
fechados ou com aglomera-
ções de pessoas;
6 - manter o ambiente ventilado;
7 - não usar medicamentos sem 
orientação médica, automedica-
ção pode ser prejudicial à saúde;
8 - procure um médico ou 
unidade de saúde mais pró-
xima em caso de gripe para 
diagnóstico e tratamento.

público alVo da 
campanha 

Deverá tomar a vacina 

(crianças de 6 meses a menores 
de 6 anos - 5 anos 11 meses e 
29 dias, gestantes, puérperas 
até 45 dias após o parto com 
apresentação de documento 
que comprove o nascimento), 
trabalhador da saúde, profes-
sores, idosos a partir dos 60 
anos, portadores de doenças 
crônicas com receita médica 
que ateste a doença.

sinais e sintomas 
Febre de início súbito, 

tosse, dor de cabeça, dores 
musculares e articulações, dor 
de garganta, coriza, fadiga e, 
nos casos mais graves, pode 
existir dificuldade respiratória.

Tarifa de ônibus sobe em Barretos e 
sofre alteração no tipo de cobrança

passaram de R$ 5,30 
para R$ 5,50 (um 
aumento de 3,77%).

As justificativas 
para os reajustes é uma 
evolução dos custos de 
operação apurados em 
planilha tarifária pelo 
município. Os preços 
do combustível e dos 
demais insumos, as 
despesas administrativas e a 
elevação do custo quilométrico 
com tributos teriam sido de-
terminantes para a decisão do 
aumento das passagens.

Sobre as modalidades ante-
cipada e embarque, a diferen-
ciação de preço foi justificada 
em razão dos custos com a 

automatização do sistema de 
venda de passagens. 

De acordo com a prefeitura, 
30% dos usuários ainda prefe-
re pagar a tarifa em dinheiro, 
no momento do embarque, o 
que obriga a empresa VIA-
SA, prestadora do serviço, a 
manter duas plataformas de 
cobrança: manual e eletrônica.
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ESPAÇO
INFANTIL

Gripe precisa de antibiótico?

IMPORTANTE
31 de março - Dia da Saúde e da nutrição

A resposta é: Não. A 
gripe é uma infecção viral e 
tem por isso, normalmente, 
uma duração autolimitada. 
Mas o que isso significa? 
Que a duração do quadro 
tem “data pra acabar” e não 
é necessário uso de antibió-
ticos para o tratamento.

Antibiótico mata bactéria, 
ou seja, em uma doença cau-
sada por vírus, não funciona.

Normalmente o ciclo de 
vida de um vírus que causa 
gripe é de aproximadamen-
te 10 dias, o que coincide 
com a duração do quadro. 
Aí vem a pergunta: Mas o 
catarro começou igual uma 
água e depois de 3 dias 
ficou amarelo, não preci-
sa mesmo do antibiótico? 
A resposta é: ainda não. 

O curso normal de uma 
gripe é exatamente esse. 
Começa com o nariz escor-
rendo com secreção clara, 
tosse, pode ter febre, dor 
no corpo, ficar indisposto e 
o tratamento deve ser feito 
pra melhorar os sintomas, 
com analgésico, antitérmi-
co, antialérgico e higiene 
nasal com soro fisiológico.

Depois de uns 3 ou 5 dias, 
naturalmente, o catarro fica 
mais escuro, mas isso faz 
parte, são as células de defe-
sa do nosso organismo com-
batendo o vírus e deixando a 
secreção mais escura. 

Essa fase também dura 
uns 3 a 5 dias. E depois 
disso que vem a melhora. 
Ou seja, a duração total, é 
cerca de 7 a 10 dias.

Depois disso, se não me-
lhorou, aí podemos pensar 
em complicações como si-
nusite, infeções de ouvido, 
pneumonias, pela “gripe 
mal curada”, mas isso são 
complicações, aí muda o 
quadro né? Aí já não é mais 
só gripe e precisa de reava-
liação pro médico tomar a 
conduta adequada.

Segundo dados da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS), aproxi-
madamente 30% da po-
pulação mundial sofre de 
algum tipo de anemia, ou 
seja, aproximadamente 
2,2 bilhões de pessoas

Já no Brasil, o Depar-
tamento de Hematologia 
e Hemoterapia da So-
ciedade de Pediatria de 
São Paulo estima que, 
entre 20% e 50% das 
crianças, com até cinco 
anos, tenham anemia por 
deficiência de ferro.
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Cinema

Dumbo

3043-6606

Em 1919, Joplin, Estados Unidos. 
Holt Farrier (Colin Farrell) é uma 
ex-estrela de circo que, ao retornar 
da Primeira Guerra Mundial, en-
contra seu mundo virado de cabeça 
para baixo. Além de perder um 
braço no front, sua esposa faleceu 
enquanto estava fora e ele agora 
precisa criar os dois filhos. Soma-
se a isso o fato de ter perdido seu 
antigo posto no circo, sendo agora 
o encarregado em cuidar de uma 
elefanta que está prestes a parir. 
Quando o bebê nasce, todos ficam 
surpresos com o tamanho de suas 

orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de 
cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA!! O 
papai coruja, Decio de Deus, comemora ama-
nhã (31), mais um aniversário e a filha Emília, 
também festeja niver... Para a alegria da espo-
sa Patrícia e da filha Carolina. Felicidades!!

Linda e sempre sorridente... 
A bela Mirella Duarte come-
morou na quarta-feira (27), 
mais uma primavera. E, claro, 
recebeu aquela paparicação do 
marido Cássio e dos filhos Mu-
rilo e Sophia. Parabéns, Mi!!!

DESTAQUE!! Hoje, todos os holofotes e vários docinhos.... São 
para a linda e charmosa, Débora Minaré Mussi, que festeja mais 
um ano na folhinha ao lado dos amores de sua vida... O maridão 

Neto e os filhos Murilo e Manuela. Tudo de Bom, Débora!!

Amanhã (31), dia de 
festa para Rodrigo 
Fatarelli, que co-

memora aniversário 
ao lado da esposa 

Karina. Parabéns!!

Cheio de 
charme... O 

violinista Fa-
biano Silvei-

ra passa o dia 
recebendo 

muitos cum-
primentos 

por mais um 
aniversário. 

Felicidades!!

INAUGURAÇÃO GUTA BAMPA BALLET

Hoje, às 19h, acontece a grande inauguração do estúdio 
Guta Bampa Ballet, no North Shopping Barretos. Na foto, tia Guta 
aparece ao lado das alunas do Intermediário. Sucesso Garantido!!

DANÇA DE SALÃO!  Na foto, os alunos da turma de dança de salão... 
Henrique Araújo, Katulle Oliveira Silva, professora Carol Bonfim, Pedro Bonfim, 

esta colunista aqui rsrs, Marcos Dione Silva e Luciana Fontão 
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A Federação Paulista de 
Futebol divulgou na última 
quinta-feira (28), pela manhã, 
as datas e os horários das par-

Veja os duelos
jogos de ida

São Paulo x Palmeiras
l sábado, às 18 horas, no Morumbi (Premiere)

Corinthians x Santos
l domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians (TV Globo e Premiere)

jogos de volta
Palmeiras x São Paulo

l domingo (07/04), às 16 horas, na arena do Palmeiras (TV 
Globo e Premiere)

Santos x Corinthians
- segunda-feira (08/04), às 20 horas, no Pacaembu (Premiere)

Com o empate frente ao 
Comercial em Ribeirão Preto, 
no último domingo, o Bar-
retos EC precisa apenas de 
um empate para conquistar a 
classificação para a próxima 
fase do Campeonato Paulista 
da Série A3. O BEC recebe 
o já eliminado Rio Preto, no 
Estádio Fortaleza, a partir das 
10 horas deste domingo (31). 

Empatados com 21 pontos, 
Monte Azul, Osasco Audax e 
BEC, e o Primavera com 19 
pontos, brigam na última rodada 
pelas três últimas vagas. Nesta 

A diretoria do Barretos 
Esporte Clube está realizan-
do a venda antecipada de 
ingressos para a partida deste 
domingo, dia 31, frente ao 
Rio Preto E.C., válida pela 
última rodada da 1ª fase. Os 
ingressos antecipados para 
a arquibancada geral está 
sendo vendido ao preço ante-
cipado de R$15,00 até às 13 

Federação confirma datas e horários das 
semifinais do Campeonato Paulista 2019

tidas das semifinais do Campe-
onato Paulista. Os confrontos 
são São Paulo x Palmeiras e 
Corinthians x Santos.

São Paulo e Palmeiras abrem 
os confrontos neste sábado (30). 
Corinthians e Santos jogam 
neste domingo (31). O duelo da 
volta entre Peixe e Timão será 
na segunda-feira, dia 8.

Assim como ocorreu nas 
quartas de finais, as semifinais 
também terão a utilização do 
VAR (árbitro-assistente de vídeo).

Palmeiras (29 pontos) e 
Santos (27) têm as duas me-
lhores campanhas até o mo-
mento. O Corinthians (23) é o 
terceiro colocado, enquanto o 
São Paulo (21) é o quarto.

Barretos EC precisa de um empate 
para conseguir classificação

última rodada, o Monte Azul 
enfrenta o Noroeste, em Bauru, 
e o Osasco Audax encara o 
Primavera em confronto direto 
pela classificação, em Osasco. 

ClassifiCados
Antes desta última rodada 

do Campeonato Paulista da 

Série A3, já estão classificados 
para a próxima fase, as equipes 
do Velo Clube, Capivariano, 
Noroeste, Desportivo Brasil 
e Comercial. A rodada do úl-
timo domingo (24) rebaixou 
as equipes do São Carlos e 
Taboão da Serra.

Diretoria vende ingressos 
antecipados e camisas tem promoção

horas deste sábado, na Loja A 
Construtora e na Drogamix. 
Nas bilheterias do estádio, o 
ingresso estará sendo vendi-
do ao preço de R$ 20,00 cada.

EmprEsas
As empresas que tiver in-

teresse em adquirir ingressos 
para fornecer aos seus clientes 
e funcionários podem entrar 
em contato com a diretoria do 

BEC, nos telefones (17)3322-
6533 ou 99708-4834.

Camisas
Quem adquirir a camisa 

oficial de 2019 estará ga-
nhando um ingresso para as-
sistir a partida entre Barretos 
Esporte Clube e Rio Preto 
Esporte Clube. As camisas 
estão sendo vendidas na loja 
A Construtora.


