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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 08 DE MARÇO

R$  3,869
Dólar Comercial Venda R$  3,870

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

HORAS NA FILA

O melhOr dO campO diretO para sua mesa

A mais nova linha da familia MinervaFoods. 
O melhor que podemos obter de novilhos da raça nelore, com padrão de 

maciez, garantida devido a idade do animal e seleção dos cortes. 
Você encontra com exclusividade no Minerva Beef Shop

O atendimento à população 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) de Barretos 
voltou a normalidade na últi-
ma quinta-feira (7), após um 
suposto  ato de “motim e boi-
cote” praticado pelos médicos 
que atendem na unidade.

O abandono de médicos em 
seus plantões foi registrado em 
boletim de ocorrência eletrônico, 
pelo advogado da ABBC (Asso-
ciação Brasileira de Beneficência 
Comunitária), responsável pela 
administração da unidade de 
saúde. O suposto abandono 
fará parte de uma averiguação 
por parte Cremesp (Conselho 
Regional de Medicina).

A entidade teria sido acusada 
pelos médicos plantonistas de 
“irresponsabilidade na garantia 
da segurança no local”, já que a 
falta de médicos na unidade vi-
nha acusando várias reclamações 
de usuários nos últimos dias.

Em nota, a entidade  ad-
mitiu problemas financeiros e 
atraso no pagamento de pres-
tadores de serviço e fornece-
dores, alegando que a situação 
foi causada devido a atrasos 

nos repasses da prefeitura.
O OUTRO LADO

A prefeitura de Barretos con-
firmou nesta sexta-feira (8) que 
está em dia com os pagamentos 
a Organização Social ABBC, 
relativos a gestão da UPA. 

A prefeitura também “des-
mente a afirmação da empresa 
que alega não vir cumprindo 
com seus compromissos por 
causa de inadimplência do 
Poder Público Municipal. A 
única pendência entre as partes 
diz respeito ao ano de 2016, 
quando não houve repasses 
por parte do Governo Federal”. 

“No entanto”, segundo a 
prefeitura, “a empresa aceitou 
acordo proposto, que vem sendo 
cumprido nos últimos três anos”. 

O comunicado da prefeitura 
também informa que, “em de-
corrência das muitas queixas for-
mais de profissionais que atuam 
na UPA, medidas administrativas 
estão sendo tomadas e um novo 
chamamento público será aberto 
nos próximos dias para contrata-
ção de nova Organização Social 
para gerir a unidade, seguindo a 
lei e as cláusulas do contrato”.

Foi inaugurada nesta sexta-
feira (8), em Barretos, a Part-
Med,  uma rede de franquias de 
clínicas médicas que oferece em 
seus consultórios, consultas e 
exames com atendimento rápi-
do, eficiente e com baixo custo.  

O objetivo é dar uma opor-
tunidade para aquelas pessoas 
que não têm condição financeira 
para pagar uma consulta parti-
cular, obterem um atendimento 
diferenciado e com baixo custo. 

São 110 franquias da Partmed 
no país, oferecendo mais de 20 

especialidades, além de consultas 
e exames realizados na clínica. 

A Partmed Barretos possui 
aparelhos diferenciados para 
exames de endoscopia, de col-
poscopia, oftalmológico, teste 
ergométrico, dentre outros. As 
consultas podem ser agendadas 
na mesma semana e o atendi-
mento é com hora marcada. 

A Partmed está localizada 
no centro de Barretos, na ave-
nida 25, entre as ruas 24 e 26, 
oferecendo mais facilidade 
para você cuidar da saúde.

Chegou a Barretos Partmed 
“Seu médico particular”

Demora no 
atendimento 

em posto 
do INSS de 

Barretos gera 
reclamações

Barretenses que procuram 
atendimento presencial no 
posto do INSS de Barretos 
reclamaram, nesta semana, 
do tempo de espera na fila 
para retirar a senha, além da 
demora para serem recebidos 
por atendentes do local.

Desde o fim de maio do ano 
passado, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) dei-
xou de agendar o atendimento 
presencial para segurados que 
solicitam determinados servi-
ços da Previdência Social.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Após se envolver em uma 
série de polêmicas ao longo da 
semana, o presidente Jair Bolso-
naro anunciou, nesta quinta-fei-
ra (7), que fará uma transmissão 
ao vivo em suas redes sociais 
todas as quintas-feiras para 
falar de assuntos variados. Os 
vídeos terão início sempre no 
mesmo horário, de acordo com 
o presidente, às 18h30.

“Pretendemos toda quinta-
feira, às 18h30, fazer uma live 
com os principais assuntos da 
semana e também as maiores 
dúvidas que surgirem nos co-
mentários”, anunciou o presi-
dente. Ele disse que o objetivo 
é “dar uma resposta a todos 
vocês e buscar soluções”. 
Também pediu que as pessoas 
apresentem propostas e ideias 
de “como atender população e 
deixar a vida mais fácil”.

Mais uma ação social foi 
realizada pelo Sindicato da 
Alimentação de Barretos. 

A ação aconteceu na última 
quinta-feira (7), no Conjunto 
Habitacional Luiz Spina, com a 
participação do colaborador Mu-
rilo, Chefe do setor de RH do Fri-
gorífico Minerva, na distribuição 
de mais de mil pães a moradores 
do conjunto habitacional. 

“O Minerva tem uma parceira 
de muitos anos com o sindicato. E 
nos orgulhou muito a presença do 
Murilo na distribuição dos pães, 
mostrando que somos grandes 
parceiros na área social”, co-
mentou Luiz Anastácio Paçoca, 
presidente do sindicato. 

Prefeitura deve contratar nova 
empresa para administrar a UPA

Minerva e sindicato realizam 
ação social no Luiz Spina

O atual presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentação de Barretos, Luiz 
Anastácio Paçoca,  confirmou nesta 
sexta-feira (8) a realização de elei-
ção para escolha da nova diretoria. A 
eleição deve acontecer nos dias 25 e 
26 de abril. Com o prazo encerrado 
para a inscrição de chapas nesta 
sexta, a atual diretoria confirmou 
que uma única chapa foi registrada 
dentro do prazo. A chapa é liderada 
por Enilson Roberto da Silva (foto).

Sindicato da Alimentação terá eleição em abril

Bolsonaro 
anuncia lives 
no Facebook 

todas as 
quintas-feiras, 

às 18h30
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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

A violência sexual é o 
problema mais importante 
enfrentado pelas mulheres e 
meninas no Brasil, aponta a 
pesquisa global “International 
Women’s Day 2019 – Global 
atitudes towards gender equa-
lity” da Ipsos. Para 39% dos 
brasileiros, a violência sexual 
é a questão mais significativa, 
seguida por violência física 
(34%) e assédio sexual (28%).

A preocupação com a vio-
lência física cresceu 6 pontos 
percentuais em comparação 
com 2018, quando marcou 
28%. O índice de violência 
sexual, no entanto, diminuiu; 
foram 8 pontos percentuais 
em relação a 2018 (47%). 
Já o assédio sexual registrou 
38% no ano passado (uma 
queda de 10 p.p).

“No ano passado, tivemos 
um aumento considerável 
no número de feminicídio e 
tentativas de assassinatos de 
mulheres no Brasil. O país é 
hoje o quinto que mais mata 
mulheres do mundo. Estes 
casos estão sendo amplamente 
noticiados pela imprensa que 
coloca a questão em maior evi-
dência, se tornando o cerne da 
preocupação das questões de 
equidade de gênero no país”, 
afirma Maiani Machado, di-
retora da área de reputação 
corporativa na Ipsos.

No mundo, os maiores pro-
blemas listados são os mesmos 
do Brasil, mas a ordem é di-
ferente. Assédio sexual lidera 
o ranking (30%), violência 
sexual está na segunda coloca-
ção (27%) e violência física e 
igualdade salarial ficaram em 
terceiro lugar, com 22%.

O quarto tema globalmente 
mais citado, também relacio-
nado a violência, é o abuso 
doméstico, com 20%. O assun-
to também aparece em quarto 
lugar no Brasil, com 19%.

No Brasil, a igualdade 
salarial é o quinto assunto 
mais crítico para 17% dos en-
trevistados. Por outro lado, o 
tema lidera em outros países, 
como Chile (38%), Canadá 
(35%), Hungria (33%), Ho-
landa (33%), Suécia (31%) e 

Grã-Bretanha (29%).
Igualdade de 

gênero
Para sete em cada dez 

entrevistados globalmente 
(69%), a equiparação salarial 
é a ação com impacto mais 
positivo para alcançar a igual-
dade entre homens e mulheres. 
A criação de leis mais duras 
para prevenir a violência e o 
assédio contra as mulheres é 
a segunda atitude (68%) que 
mais deve ajudar a promover 
a igualdade.

Dividir a responsabilidade 
da criação das crianças e do 
cuidado do lar (66%), educar 
meninos e meninas sobre 
a importância da igualdade 
de gênero na escola (66%) 
também estão entre as ações 
que podem ajudar a alcançar 
a igualdade de direitos entre 
homens e mulheres.

Globalmente, dois terços 
dos entrevistados (65%) con-
cordam que as mulheres não 
vão atingir a igualdade sem 
que os homens também tomem 
ações para apoiar os direitos 
das mulheres. No Brasil, 60% 
concordam com essa afirma-
ção. O Peru (76%), a Sérvia 
(76%) e a África do Sul (75%) 
são os países que mais concor-
dam com essa visão. Por outro 
lado, Japão (47%), Polônia 
(51%) e Itália (53%) apresen-
tam os menores índices.

Na média global, mais 
pessoas discordam (49%) do 
que concordam (42%) que dar 
direitos iguais a homens e mu-
lheres foi longe demais. Para 
dois terços dos entrevistados 
(65%), alcançar a igualdade 
de gênero é pessoalmente im-
portante para eles. Os índices 
mais altos são do Peru (80%) 
e Colômbia (78%) e os mais 
baixos aparecem no Japão 
(36%) e Rússia (45%). O Bra-
sil aparece com 61%.
Homens e mulHeres

O Brasil é o terceiro país 
que mais concorda com a 
afirmação “um homem que 
fica em casa para cuidar das 
crianças é menos homem”, 
com 26%. A Coreia do Sul é a 
nação que mais concorda com 

essa frase (76%), seguida pela 
Índia (39%). Globalmente, o 
índice é de 18%.

Uma em cada três pessoas 
(33%) se descreve como femi-
nista, uma queda em relação 
ao ano passado (37%). O 
maior percentual foi encontra-
do na Índia (50%), seguido por 
África do Sul (44%), Espanha 
(44%) e Brasil (41%). Os mais 
baixos foram encontrados no 
Japão (18%), Hungria (20%) 
e Rússia (20%).

No mundo, cinco em cada 
dez entrevistados (52%) acre-
ditam que existem mais van-
tagens em ser homem do que 
mulher atualmente. O Chile li-
dera nessa questão, com 72%, 
enquanto o Brasil aparece em 
22º lugar, com 45%.

Metade dos entrevistados 
(50%) acredita que as mulhe-
res de hoje em dia têm uma 
vida melhor do que as da 
geração dos seus pais. Chile 
(75%), Colômbia (69%) e 
Índia (66%) são os países que 
mais concordam com esse 
tema, enquanto o Japão é o 
que menos concorda (27%). 
No Brasil, o índice é de 50%.

dIscrImInação 
por área

A educação é a área em 
que as pessoas acreditam que 
a igualdade será alcançada 
primeiro – cerca de metade 
dos entrevistados (47%) estão 
confiantes que a discriminação 
contra as mulheres na educa-
ção terá terminado em 20 anos. 
No Brasil, o índice é de 57%, 
10 pontos percentuais acima 
da média global.

Entretanto, as pessoas es-
tão menos confiantes de que 
isso vá acontecer no governo 
e na política (37%). No Brasil, 
47% estão confiantes que a 
igualdade nesse tema será al-
cançada nos próximos 20 anos. 
Os mais pessimistas quanto a 
isso estão na Hungria (65%), 
Chile (54%) e Japão (53%).

A pesquisa foi feita em 27 
países, incluindo o Brasil, com 
18.800 entrevistados, sendo 
1.000 brasileiros, entre os dias 
21 de dezembro de 2018 e 4 de 
janeiro de 2019.

Os dias pós carnaval estão 
ardentes para o lado do gover-
no federal, especialmente para 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro.

A cada aparição pública, a 
cada fala em seus discursos, 
a cada tuite nas redes sociais, 
polêmicas são levantadas, 
abastecendo as redações de 
todos os órgãos de imprensa 
e repercutindo em todo o país.

Tanta repercussão, que se-
paramos apenas três manifes-
tações de órgãos de imprensa 
e outra de um aliado (ou ex?) 
do presidente.

estadão - Bolsonaro é in-
decoroso, grosseiro, incom-
petente, autoritário e igno-
rante: A julgar pelo editorial 
publicado nesta sexta (8) pelo 
jornal Estado de S. Paulo, Jair 
Bolsonaro é um ogro e o pior 
governante do planeta, ou o 
pior que já existiu em qualquer 
momento da história. O jornal 
também condenou a fala em 
que ele afirmou que demo-
cracia e liberdade só existem 
quando os militares permitem. 
"Em Davos, precisou de seis 
minutos para mostrar sua in-
competência administrativa. 
Com os fuzileiros navais, não 
precisou de mais de quatro 
minutos para revelar sua face 
autoritária e sua ignorância 
cívica", aponta o texto.

guru - olavo abandona 
o navio e pede para seus 
alunos deixarem o governo: 
Responsável por duas das pio-
res indicações ministeriais do 
governo Bolsonaro, o astrólogo 

As alterações hormonais, 
em diferentes etapas da vida, 
fazem com que as mulheres 
sejam mais suscetíveis a de-
terminados problemas bucais. 
Por outro lado, como elas 
costumam ser mais cuidadosas 
com a saúde, em geral, basta 
fazer a prevenção da forma 
correta com visitas regulares 
ao (a) cirurgião (ã) dentista e 
higienização utilizando a esco-
va, creme e fio dental.

Os cuidados com a saúde da 
boca devem começar no ventre 
da mãe, independente do gêne-
ro da criança. É importante que 
ela faça o acompanhamento na 
gestação e também escolha um 
(a) odontopediatra para acom-
panhar o desenvolvimento do 
bebê após o nascimento.

A visita ao (a) odontope-
diatra deve ocorrer no pri-
meiro ano de vida, mesmo 
que o bebê não tenha dentes. 
O acompanhamento precisa 
ser periódico por meio de 
consultas de manutenção e as 
orientações de acordo com a 

Guru, Estadão, Globo, Folha...
e o presidente Bolsonaro

Olavo de Carvalho, que é uma 
espécie de guru do clã, abando-
nou o navio; em post nas redes 
sociais, ele pediu que todos 
os seus alunos abandonem o 
governo; "O presente governo 
está repleto de inimigos do 
presidente e inimigos do povo, 
e andar em companhia desses 
pústulas só é bom para quem 
seja como eles”, afirmou.

o globo - globo manda 
Bolsonaro trabalhar, sair do 
twitter e mudar a previdên-
cia: A Globo não está feliz 
com Jair Bolsonaro e começa 
a desconfiar que ele não será 
capaz de aprovar a sua tão 
sonhada reforma da Previdên-
cia. É o que aponta editorial 
publicado nesta sexta-feira. "O 
desastrado tuíte do presidente 
Bolsonaro, com cenas porno-
gráficas do carnaval de rua, 
recebeu o merecido repúdio e 
deflagrou incontáveis análises 
sobre quais seriam as motiva-
ções do presidente", diz o texto. 
"Porém, o que fica de tudo isso 
— além de fundos arranhões na 
imagem presidencial — é que 
Bolsonaro precisa descer de 
vez do palanque, arregaçar as 
mangas e trabalhar com afinco 

para executar o que prometeu 
na campanha". "Não será per-
dendo tempo disparando tuítes, 
para alegrar a plateia com 
agressão a adversários, que 
ele conseguirá que o governo 
avance na desburocratização", 
prossegue o texto. "Da abertura 
comercial do país, das privati-
zações ao combate à corrupção 
e à insegurança pública, muita 
coisa passa por importantes al-
terações em leis, as quais, mais 
uma vez, requerem trabalho de 
Bolsonaro junto ao Legislativo. 
Ser presidente exige postura e 
também trabalho duro".

Folha de sp - Folha manda 
Bolsonaro sair do Twitter e 
governar: Para o jornal, Bol-
sonaro não pode mais ser um 
boçal do Twitter. "No Brasil, um 
presidente da República há 66 
dias no cargo tem mais a fazer 
do que publicar boçalidades e 
frases trôpegas numa rede so-
cial", diz o texto. "A dedicação 
que sobra à frente da telinha 
falta na reforma da Previdência, 
na condução da crise na Vene-
zuela, na cobrança de retidão 
e competência dos ministros e 
na articulação com os outros 
Poderes. Governe, presidente".

Saúde bucal das mulheres. 
Quais fases é preciso ter mais atenção

fase da infância.
Durante toda a infância não 

haverá diferença na manutenção 
da saúde bucal de meninos e 
meninas. Mas, na adolescência, 
o cenário muda um pouco por 
conta das alterações hormonais 
sofridas por elas, tornando-as 
mais propensas a desenvolver a 
gengivite, por exemplo.

Mas é importante deixar 
claro que o problema ocorrerá 
com as meninas que não fazem 
uma higienização adequada. 
Por isso, na adolescência, é 
preciso reforçar as orientações 
quanto a dietas altamente cario-
gênicas (que propiciam a cárie), 
evitando excesso de refrigeran-
tes, o tabagismo, entre outros 
cuidados como o estresse.

Nessa etapa da vida muitas 
meninas começam a utilizar 
o anticoncepcional, apontado 
em alguns estudos como um 
agente nocivo para a saúde bu-
cal. No entanto, as recomenda-
ções são as mesmas, mantendo 
a higiene bucal adequada e as 
visitas regulares ao (a) cirur-

gião (ã) dentista, que avaliará a 
presença e o desenvolvimento 
das doenças periodontais.

Para cada momento e de-
pendendo do caso, é recomen-
dada a consulta com especia-
listas como o odontopediatra 
na infância, o odontogeriatra 
na terceira idade e os cirurgi-
ões-dentistas clínicos e demais 
especialidades durante toda a 
adolescência e fase adulta.

Violência sexual e física são 
as principais preocupações 
das mulheres no Brasil e no 

mundo, revela pesquisa Ipsos
Igualdade salarial lidera a preocupação em países desen-
volvidos, como Canadá, Holanda, Suécia e Grã-Bretanha
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Bastidores
da Política

Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

VENDE-SE

Em último lugar no ca-
lendário de posses dos Le-
gislativos estaduais no país, 
a Assembleia de São Paulo 
tentará votar na próxima sema-
na um projeto para antecipar a 
data. Atualmente os deputados 
assumem a cadeira em 15 de 
março (próxima sexta-feira), 
dois meses e meio depois que 
o governador inicia o mandato.

O presidente Cauê Macris 
(PSDB), quer colocar para 
análise do plenário, uma PEC 
(proposta de emenda à Consti-

A Pastoral da Sobriedade pro-
move entre os dias 15 e 17, uma 
capacitação e curso de formação 
para novos agentes. O encontro 
será na Fundação Padre Gabriel, 
o antigo Educandário São Bene-
dito, no Jockey Club, e terá início 
às 18 da sexta-feira, dia 15.

A programação do evento 
conta com missas, palestras 
referentes à ação pastoral, Ter-
ço da Sobriedade, Adoração 
Eucarística e aprofundamento 
da espiritualidade dos 12 pas-
sos da Pastoral da Sobriedade. 

As inscrições serão realiza-
das até o dia 14 nas secretarias 
das paróquias, ao custo de R$ 
50,00 com direito a pernoite e 

Se a maioria dos trabalhadores re-
tornou na quarta-feira de cinzas ao tra-
balho, depois de quatro dias de festa ou 
descanso, os parlamentares federais só 
terão de participar de votação na próxima 
terça-feira (12). A Câmara e o Senado 
resolveram emendar toda a semana do 
Carnaval. Até a visitação às dependências 
do Congresso foram suspensas na quarta-
feira pós carnaval, quando foi trocado o 
carpete do Salão Verde e das galerias do 
Plenário da Câmara. O carpete do Salão 

Azul, no Senado, também passou por limpeza completa. A última vez que os congressistas partici-
param de uma sessão de votações (deliberativa) foi na quarta-feira (27). Na prática, ao todo, serão 
12 dias de recesso. Nas duas casas legislativas, apenas sessões destinadas a discursos na quinta 
e nesta sexta-feira (8). A presença nesse tipo de reunião não é obrigatória e a falta não implica 
qualquer desconto no salário. Como mostrou o site Congresso em Foco na última sexta-feira (1º de 
fevereiro), a produção legislativa foi tímida no primeiro mês de trabalho dos deputados. Em parte 
pela desarticulação da base governista e, também, pela obstrução feita pela oposição em plenário.

Em duas reuniões realizadas 
nos dias 26 e 28 de fevereiro, 
os vereadores que integram a 
CPI (Comissão Parlamentar de 
Inquérito) da Santa Casa, que 
investiga dados financeiros do 
hospital entre os anos 2000 a 
2016, ouviu o depoimento de 
ex-gestores do hospital.

Na primeira reunião, esteve 
presente Renato Peghim. O ex
-provedor Décio Maruco Júnior,  
que também foi convocado a par-
ticipar da oitiva, não compareceu 
à Câmara e não encaminhou jus-
tificativa aos membros da CPI.

Nos trabalhos realizados na 

Acontece na próxima quin-
ta-feira, dia14, no Plenário da 
Câmara, a Audiência Pública 
para discutir medidas de prote-
ção para as mulheres de Barre-
tos. Entre os assuntos propostos 
estão os tipos de violência con-
tra as mulheres, Feminicídio, 
Lei Maria da Penha, meios de 
se fazer denúncias e outros.

A reunião com a população 
foi proposta pela vereadora 

No final deste mês entram 
em vigor regras mais rígidas 
para a oferta de crédito con-
signado para aposentados e 
pensionistas. 

Uma normativa do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Nacional) determinou que 
as instituições financeiras só 
podem procurar aposentados 
e pensionistas para ofertar em-
préstimos depois de seis meses 
da concessão do benefício. 

Hoje, há casos em que a 
pessoa ainda nem foi informa-
da da concessão do benefício 
e já está recebendo ligações 
com oferta de consignados. 
As novas medidas pretendem 
reduzir o assédio aos aposen-
tados e pensionistas por parte 
dos bancos e financeiras.

Segundo a OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), 
essas ligações podem ser ca-
racterizadas como assédio 
comercial e aconselha os apo-
sentados a realizarem uma 
reclamação na Ouvidoria do 
INSS e no Procon. 

A economista do Idec (Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor) Ione Amorim 
disse que o órgão cobra uma 
posição mais firme do INSS 
há pelo menos dez anos. "Mas 

audiência Pública discute medidas de 
proteção para as mulheres de Barretos

Paula Lemos (PSB) e aprovada 
por todos os vereadores.

Entre os convidados para 
discutir o tema estão autoridades 
do Ministério Público, Defensoria 
Pública, OAB (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil), Delegacia de 
Defesa da Mulher, Polícia Militar, 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Desenvolvimento 
Humano, Conselho Tutelar, Con-
selho Municipal dos Direitos da 

Mulher, CRAM (Centro de Refe-
rência de Atendimento à Mulher), 
além de representantes do Projeto 
Garotas Brilhantes, Programa 
Guardiã Maria da Penha, Rede 
Feminina de Juristas e os Cole-
tivos Femininos Quintessência, 
Juntas e Minha Voz.

A TV Câmara transmite 
a Audiência Pública ao vivo 
pelo canal 31.3, Facebook e 
Youtube a partir das 20 horas.

Membros de CPI ouviram depoimento 
de ex-gestores da Santa Casa

segunda reunião, foram ouvi-
dos os ex-gestores, Alexander 
Stafy Franco, Eduardo Petrov 
e Edson Flausino Silva Júnior.

Durante as duas reuniões, os 
vereadores Carlão do Basquete, 
Aparecido Cipriano e Almir 
Neves explicaram à população 
que antes de comparecer às 
oitivas, os ex-gestores deve-
riam responder formalmente a 

alguns questionamentos sobre 
dívidas antes e depois da ges-
tão, utilização de insumos e 
funcionários, além de apresen-
tar balancetes em separado da 
Santa Casa e Plano de Saúde.

Foi a segunda vez que a CPI 
convocou os ex-gestores do 
hospital a prestar depoimentos. 
Em 2017, todos foram ouvidos 
durante Audiência Pública.

Inscrições para novos agentes da Pastoral 
da Sobriedade terminam no dia 14

alimentação. Quem for pernoi-
tar deve levar roupas de cama 
e banho. Sem pernoite, o custo 
da inscrição é de R$ 30,00.

Os participantes deverão ad-
quirir o livro, que é o Manual do 
Agente, no valor de R$ 30,00. Este 
livro é o instrumento de trabalho 

para a realização das reuniões. As 
paróquias deverão adquirir dois li-
vros, o do agente e o de formação, 
no valor de R$ 25,00.

Mais informações com o 
coordenador diocesano, Jú-
lio Mora, pelo celular: (17) 
99606-4261.

assembleia de São Paulo quer 
mudar data de posse dos deputados
Se aprovada, medida só deve valer para os que forem 

eleitos, ou reeleitos, na próxima eleição, em 2022
tuição do estado) para adiantar 
a posse dos parlamentares para 
1º de fevereiro.

Com a mudança, a As-
sembleia Legislativa passaria 
a empossar os membros da 
nova legislatura no mesmo dia 
do Congresso Nacional e de 
outros Legislativos estaduais. 
Se aprovada, medida só deve 
valer para os que forem elei-
tos, ou reeleitos, na próxima 
eleição, em 2022.

Cauê Macris, que continuará 
deputado e tentará a reeleição 

para a presidência do Legislati-
vo estadual, acredita que o texto 
será aprovado sem dificuldades. 

novas regras do crédito consignado 
entram em vigor no final do mês

as práticas ainda acontecem 
intensamente e expõem o con-
sumidor. A situação é grave", 
afirmou a economista.

Na internet, dados de apo-
sentados são oferecidos aber-
tamente. Em sites de compras 
é possível encontrar anúncio 
de venda de mailling de apo-
sentados. A oferta envolve 
uma lista com informações 
pessoais de diversos segura-
dos, como nome completo, 
telefone e CPF.

O INSS informou que to-
dos os dados e as informações 
de segurados e beneficiários 
são de caráter sigiloso e que 
adota, permanentemente, polí-
ticas para garantir a segurança 
das informações. 

"Vale destacar que nenhum 

órgão, empresa ou pessoa físi-
ca tem autorização para efetuar 
qualquer atividade de marke-
ting ativo, oferta comercial, 
propostas ou firmar contratos 
de empréstimo pessoal com 
pagamento mediante desconto 
direto no benefício em nome 
do INSS", afirmou o órgão.

A Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos) informou 
que as instituições financeiras 
trabalham com critérios rígi-
dos de confidencialidade para 
garantir o sigilo das informa-
ções dos clientes. Segundo 
a entidade, há atuação com 
autoridades policiais e órgãos 
de defesa do consumidor, além 
das delegacias do idoso, para 
coibir irregularidades. (Com 
informações da Agência Brasil)

Parlamentares enforcam toda a semana do Carnaval 
e só retomam votações na próxima terça-feira
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (11/03) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ALINHADOR DE VEÍCULOS
CHEFE DE SETOR
CONSULTOR DE VENDAS
FUNILEIRO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÃO
MECÂNICO DE VEÍCULOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO
NUTRICIONISTA
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
SERRALHEIRO
TÉCNICO AGRÍCOLA

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.

Nos últimos dois anos, a 
proporção de mulheres empreen-
dedoras que são “chefes de domi-
cílio” passou de 38% para 45%. 

Com o avanço, a atividade 
empreendedora passou a confe-
rir às donas de negócio a princi-
pal posição em casa, superando 
o percentual de mulheres na 
condição de cônjuje (situação 
verificada quando a principal 
renda familiar provém do ma-
rido). Esta posição caiu de 49% 
para 41% nos últimos anos, 
conforme constatou o relatório 
especial produzido pelo Sebrae. 

O estudo constatou ainda 
que as representantes do sexo 
feminino empreendem mo-
vidas, principalmente, pela 
necessidade de ter uma outra 
fonte de renda ou para adquirir 
a independência financeira. 
Hoje, as 9,3 milhões de mu-
lheres que estão à frente de 
um negócio representam 34% 
de todos os donos de negócios 
formais ou informais no Brasil. 

As análises feitas pelo Se-
brae mostram que as mulheres 
empreendedoras são mais 
jovens e têm um nível de 
escolaridade 16% superior ao 
dos homens. Entretanto, elas 
continuam ganhando 22% 
menos que os empresários, 
uma situação que vem se re-
petindo desde 2015, segundo 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNADC), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Em 2018, os donos de 
negócio do sexo masculino ti-
veram um rendimento mensal 
médio de R$ 2.344, enquanto 
que o rendimento das mulheres 

Até o fim deste mês, a Se-
cretaria da Justiça e Cidadania 
do Estado promoverá uma 
série de ações para valorização 
das mulheres. Nesta sexta-fei-
ra, 8 de março, Dia Internacio-
nal da Mulher, o secretário da 
pasta, Paulo Dimas Mascaretti, 
e representantes de univer-
sidades e da sociedade civil, 
assinaram um protocolo de 
intenção para ampliar o aten-
dimento de serviços gratuitos 
voltados às mulheres nas áreas 
de saúde, educação, lazer, di-
reito, psicologia e assistência 
social. A modelo Luiza Brunet 
participou da cerimônia.

Os atendimentos serão 
prestados por alunos dos cur-
sos de Medicina, Direito, Psi-
cologia, Nutrição, Educação 
Física e Serviço Social em ór-
gãos públicos como os Centros 
de Integração da Cidadania, 
mantidos pela secretaria, em 
Delegacias de Defesa da Mu-
lher e em hospitais. 

“Eles serão orientados e 

O Ministério da Saúde 
lançou uma campanha para 
combater o avanço do HIV 
entre homens na faixa etá-
ria de 15 anos a 34 anos. A 
iniciativa está baseada na 
confirmação de que 73% das 
novas infecções contabiliza-
das no país são registradas 
em homens desta faixa etária.

Neste ano, com o slogan 
“Pare, Pense e Use Camisi-
nha”, o Ministério da Saúde 
pretende sensibilizar os ho-
mens quanto à importância 
do uso do preservativo nas 
relações sexuais. 

A campanha é conside-
rada importante pelas au-
toridades de saúde, pois o 
país possui cerca de 870 
mil pessoas vivendo com o 
HIV. Dessas, 694 mil foram 
diagnosticadas, enquanto 
172 mil não sabem que são 

Saúde lança campanha para 
conter avanço de HIV entre homens

soropositivas.
Um em cada cinco 

novos casos de infecção 
ocorre entre homens de 
15 anos a 24 anos de 
idade. Estes homens 
jovens também são os 
que menos procuram 
por tratamento após o 
diagnóstico, segundo o Mi-
nistério da Saúde. Os números 
mostram que 44% dos 22 mil 
brasileiros diagnosticados com 
o HIV nessa faixa etária não 
estão em tratamento antirre-
troviral, o que preocupa as 
autoridades.

Além disso, o uso da ca-
misinha nessa faixa etária, 
segundo o Ministério da Saúde, 
vem caindo. Em 2004, o índice 
era de 58,4% entre os que têm 
parceiros eventuais e, em 2013, 
passou para 56,6%. Já entre os 
que têm parceiros fixos, a que-

da foi ainda maior – de 38,8% 
em 2004 para 34,2% em 2013.

Informações
O Ministério da Saúde, 

por meio do Departamento 
de Vigilância, Prevenção e 
Controle das ISTs (Infecções 
Sexualmente Transmissíveis), 
do HIV/Aids e das Hepatites 
Virais, possui um portal com 
todas as informações sobre as 
patologias. Os interessados 
também poderão conhecer os 
direitos dos que contraíram as 
doenças, bem como ter acesso 
à linha do tempo dos boletins 
epidemiológicos.

Secretaria da Justiça e Cidadania 
promove ações para valorização da 

mulher na transformação da sociedade
Será firmada parceria para ampliar serviços públicos, lançada campanha 

de valorização “Mulher Você Pode!” e apresentada palestra sobre Atendimento 
à Mulher Deficiente. A modelo Luiza Brunet participará da cerimônia

acompanhados por professores 
das instituições de ensino. A 
Coordenação de Políticas para 
a Mulher da secretaria fará a 
gestão do protocolo de inten-
ção, promoverá reuniões, ofici-
nas de capacitação e avaliação 
das atividades executadas pelos 
estudantes”, disse a coordena-
dora de Políticas para a Mulher, 
Albertina Duarte Takiuti.

Campanha 
“mulher, VoCê pode!”

A Secretaria da Justiça e 
Cidadania do Estado também 
lançou a campanha “Mulher, 
Você Pode!” para valorizar o 
papel da mulher na transfor-
mação da sociedade. Um vídeo 
a ser divulgado no site e nas 
mídias sociais da secretaria 
apresentará histórias de supe-
ração de trabalhadoras, mães e 
de empreendedoras de sucesso. 

As servidoras da Secretaria 
da Justiça do Estado foram esco-
lhidas para estampar os cartazes 
da campanha, uma forma de 
homenageá-las pelas atividades 

desenvolvidas em São Paulo. 
A campanha contará ainda 

com materiais diversos para 
divulgação na web. As peças exi-
birão mensagens como “Na Se-
cretaria da Justiça e Cidadania, a 
Mulher é Cidadã” e “Conheça as 
Políticas para a Mulher da SJC”. 

“A ONU oficializou 8 de 
março como o Dia Interna-
cional da Mulher. A data ho-
menageia as mulheres que 
reivindicaram o direito ao 
voto, melhores condições de 
trabalho e, acima de tudo, que 
lutaram e que ainda lutam pelo 
respeito à dignidade da pessoa 
humana, para evitar qualquer 
tipo de agressão física ou 
moral”, afirmou o secretário 
da Justiça e Cidadania, Paulo 
Dimas Mascaretti. 

A estrutura da secretaria 
conta com órgãos que oferecem 
suporte para atendimento mé-
dico, jurídico, psicológico e de 
assistência social à mulher para 
promoção da saúde, preservação 
de direitos e proteção à vida.

Mais de 45% das donas de negócios no 
Brasil se tornaram "chefes de domicílio"

Relatório do Sebrae mostra que, apesar do seu empoderamento, a mulher empreendedora ainda enfrenta desigualdades, como a restrição ao crédito
ficou em R$ 1.831. 

A desvantagem para as em-
presárias também é significati-
va quando se trata de acesso a 
crédito e linhas de financiamen-
to. As mulheres empresárias 
acessam um valor médio de 
empréstimos de aproximada-
mente R$ 13 mil a menos que 
a média liberada aos homens. 
Apesar disso, elas pagam taxas 
de juros 3,5 pontos percentuais 
acima do sexo masculino. 

Nesse aspecto, nem os ín-
dices de inadimplência mais 
baixos, verificados entre as 
pagadoras do sexo feminino, 
foram suficientes para gerar 
uma redução dos juros. En-
quanto 3,7% das mulheres são 
inadimplentes, os homens apre-
sentam um indicador de 4,2%.

“O empreendedorismo re-
presenta uma importante ala-
vanca para o empoderamento 
feminino, abrindo oportu-
nidade para mulheres que 
viviam em situação de vulne-
rabilidade ou até de violência 
doméstica. Nosso trabalho 
agora é fortalecer ainda mais 
as habilidades comportamen-
tais das empreendedoras para 
garantir confiança e reduzir 
as desigualdades”, analisa o 
presidente do Sebrae, João 
Henrique de Almeida Sousa. 

O relatório elaborado pelo 
Sebrae aponta que as mulheres 
empreendedoras representam 
hoje 48% dos Microempreende-
dores Individuais (MEI) atuando, 
principalmente, em atividades 
de beleza, moda e alimentação. 
Quanto ao local de funcionamen-
to do negócio, 55,4% das MEIs 
estão sediadas em casa.

Principais dados das mu-

lheres empreendedoras
l Entre 49 países do mundo, 
o Brasil tem a 7ª maior pro-
porção de mulheres entre os 
“Empreendedores Iniciais”
l As mulheres Donas de Ne-
gócio (formais e informais) 
são mais jovens, do que os 
homens. São 43,8 anos contra 
45,3 anos no caso do sexo 
masculino
l As Donas de Negócio têm 
maior escolaridade (16% 
maior), mas ganham – em 
média – 22% a menos que os 
homens na mesma posição
l Parcela expressiva das mu-
lheres Donas de Negócio tra-
balha em casa – 25%. No caso 
específico das mulheres que 
são Microempreendedoras 
Individuais (MEI) esta propor-
ção sobe para 55%.
l  As mulheres empresárias 
tomam menos empréstimo e 
com valor médio igualmente 
menor. O valor médio do em-
préstimo para mulheres é, em 
média, R$ 13.071 menor que 
o dos homens. 
l As empresárias pagam taxas 
de juros maiores. A taxa anual 
para empresárias é 3,5 pontos 
percentuais acima dos donos 
de pequenos negócios
l A taxa de inadimplência das 
mulheres é inferior à regis-
trada por homens. 3,7% para 
mulheres contra 4,2% para os 
empresários
l  Quase metade dos MEI 
existentes no país são mulhe-
res (48%).
l As mulheres MEI se desta-
cam em atividade de beleza, 
moda e alimentação
- As mulheres MEI trabalham 
mais em casa (55%)
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Os Quitutes da dulce

IngredIentes
½ kg de mandioca amarela sem casca cortada em cubos e 
pré-cozida com sal
2 cenouras grandes cortadas em rodelas e pré-cozidas 
com sal
150 gramas de champignon
200 gramas de cebolinhas curtidas
150 gramas de azeitonas pretas
2 gomos de linguiça portuguesa defumada
1 peito de frango cortado em cubos ou 600 gramas de con-
trafilé cortado em cubos, temperado com sal, alho, limão e 
pimenta a gosto
1 cebola média cortada em pétalas
1 maracujá fruta peneirado
1 limão (use ½ para misturar no suco)
2 colheres (sopa) de açúcar para misturar 
no suco de maracujá
1 colher (sopa) de margarina
PreParo
Em uma frigideira grande, coloque um 
pouco de azeite e doure o frango ou o 
contrafilé. Faça o mesmo com a mandio-
ca, cenoura e reserve. Grelhe a linguiça e 
misture todos os ingredientes na mesma 
panela, junte o suco de maracujá com 
limão e açúcar. Deixe secar o caldo, sem 
mexer os legumes para não quebrá-los.
Bom aPetIte!

Aperitivo “La Dulce”A TEBE continua firman-
do parcerias para arrecadação 
de lacres das latinhas para a 
campanha “Lacre do Amor”. A 
campanha tem o incentivo da 
ARTESP (Agência Reguladora 
de Transportes do Estado de São 
Paulo) e segue as diretrizes de 
responsabilidade social que inte-
gram o Programa de Concessão 
Rodovia do Estado de São Paulo.

O pequeno Heitor tem o 
prazer em arrecadar lacres para 
ajudar na campanha da TEBE. 
Os usuários das rodovias ad-
ministradas pela empresa, 
Paulo e Rosa, arrecadaram 
mais de 30 garrafas pets com 
lacres para a concessionária.

Pontos de 
arrecadação

- em Bebedouro temos o He-

A Concessionária de Rodo-
vias TEBE S/A também lan-
çou a campanha “Adote uma 
Árvore”, distribuindo mudas 
nativas e frutíferas desenvol-
vidas no viveiro da sua sede 
administrativa da empresa, 
em Bebedouro, e incentivando 
seus colaboradores, familiares 
e usuários das rodovias.

Tanto colaboradores como 
usuários continuam adotando 
mudas de árvores frutíferas 
(Acerola, Cajá-manga, Nês-
pera, Canistel, Maracujá-doce, 

Campanha “adote uma Árvore”
Lichia, Uvaia, Logan, Abaca-
te Avocado, Manga Palmer, 
Manga Rosinha, Tamarindo, 
Pitanga, etc.) e nativas (Ipê 
Pink, Ipê Verde, Ipê Mirim). 

O colaborador Luiz Felipe e 
o fornecedor, Ivo da Solutrans, 
levaram mais de 20 mudas 
para plantar em propriedade 
rural. O intuito da campanha 
é estimular toda comunidade 
da região a uma reflexão sobre 
a importância da preservação 
florestal e da recuperação das 
árvores nativas e frutíferas, 
além de estimular uma ação 
de conscientização ambiental. 

Quem tiver interesse em 
adotar uma árvore, pode pro-
curar a TEBE na sede adminis-
trativa da empresa, na Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima, km 
382+982m, sentido norte, no 
município de Bebedouro. A 
solicitação pode ser feita pelo 
telefone (17) 3344-0011.

Campanha “lacre do amor” recebe apoio de 
estabelecimentos comerciais e usuários das rodovias

mocentro, Salgaderia Girassol, 
Supermercado Pedrinho, Ca-
feteria ShopRock, Cafeteria 
Gramado e Escola Stelio. 
- em Barretos, Mafra Am-
biental e os Quiosques Parada 
Natural e Cuca Fresca Espetos, 
na Região dos Lagos.
 - em Jaborandi, no Budu-

ca Sucatas.
Quem estiver disposto em 

apoiar a campanha “Lacre do 
Amor”, pode solicitar a adesão 
através do telefone (17) 3344-
0011 ramal 231 ou chamar a 
concessionária nas redes sociais 
Facebook Rodovias.TEBE e 
Instagram Rodovias TEBE.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Somente leve para o amanhã, o que te fez 
bem hoje. Não crie raízes nas coisas que não precisam ser eternas. 

Com sessão especial à meia noite 
na madrugada da última quarta-feira 
para quinta, aconteceu a tão espe-
rada estreia de “Capitã Marvel”, da 
Disney, que conta a aventura de Carol 
Danvers, uma agente da CIA que tem 
contato com uma raça alienígena e 
ganha poderes sobre-humanos. Entre 
os seus poderes estão uma força fora 
do comum e a habilidade de voar. 
Outra estreia da semana no Center-
plex North Shopping é a animação da 
Paramout “O Parque dos Sonhos”. 
A jovem otimista e sonhadora June 
encontra, escondido na floresta, um 
parque de diversões chamado Won-
derland, que é cheio de passeios e 
animais que falam. O único problema 
é que o parque está confuso e desor-
ganizado. June logo descobre que o 
parque veio de sua imaginação e que 
ela é a única que pode deixar o lugar 
mágico de novo.

Passear pelo Google Street 
View é uma experiência divertida 
cada vez mais utilizada por pessoas 
que querem conhecer melhor, tanto 
lugares que já frequenta, quanto 
os que ainda deseja frequentar. O 
serviço é disponível em milhares de 
cidades ao redor do planeta e está, 
também, no North Shopping Bar-
retos, com um tour completo pelos 
corredores, praça de alimentação, 
vitrines de lojas, fachada, estacio-
namento e até nas ruas em frente 
ao shopping. Com esse recurso, é 
possível visualizar os cenários nos 
mínimos detalhes, com a grande 
vantagem de ver tudo bem de per-
to, como se estivesse realmente 
visitando o centro de compras. Para 
acessar o link do passeio virtual do 
North Shopping o link é: http://bit.
ly/2GxL4XO ou simplesmente faça 
uma busca no Google pelo North 
Shopping Barretos.

O projeto Arte no Shopping, 
criado e mantido para levar cultura 
aos clientes e frequentadores do 
North Shopping Barretos através 
das artes, foi inaugurado em 
fevereiro de 2011. Desde então, 
grandes nomes do cenário regio-
nal no segmento artes plásticas 
passaram pelo espaço com suas 
obras. O Arte no Shopping  apre-
senta neste mês de março, Mês 
das Mulheres, a barretense Beatriz 
Costa Kehdi Caiel. A mostra está 
montada no Espaço de Eventos, 
defronte à Loja Marisa, e ficam 
expostas até 31 de março. Em 
abril será a vez da artista plástica 
Vânia Barbiere. Vale prestigiar!!! 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De acordo com os art. 23 , 24 e 25 parágrafo único do Estatuto   Social, 
convoco os associados em dia com a tesouraria do clube,

para uma ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, no dia 15 de Março 
de 2019, na sede de campo, para cumprir a seguinte ordem do dia:

Dia: 15 de Março de 2019
Horário: das 08h às 12h
Assunto: Eleição de 50% dos membros do Conselho Deliberativo.
Art. 26º parágrafo único: Não se reunindo o número legal para cons-

tituição da assembléia, o presidente da diretoria convocará para uma hora 
depois, podendo então a assembléia funcionar com qualquer número de 
sócios.

Barretos, 08 de Março de 2019.

Jair Antônio Barbosa
Presidente

Um levantamento da As-
sociação dos Delegados de 
Polícia do Estado de São 
Paulo (ADPESP) aponta um 
déficit de 35,06% no número 
de policiais civis na região de 
Ribeirão Preto. 

Os dados, que levam em 
conta o efetivo de oito delega-
cias seccionais, incluindo a de 
Barretos, indicam a falta de 811 
profissionais, entre delegados, 
investigadores e escrivães em 
relação ao total fixado por lei. 

O presidente da associação, 
Gustavo Mesquita, atribui a 
baixa às políticas governa-
mentais dos últimos 20 anos 
que pioraram as condições de 
trabalho dos policiais civis em 
São Paulo. Situação em que os 
moradores sentem o impacto 
de modo imediato, segundo ele. 

"Quando o cidadão vai por 
exemplo fazer um BO [boletim 
de ocorrência] na delegacia de 
polícia, muitas vezes encontra 
essa delegacia fechada, por conta 
da falta de funcionários e tem que 
se deslocar a uma delegacia que 
está distante da casa dele, está 
distante do local onde ocorreu 
um crime, por exemplo. Ou 
quando conseguem encontrar 
essa delegacia aberta muitas ve-
zes ele encontra filas, delegacia 
lotada, porque não há funcioná-
rios suficientes para atender essa 
demanda", diz Mesquita. 

Em nota, a Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado informou 

Déficit de policiais civis 
Levantamento indica 811 

profissionais a menos

Ribeirão Preto  110
Araraquara  179
Barretos  70
Bebedouro  68
Franca   85
São Carlos  135
Sertãozinho  118

Fonte: ADPESP

Alunos veteranos 
e calouros do curso de 
Física Médica do Uni-
feb se organizaram e 
fizeram um "trote soli-
dário", doando sangue 
para o Hemonúcleo do 
Hospital de Amor de 
Barretos. “Dei a ideia 
sobre o trote solidário 
e todo o grupo ficou 
entusiasmado. A ação 
de doar sangue é muito 
importante, pois ajuda 
muitas pessoas que pre-
cisam. Nesta época de 
carnaval é mais difícil 
encontrar doadores, por-
tanto, é ainda mais importante essa ação. Em breve, outros alunos também farão suas doações”, 
explicou o universitário e organizador do trote solidário, Guilherme de Souza Ramos. O grupo 
foi acompanhado pelo professor Bruno Beraldo Oliveira.

Avenida: Dr. Roberto Rios – Nº 360 – Barretos/SP

Arte no 
Shopping 
recebe Bia 

Caiel no mês 
das mulheres

Passeio virtual pelo North Shopping 
está disponível no Google

“Capitã Marvel” e “O Parque dos Sonhos” 
estreiaram no Centerplex Cinemas nesta semana

Sala 01 - CAPITÃ MARVEL – DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 123minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 15h - 18h - 21h
Sala 02 - ESCAPE ROOM – DUBLADO
TERROR - 14 Anos - Duração: 100minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 17h40
Sala 02 - CAPITÃ MARVEL – DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 123minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 20h
Sala 02 - O PARQUE DOS SONHOS - DUBLADO 
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 85minuntos
Sábado, Domingo 13h50 - 15h45
Sala 02 - A MORTE TE DÁ PARABÉNS 2 - DUBLADO
ANIMAÇÃO – 14 anos - Duração: 100minutos
Terça - Quarta: 15h
Sala 03 - CAPITÃ MARVEL 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 123minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h15 - 16h - 18h45
Sala 03 - CAPITÃ MARVEL 3D - LEGENDADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 123minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30

PROGRAMAçÃO ATÉ 13 DE MARçO

associação indica déficit de 
35,06% no número de policiais 

civis na região de ribeirão Preto
Entidade associa baixa à piora nas condições de trabalho e 

vê prejuízo às investigações. Estado questiona parâmetros da 
pesquisa e confirma concurso para ampliar efetivo

que o levantamento considerou 
cargos extintos nos números 
apontados sobre o déficit e que 
muitos profissionais foram realo-
cados para outras funções. 

Além disso, informou que 
desde 2011 a região incorporou 
342 policiais civis ao efetivo e 
ressaltou que há um concurso 
em andamento para a contra-
tação de 2.750 profissionais. 

DÉfIcIt pOLIcIAL
Segundo o balanço, de 

2.313 policiais civis que de-
veriam estar atuando, somente 
1.502 fazem parte do efetivo 
nas seccionais de Ribeirão, 
Araraquara, Barretos, Bebe-
douro, Franca, São Carlos e 
São Joaquim da Barra. 

Em relação aos delegados 
que deveriam estar atuando, 
a associação detectou um 
déficit de 22,52%, ou seja, a 
ausência de 50 para completar 
o total de 222 previsto. 

O menor efetivo prejudica 

a própria atividade-fim da 
Polícia Civil de investigar cri-
mes, segundo Mesquita. 

"A Polícia Civil tem a função 
justamente de elucidar os crimes, 
encontrar autoria e promover a 
responsabilização penal, gerar a 
certeza do castigo, e é isso que 
desestimula a prática de novos 
crimes. Quando essa investigação 
é insuficiente, aumenta-se, sem 
dúvida alguma, o sentimento de 
impunidade. Em outras palavras, 
o sentimento de que o crime com-
pensa", frisou Mesquita. 

alunos do Unifeb se organizam e 
doam sangue no Hospital de amor
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Ontem não foi um dia 
comum de serviço para a 
Polícia Militar. O dever de 
cumprir as missões diárias 
de segurança pública aos 
cidadãos, não foram moti-
vos de impedimento para 
prestarem uma justa ho-
menagem a quem merece. 
Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
fizeram entrega de um car-
tão e um botão de rosa a 
algumas mulheres que esta-
vam de serviço na cidade ou 
que estão em tratamento no 
Hospital do Amor, além da 
lembrança especial às mu-
lheres, Policiais Militares.

FELIZ DIA 
INTERNACIONAL

 DA MULHER!!!

Polícia Militar presta homenagem às mulheres
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IMAGENS DA SEMANA

Relaxo e falta de consideRação 
com quem limpa

Isso aqui não pode ser chamado apenas de abandono ou 
falta de responsabilidade por parte dos responsáveis pela 
limpeza pública. Estas imagens, enviadas por um leitor e mo-
rador da região do conjunto Luiz Spina, denunciam também a 
falta de respeito e consideração com quem trabalha, sob sol e 
chuva, na limpeza pública. E nem precisa escrever um texto 
enorme. As imagens já dizem tudo.

sinalização danificada
Placa de sinalização caída ao chão, porém, com sinais de 

estar danificada há algum tempo. Leitor e motorista enviou 
a imagem para apontar a necessidade de uma fiscalização 
mais urgente pelo setor responsável. Secretaria Municipal 
de Ordem Pública, sempre atenta com todos os tipos de fis-
calização de trânsito no município, já tomou conhecimento 
para providências rápidas.

Veículo abandonado
Fácil de localizar. Na Avenida Luiz Durigan, entre Ruas 

Venezuela e Colômbia, este veículo foi fotografado mostrando 
sinal de deterioração e abandono. Cabe recolhimento pelo 
setor responsável da prefeitura. Em via pública, o “veículo” 
torna-se local preferido para criadouros de pernilongos, mos-
quitos e outros animais perigosos à população. 
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As luzes e efeitos visuais da 
Roda Gigante Brasil, uma das 
maiores em circulação no país, 
encantaram os frequentadores 
do North Shopping Barretos, a 
ponto de o equipamento perma-
necer no centro de compras por 
mais uma semana, até o dia 13 
de março, próxima quarta-feira.

Por estar localizado em re-

gião alta da cidade, na Zona 
Sul, o North Shopping ofereceu 
condições para que o passeio na 
Roda Gigante permita grande 
visibilidade da cidade. São 16 
cabines com vista panorâmica e 
capacidade para 4 pessoas cada, 
inclusive cadeirantes, pois há 
cabines adaptadas. O ingresso 
custa R$ 10,00 por pessoa.

Na tarde do último sábado, 
dia 2, aconteceu a concentra e 
desfile de carnaval  do Cordão 
Espalha Samba, pelo quarto 
ano consecutivo. O evento é 
promovido sob a coordenação 
do jornalista Patrício Augusto. 

Após a concentração na rua 
10 com avenidas 35 e 37, os 
foliões seguiram em desfile pe-
las ruas dos bairros Bela Vista, 
Celina e Primavera. Mesmo com 

o tempo nublado e  chuvas na 
cidade, o evento foi considerado 
um sucesso pelos organizadores. 

“Com as promoções de massa 
e alguns patrocínios fizemos um 
carnaval com um investimento 
de 11 mil reais, sem recursos do 
poder público”, afirmou Patrício. 

No dia seguinte ao desfile, 
os diretores do cordão fizeram a 
doação do leite arrecadado para 
a Casa Transitória André Luiz.

Barretenses que procuram 
atendimento presencial no 
posto do INSS de Barretos 
reclamaram, nesta semana, 
do tempo de espera na fila 
para retirar a senha, além da 
demora para serem recebidos 
por atendentes do local.

Para quem se disse "acos-
tumado" a procurar o posto 
em busca da solicitação de 
algum benefício junto ao ór-
gão, a demora seria por causa 
da diminuição do número de 
servidores atendentes, nos 
últimos meses.

Desde o fim de maio do ano 
passado, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) dei-
xou de agendar o atendimento 
presencial para salário-mater-
nidade e aposentadoria por 
idade para residentes na área 

Durante os dias do feriado 
de Carnaval em Barretos, a 
secretaria municipal de Saúde 
intensificou os cuidados com 

"Carnaval do Espalha Samba foi 
um sucesso", destaca organizador 

Sucesso de público faz com 
que roda Gigante permaneça 

no north Shopping 
até a próxima quarta-feira

População reclama de demora em atendimento 
no posto da Previdência Social de Barretos

urbana, por exemplo. 
Desde então, o segurado 

deverá acessar o site Meu 
INSS ou ligar para o 135 e, em 
vez de agendar uma data para 
ser atendido no posto, receberá 
direto o número do protocolo 
de requerimento, eliminando a 
etapa do agendamento.

Até naquela data, o segura-
do precisava agendar uma ida 
ao INSS, como em alguns casos 
atualmente, para levar docu-
mentos e formalizar o pedido. 

Com o novo modelo, ao fa-
zer o pedido, o cidadão acompa-
nha o andamento pelo site Meu 
INSS ou pelo telefone 135 e, 
somente se necessário, será cha-
mado à agência, como acontece 
em alguns casos identificados 
nesta semana em Barretos.

Nos casos em que as in-

formações previdenciárias 
necessárias para o reconheci-
mento do direito já constarem 

nos sistemas do INSS, será 
possível, então, a concessão 
automática do benefício, isto 
é, à distância.

NÚMEROS
Dados da Secretaria da 

Previdência, agora órgão do 
Ministério da Economia, mos-
tram que no ano passado, 
339 barretenses conseguiram 
finalizar a solicitação de apo-
sentadoria. Barretos fechou 
2018 com 14.414 aposentados.

Segundo o órgão, o maior 
aumento ocorreu nas aposen-
tadorias por idade, com au-
mento de 208 novos benefícios 
concedidos, saltando de 4.443 
para 4.651 benefícios.

O número de aposentado-
rias por tempo de contribuição 
aumentou de 6.631 para 4.757, 
com 126 novos benefícios 
concedidos pela Previdência.

Saúde registra mais 146 
casos positivos de dengue

pacientes de dengue e também 
realizou trabalho de prevenção 
em diversos espaços de Barretos.

Agilizando o acolhimento 
aos pacientes de dengue, as 
Unidades Básicas de Saúde 
- Barretos II e ARE I Postão 
funcionaram entre os dias 4 a 
6 desta semana, com sistema 
de atendimento exclusivo para 
os casos, com 8 profissionais 
de saúde em cada plantão, in-
cluindo médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, far-
macêuticos e administrativos. 

Foram realizadas 143 con-
sultas na UBS - Barretos II e 154 
no Postão (foto), totalizando 
297 consultas, com 146 notifi-
cações para positivo de dengue, 
157 medicações ( incluindo 
hidratação e dispensação de re-
médios prescritos), 228 exames 
de sangue e 4 encaminhamentos 
para internação na Santa Casa. 

Composta por uma equipe 
de 8 profissionais, o Programa 
Municipal de IST/HIV/AIDS 
também atuou nos dias de 
carnaval,  conscientizando os 
foliões para as doenças sexu-
almente transmissíveis. 

Foram distribuídos 300 pre-
servativos femininos, 4 mil uni-
dades de gel lubrificante e 7.200 
preservativos masculinos nos 
carnavais do Cordão Espalha 
Samba, Marchinhas na Estação 
Cultura e clube da cidade.



Barretos, 09 de março de 2019Segundo Caderno Jornal o PoVo

Dr. Caio Alves Junqueira Franco
CRM-SP 170848 - RQE 66824

Medicina pela Universidade de Uberaba Pediatria pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto Pneu-
mologia Pediátrica pela USP Ribeirão Preto Membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria

ESPAÇO
INFANTIL

Olá a todos. Hoje falare-
mos um pouco sobre as cóli-
cas nos bebês, que é assunto 
comum e que deixa mães e 
pais angustiados.

O bebê nasce, mama e faz 
cocô sem problemas nas três 
ou quatro primeiras semanas de 
vida. De repente, começa a ter 
acessos de choro, desses acom-
panhados por contorcionismos 
de braços e pernas, punhos fe-
chados e gritos inconsoláveis. 

É o início da época da cóli-
ca, que dura até por volta dos 3 
ou 4 meses e faz parte do desen-
volvimento infantil. O quadro é 
comum e afeta um a cada quatro 
bebês aproximadamente.

Os aspectos que mais são 
afetados na família durante o 
período de cólicas são priva-
ção de sono, cansaço, tristeza 
e sensação de impotência, 
pois, muitas vezes, a família 
não sente que consegue resol-

as populares cólicas nos bebês

ver o problema.
Na maioria dos casos o que 

causa a cólica é a imaturidade 
do sistema gastrointestinal (o 
intestino ainda não sabe reali-
zar os movimentos peristálticos 
como deveria e isso, acumula-
do a formação de gases, pode 
causar a dor, devido à dilatação 
de alças intestinais, etc.), mas 
pode também ter relação com 
alimentação e o perfil da mi-
crobiota intestinal da criança.

Normalmente a dor começa 
no fim do dia, quando o bebê 
está cansado e o metabolismo 
passa a funcionar no modo 
noturno, mais lento.

O choro fica diferente, mais 
intenso. Para ter certeza de que 
a cólica é a causa do berreiro, 
exclua outras possíveis causas, 
como fome, sono, frio e calor.

O bebê fica irritado, com 
choro inconsolável apresentan-
do contrações visíveis no abdô-

men e enrijecimento muscular.
O mais indicado na hora do 

choro é acalmar o bebê. Afinal, 
pouco se pode fazer para real-
mente dar fim ao quadro.

Porém, algumas técnicas 
podem ajudar, como a mas-
sagem que deve ser feita em 
sentido horário ao redor do 
umbigo, com movimentos 
suaves e um pouco de pressão.

Promover calor no abdome 
também pode ajudar e bolsas 
térmicas até são úteis, mas 
há risco de queimaduras. O 
melhor é o contato pele a pele, 
com a barriga do bebê colada 
na do pai ou da mãe.

Pode-se dar também um 
banho quentinho, uma vez 
que a água morna relaxa a 
musculatura do bebê e alivia 
as dores. Em alguns casos, ele 
embala na soneca.

E também se pode enrolar 
o bebê em forma de “charuti-

nho”, quanto mais aninhado o 
bebê estiver, mais se sentirá 
como se morasse no útero, o 
ambiente mais confortável e 
seguro que ele já viu.

Alguns medicamentos 
chamam a atenção, como os 
que capturam os gases no apa-
relho digestivo. A categoria é 
segura, já que não há absorção 
pela corrente sanguínea, mas 
seu uso gera controvérsias.

O luftal é um remédio que 
quebra as bolhas de gases, o 
que teoricamente, pode me-
lhorar a dor, porém, alguns 
pediatras referem que a pro-
dução de gases é um sinal de 
que a digestão está ocorrendo 
normalmente, e as bolhas aju-
dam a empurrar o cocô. Por 
isso, a falta delas ocasionaria 
outro problema, que poderia 
ser constipação, por exemplo.

Outra medicação que muito 
frequentemente é usada é o 
“colikids” que são probióticos, 
são micro-organismos vivos 
que, uma vez dentro do corpo, 
atuam em benefício da saúde, 
ajudando no controle da flora 
intestinal, o que melhoraria a 
digestão e formação de gases.

Muitas mães acreditam 
que existe relação direta entre 
o que elas comem e as crises. 
Só que não existe comprova-
ção científica disso.

Com comprovação científi-
ca, porém, é uma exceção e não 
a regra, é a alergia à proteína 
do leite de vaca, que se a mãe 
ingere a proteína e se a criança 
possui alergia, pode ocorrer 
cólicas; porém, normalmente, 
com outros sintomas associa-
dos, podendo ocorrer irritação 
excessiva, baixo ganho de peso 
e até sangramento nas fezes.

Uma coisa que sempre 
costumo dizer é que me-
dicina não é matemática, 
então temos sempre alguns 
“poréns”, tanto em medi-
cação, quanto em efeitos, 
doses, períodos, etc. 

Na dúvida, bata um papo 
com o pediatra e tenha em 
mente que essa fase vai passar. 
Porque, acredite, vai mesmo.
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Capitã Marvel
Boa de briga e cheia de força de 
vontade, Carol Danvers faz sua es-
treia no universo cinematográfico 
da Marvel em Capitã Marvel, que 
entrou em cartaz no Brasil nesta 
quinta-feira (7). Estrelado por 
Brie Larson, vencedora do Oscar 
por O Quarto de Jack, o longa é 
o primeiro da Casa das Ideias a 
ter uma protagonista feminina. 
Danvers faz parte de um exército 
kree, cuja missão é lutar contra os 
skrulls, raça alienígena que conse-
gue se transformar em diferentes 
criaturas. Após um conflito, a he-
roína cai na Terra, onde descobre 
que teve uma vida. Com a ajuda de 
um jovem Nick Fury, ela começa 
a investigar sua própria origem. 
Dirigido por Anna Boden e Ryan 
Fleck, Capitã Marvel é um filme de aventura no espaço, cheio de bom humor e men-
sagens de empoderamento feminino. O filme conta ainda com Jude Law, Samuel L. 
Jackson, Clark Gregg, Gemma Chan, Lee Pace e Annette Bening no elenco.

Flashes e mais flashes para a maquiadora 
Bruna Martorelli, que festejou na quinta-feira 
(07), mais um aniversário e recebeu os papari-

cos do namorado Rafael Lima. Parabéns!!

Na terça-feira (12), os holofotes estarão voltados 
para a irreverente e linda, Lanna Marques, que comemora 

mais uma primavera ao lado do amor da sua vida... 
o filho Augusto. Parabéns palhaça!!

ZOOMMM... Para a exuberante advogada, 
Kamila Oiveira, que comemora na terça-feira 

(12), mais um aniversário e com mimos do 
marido Rafael Aguiar. Parabéns!!!

Hoje, os cliks 
estarão vol-
tados para o 
fotógrafo Ni-
valdo Gomes 
Júnior, que 
passa o dia 
recebendo 
muitos cum-
primentos 
por mais um 
aniversário. 
Em especial 
da esposa 
Renata. 
Felicidades!!
(Foto: Aquino José)

Na última quinta-feira dia (07), a bela Milleny Soares Sopa 
comemorou aniversário ao lado dos amigos Pitter Teixeira e 

João Victor Robert, e de toda a família. Parabéns!!!

Cinema

Na segunda-feira (11), a 
encantadora Renata Arantes comemora 
mais um aniversário ao lado das filhas, 

amigos e familiares. Parabéns Rê!!!

Ontem (08), 
foi dia de 
festa para Va-
léria Tochio, 
que comemo-
rou mais um 
aniversário 
ao lado do 
marido Lean-
dro Cabeça 
e dos filhos 
Victor Hugo 
e Lavínia.  
Parabéns!!!
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O Presidente da Liga Barretense de Futebol, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas conforme o art° 8 parágrafo 
1°, convoca os clubes devidamente filiados, representados 
pelos seus Presidentes para comparecerem em Assembleia 

Geral Ordinária a ser realizada em sua sede social, sito à rua 8, n° 1.265, no 
dia 12 de abril de 2.019 às 19 horas, em primeira convocação, com qualquer 
número, para a eleição e às 19h30, em segunda convocação com qualquer 
número para a eleição do Presidente, 1° Vice-presidente, 2° Vice-presidente, 
além de 03 membros do Conselho Fiscal e 03 suplentes.

O registro das chapas será requerido coletivamente em só documento 
até o dia 30/03/2.019 (trinta de março de 2.019) às 17 horas, na sede da 
Liga Barretense de Futebol, que deverá constar de:
Nome completo de cada um dos membros dos candidatos mencionados 
o seguinte:
A - RG
B - Nacionalidade
C - Estado Civil
D - Profissão
E - Data de Nascimento
F - Declaração de residência há mais de 05 anos
G - Residência atual (local)
H - Declaração nominal que não é membro da Diretoria de Associação 
filiada há pelo menos 01 ano. Caso haja mais de uma chapa inscrita a 
votação da Assembleia Geral se dará no máximo até às 21 horas.

Osmir Duarte Peixoto
Presidente

RelaçãO Das equiPes cOm DiReitO a vOtO

ADPM, Amoreira, Atlético Santana, Bandeirante, Barretos II, Bom 
Jesus, Camarões, Cecap II,  Cristiano Carvalho, CSU, Fúria Jovem, Guara-
ni, Heróis do Lar, Ibirapuera, Improviso, Independente, Inter Jockey, Inter 
Marília, José Faleiros, Leda Amendola, São Bento, Nova Barretos, Monte 
Negro, Palestra, Predinhos, Santa Cecília, Santa Helena, Unidos Barretos 
II, Vila Diva, Vila Nogueira, Zequinha Amendola, Paissandu e Ferroviário. 

Osmir Duarte Peixoto
Presidente

liga BaRRetense De FuteBOl

Taboão da Serra e Barretos 
EC ficaram no empate por 2 
a 2 no Estádio José Liberatti, 
em Osasco, na abertura da 11ª 
rodada da Série A3 do Campe-
onato Paulista. O BEC chegou 
a abrir dois gols de diferença, 
mas o time da casa foi buscar a 
igualdade com gols marcados 
por atletas experientes: ex-co-
rintiano Acosta e o ex-palmei-
rense Diego Souza.

Com o resultado, o Taboão 
chega aos nove pontos, ainda 
na 14ª colocação, a primeira 
fora da zona do rebaixamento, 
com quatro pontos a mais do 
que o São Carlos, primeira 
equipe dentro do Z2. O Olím-
pia, com quatro pontos, é o 
lanterna da competição.

Em situação mais tranquila 
na tabela, o Barretos EC chega 
aos 14 pontos e dorme dentro 
da zona de classificação às 
quartas de final, na oitava po-
sição. No entanto, Rio Preto, 
com onze, São Bernardo, com 
12, e Osasco Audax e Grêmio 
Osasco, ambos com 13, ainda 

Taboão da Serra e Barretos EC empatam em 2 a 2
jogam na rodada e podem tirar 
o Barretos do G8.

A rodada continua neste 
final de semana com mais seis 
jogos neste sábado (9) e um 
no domingo (10). Ao final da 
11ª rodada, restaram apenas 
mais quatro para o final da 
primeira fase, com todas as 
equipes se enfrentando em tur-
no único. Os dois piores serão 
rebaixados e os oito primeiros 
avançam para o mata-mata. 
Apenas os dois finalistas ga-
rantem acesso à Série A2 do 
Campeonato Paulista de 2020.

tOuRO cOmeça 
cOm tuDO

Mesmo jogando fora de 
casa, o Barretos EC começou 
com tudo e já abriu o placar logo 
aos oito minutos. André Luiz in-
vadiu a área pela direita e rolou 
para Anderson Magrão chegar 
tocando de primeira, no meio 
de defesa, para o fundo do gol.

Oito minutos mais tarde, 
André Luiz voltou a brilhar. 
Dessa vez o meia roubou a 
bola de Gustavo e arriscou de 

fora da área, acertando o ângulo 
superior direito do goleiro Ara-
nha. Um golaço indefensável.

Ainda na primeira etapa, 
já aos 44 minutos, Rhuan 
arrancou pela esquerda e ser-
viu o experiente Acosta, que 
chegou batendo de primeira e 
diminuiu para o time da casa.

taBOãO aRRanca 
O emPate

A reação do Taboão da Serra 
continuou no segundo tempo 
e, aos 15 minutos, Diego Sou-
za aproveitou cruzamento da 
direita e completou de cabeça 
para o gol, empatando a partida.

Na reta final, aos 38 minu-

tos, o lateral-direito Samuel, do 
Taboão, cometeu falta dura e, 
como já tinha cartão amarelo, foi 
expulso, deixando a equipe da 
casa com um homem a menos.

Mesmo em desvantagem 
numérica, o Taboão se segurou 
e saiu satisfeito com o empate, 
já que conseguiu reverter a 
desvantagem de dois gols do 
início do jogo.

PRÓXimOs JOgOs
Os dois times voltam a campo 

no domingo, dia 17 de março, 
pela 12ª rodada da Série A3. O 
Barretos EC visita o Batatais, 
no Osvaldo Scatena, enquanto o 
Taboão da Serra vai ao Estádio 
Primeiro de Maio enfrentar o São 
Bernardo. (informações Futebol 
interior. Foto: mazinho Dias)


