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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 1º DE MARÇO

R$  3,779
Dólar Comercial Venda R$  3,780

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

carnaval instável

PÁGINA 03

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva recebeu per-
missão de saída da prisão na 
Polícia Federal em Curitiba, 
para ir ao velório e enterro do 
neto. Arthur Araújo Lula da 
Silva, 7 anos, morreu na manhã 
desta nesta sexta-feira (1º), em 
decorrência de uma meningite.

A autorização foi concedida 
com base na Lei de Execução 
Penal, que estabelece a permis-
são de saída de presos para ve-
lórios e enterros de familiares, 
incluindo descendentes.

Ele seguirá para São Paulo 
em aeronave do governo do 
Paraná, cedida a pedido da Po-
lícia Federal, pelo governador 
Ratinho Júnior (PSD).

O velório será no Cemitério 

Um corredor de umidade orga-
nizado sobre o sudeste mantém o 
tempo instável no Estado de São 
Paulo ao longo do feriado prolon-
gado de Carnaval, até a próxima 
terça-feira, 5 de março, com efeitos 
que podem ser agravados devido à 
persistência da chuva nos últimos 
dias de fevereiro. Neste sábado (2) 
e no domingo (3), o tempo perma-
nece fechado e chove a qualquer 
hora do dia, com intensificação 
durante a tarde, quando há risco 
para chuva volumosa e rajadas de 
vento, além de descargas elétricas 
de forma pontual. Em alguns mu-
nicípios, o acumulado de 72 horas 
pode passar de 100mm, como em 
Barretos, segundo boletim da De-
fesa Civil do estado. Na segunda-
feira (4), finalmente o corredor de 
umidade enfraquece e o sol volta a 
aparecer. A temperatura sobe, mas 
a atmosfera segue instável e há 
condição para tempestades entre 
a tarde e a noite. A chuva passa a 
ter curta duração e é isolada, mas 
ocorre acompanhada de descargas 
elétricas, ventanias e até risco para 
queda de granizo. A mesma condi-
ção é prevista para terça-feira (5).

Três das principais cida-
des da região de Ribeirão 
Preto encerraram janeiro com 
saldo positivo na geração de 
vagas, mas com recuo de até 
81,64% em relação ao de-
sempenho registrado no mes-
mo período do ano passado, 
segundo dados divulgados 
pelo Ministério da Economia.

A maior diferença ficou 
com Barretos, que saiu dos 
158 empregos com carteira as-
sinada para apenas 29 este ano.

Em Barretos, o comércio 
foi o segmento que mais per-
deu vagas, com déficit de 43 
postos, compensado por sal-

dos gerados por serviços (29 
oportunidades), indústria (28) 
e construção civil (22).

Com o fim da safra de laranja, 
Barretos e municípios da região 
registraram centenas de demis-
são no setor. A Cutrale de Colina 
demitiu cerca de 400 trabalhado-
res entre janeiro e fevereiro.

Com 1.677 postos de trabalho 
fechados em janeiro, Bebedouro 
é o sexto município brasileiro 
que mais demitiu no começo do 
ano, segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) divulgado pelo 
Ministério da Economia.

 

Caio Ramiro, organizador da Parque Night Run, entregou ao presi-
dente de Os Independentes, Ricardo Rocha, um kit como forma de 

agradecimento à parceria e apoio em mais um ano do evento

A corrida de rua tem conquistado cada dia mais adeptos. Atletas 
amadores e profissionais se empenham em treinamentos que visam 
melhorar o condicionamento físico e diminuir o tempo gasto para 
percorrer cada quilômetro. Pensando nesse público, que corre não 
apenas pela competição, mas pela paixão pelo esporte, acontece 
no dia 16 de março, no Parque do Peão, a 4ª Parque Night Run.

O Rio das Pedras Country 
Club realiza neste domingo (3) e 
na próxima terça-feira (5), o tradi-
cional carnaval, em 2 ambientes.

No Salão Nobre climati-
zado, as crianças poderão se 
divertir na Matinê, das 15 às 
17 horas, ao som da Banda 
Chamego Serrano e animação 
dos palhaços Florzinha e Ba-
tatinha. Na terça-feira, neste 
ambiente, haverá sorteio de 
brindes para a criançada.

Para os adultos, a banda 
animará o público das 17 às 
18h30. Em seguida, até as 20 
horas, a diretoria confirmou a 

Animação é o que 
não vai faltar no corso 
carnavalesco do Cor-
dão Espalha Samba, 
neste sábado, 2 de mar-
ço, em Barretos. O trio 
formado por Tatiana 
Thomaz, a Musa Es-
palha Samba; Destão, 
Embaixador do corso e famoso mestre-sala barretense, e Selma 
Daniel, Porta Estandarte (foto), abre o desfile contagiando os foliões 
num percurso de cerca de 1,2 mil metros. PLANO B: A diretoria do 
Cordão espera que o tempo esteja aberto, mas mesmo assim tem um 
plano B se o clima for diferente. Na concentração serão montadas 
tendas para a proteção dos foliões em relação ao sol, e que servem de 
abrigo no caso de chuva. Segundo Caderno - PÁGINA 01

O Tribunal Regional Elei-
toral (TRE-SP) diplomou na 
última quinta-feira (28), em ses-
são plenária, Mauro Alves dos 
Santos Júnior, o Major Mauro 
(Partido da República), como 
deputado estadual.  O candidato 
foi eleito para o cargo após o 
indeferimento de registro de 
Antônio Dirceu Dalben. Com a 
decisão, o TRE-SP realizou re-
totalização, e os votos nominais 
recebidos por Dalben foram 
reaproveitados para a legenda. 
Assim, o cargo ficou para o 
primeiro suplente do PR, Major 
Mauro, que somou 40.034 vo-
tos. Ele recebeu o diploma das 
mãos do presidente do TRE-SP, 
desembargador Carlos Eduardo 
Cauduro Padin (Foto). A posse 
na As sembleia Legislativa será 
no dia 15 de março juntamente 
com os de mais parlamentares 
do mandato 2019-2022.

Portaria baixada pelo prefei-
to Guilherme Ávila, nesta sex-
ta-feira, 1º de março, nomeou 
Elaine Aparecida Pereira Go-
mes como nova superintendente 
do SAAE (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto) de Barretos.

Elaine Pereira Gomes é 
funcionária de carreira e vinha 
exercendo o cargo de Ouvido-
ra da autarquia. Ela substitui 
a Sílvio de Brito Ávila, que 
deixou o cargo na superinten-
dência do SAAE para ocupar o 
cargo de secretário municipal 
de Administração.

Barretos e região começam ano 
com baixa na geração de empregos

TRE diploma Major Mauro 
como deputado estadual

Elaine Pereira 
Gomes é nomeada 
superintendente 

do SAAE

Tempo permanece 
instável no 

feriado prolongado 
de Carnaval

Corrida noturna no Parque do 
Peão está com inscrições abertas

Segundo Caderno - PÁGINA 04

Carnaval do Rio das Pedras 
terá participação especial

participação especial da can-
tora Bárbara Carrie.

Para quem não conhece 
o trabalho da cantora, ela já 
participou do programa do Ra-
tinho e Astros do SBT, cantan-
do diversos estilos musicais. 
Seu novo trabalho é a música 
“Quero Quero” que, em 10 
dias no Youtube, alcançou 
mais de 300 mil visualizações.

Na Praça de eventos, o 
agito fica por conta do Grupo 
Sem Destino, que animará o 
ambiente das 15 às 19 horas.

Os associados, em dia com 
suas mensalidades, têm entrada 

gratuita. Visitantes podem adqui-
rir o passaporte na sede central 
ou na sede de campo do clube.

Lula consegue permissão de saída da 
prisão para velório de neto em São Paulo

Jardim da Colina, em São Ber-
nardo do Campo. A cremação 
do corpo está prevista para as 
12 horas deste sábado (2). O 
cemitério é o mesmo onde foi 
cremada a ex-primeira-dama, 

Marisa Letícia, morta em 
fevereiro de 2017. Na foto, o 
ex-presidente Lula com o neto 
Arthur Araújo Lula da Silva, 
em uma imagem de arquivo. 
Reprodução/Facebook

Espalha Samba faz o 
carnaval de rua neste sábado
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expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

O Carnaval chegou e para 
muitos é uma época de pura 
diversão. Desfiles de blocos e 
bailes atraem milhares de foliões 
que, na euforia de aproveitar as 
festas, podem esquecer alguns 
cuidados básicos com a saúde. A 
falta de hidratação, alimentação 
desregrada e o excesso de bebida 
alcoólica são exemplos de atitu-
des que acarretam prejuízos, in-
clusive para a saúde da boca. Com 
intuito de aproveitar o Carnaval 
sem qualquer dano à saúde bucal, 
o Conselho Regional de Odon-
tologia de São Paulo (CROSP) 
apresenta algumas sugestões. 

hidratação
A hidratação é fundamental 

para a saúde geral durante os 
dias de folia, principalmente para 
quem vai passar horas em blocos 
e bailes de Carnaval. O baixo 
consumo de água pode ocasionar, 
por exemplo, o desagradável mau 
hálito. A falta da hidratação pode 
causar ressecamento e interferir 
no hálito. A ingestão de água é 
importante na manutenção da 
qualidade e quantidade de saliva 
para fazer a lavagem fisiológica 
(natural) da boca.

Para evitar o problema a 
recomendação é beber de dois a 
três litros de água por dia, prin-

Os momentos que ante-
cedem a celebração de uma 
festa, normalmente, são vivi-
dos tendo como motivação a 
preparação da festa em si. 

Independente das condi-
ções econômicas, as pessoas 
gostam de se preparar para 
bem aproveitar o momento 
festivo. Em geral, a preocupa-
ção com o ambiente da festa, 
por exemplo, é acompanhada 
da expectativa que o coração 
nutre de vivê-la, como opor-
tunidade de se alegrar e de 
experimentar os sentimentos 
humanos mais nobres.

A fé cristã não é indiferente 
ao fenômeno festivo do existir 
humano e, com isso, a comuni-
dade dos discípulos de Jesus, 
desde as suas origens, celebra 
o mistério do amor de Deus 
revelado no próprio evento 
pascal de Cristo. 

Anualmente, a Igreja Ca-
tólica celebra com júbilo a 
Páscoa de Cristo Ressuscita-
do, pois se trata da “Festa das 
festas”, da “Solenidade das 
solenidades” (cf. Catecismo 
da Igreja Católica, n. 1169).

Entretanto, também a Igre-
ja Católica vive um tempo de 
preparação para bem celebrar a 
Páscoa do Senhor, tempo esse 
conhecido por Quaresma, atra-
vés do qual a Igreja Católica 
faz a todos os fiéis um apelo à 
conversão, de modo que todos 
possam assumir com mais en-
tusiasmo o dom da vida nova, 
dom concedido aos fiéis no 

A Receita Federal publicou 
no dia 22 de fevereiro, informa-
ções sobre como será o período 
de preenchimento e entrega 
da Declaração de Imposto de 
Renda 2019 - Ano Base 2018. 

Para o consultor contábil, Ri-
chard Domingos, é interessante 
que as pessoas se preparem com 
antecedência para declarar, já 
procurando e separando os do-
cumentos necessários.

"Quanto mais preparado o 
contribuinte estiver melhor, já 
que os primeiros dias são os 
mais interessantes para o envio 
e isso por dois motivos: quem 
entrega o material com antece-
dência receberá sua restituição 
antes. Além disso, em caso de 
problemas, o contribuinte terá 
tempo para resolvê-los, evi-
tando a necessidade de realizar 
uma declaração retificadora, 
depois do prazo de entrega, 
que será 30 de abril", alerta.

Prazo de entrega
O prazo neste ano será me-

nor, indo das 8 horas do dia 7 
de março até o último minuto 
do dia 30 abril. 

Quem é obrigado 
a entregar

- Quem recebeu rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste 
na declaração, cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70;
- Quem recebeu Rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tributá-
veis exclusivamente na fonte, cuja 
soma foi superior a R$ 40.000,00;
- Quem obteve, em qualquer 
mês, ganho de capital na alie-
nação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, 
ou realizou operações em bol-
sas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;
- Relativamente à atividade 
rural, quem: obteve receita 
bruta em valor superior a R$ 
142.798,50; Pretenda compen-
sar, no ano – calendário de 2017 
ou posteriores, prejuízos de 
anos-calendário anteriores ou do 
próprio ano-calendário de 2016;
- Quem teve, em 31 de dezem-
bro, a posse ou a propriedade 
de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total supe-
rior a R$ 300.000,00;
- Quem passou à condição de 
residente no Brasil em qualquer 
mês e nesta condição se encon-
trava em 31 de dezembro; ou
- Quem optou pela isenção do 
imposto sobre a renda inci-
dente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis 
residenciais, cujo produto da 
venda seja aplicado na aqui-
sição de imóveis residenciais 
localizados no País, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias 
contados da celebração do 

Vai começar o período da Declaração 
do Imposto de renda 2019

contrato de venda, nos termos 
do art. 39 da Lei nº 11.196, de 
21 de novembro de 2005.

desconto 
simPlificado

Poderá optar pelo desconto 
simplificado de 20% do valor dos 
rendimentos tributáveis na Decla-
ração de Ajuste Anual, limitado a 
R$ 16.754,34 em substituição de 
todas as deduções admitidas na 
legislação tributária.

Penalidade Pela 
não entrega   

- Multa de 1% ao mês de atraso, 
calculado sobre o valor do im-
posto devido na declaração, sen-
do essa multa limitada a 20%;
- Multa mínima de R$ 165,74 
(apenas para quem estava 
"obrigado a declarar", mesmo 
sem imposto a pagar).

como elaborar
- Por computador, mediante a 
utilização do PGD - Programa 
Gerador da Declaração (PGD) 
relativo ao exercício de 2019, 
disponível no site da Receita 
Federal do Brasil (www.recei-
ta.fazenda.gov.br).
- Também por computador, 
mediante acesso ao serviço 
Meu Imposto de Renda, dis-
ponível no Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC) no site 
da Receita Federal do Brasil 
(www.receita.fazenda.gov.br), 
com uso obrigatório do Certi-
ficado Digital (do contribuinte 
ou representante/procurador)
- Por dispositivos móveis, ta-
blets e smartphones, mediante 
a utilização do serviço Meu 
Imposto de Renda
- Declaração pré-preenchida 
que poderá ser baixada do site 
da Receita Federal do Brasil 
(www.receita.fazenda.gov.br), 
por meio de certificado digital 
(do contribuinte ou represen-
tante/procurador)

desPesas 
dedutíveis        

- Valor anual por Dependente: 
R$ 2.275,08;
- Contribuições para a Previ-
dência Social da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;
- Despesas médicas ou de 
hospitalização os pagamentos 
efetuados a médicos de qual-
quer especialidade, dentistas, 
psicólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, fo-
noaudiólogos, hospitais, e 
as despesas provenientes de 
exames laboratoriais, serviços 
radiológicos, aparelhos orto-
pédicos e próteses ortopédicas 
e dentárias;
- Previdência Privada [PGBL] cujo 
limite será de 12% do total dos 
rendimentos tributáveis no ano;
- Importâncias pagas em di-

nheiro a título de Pensão Ali-
mentícia em face das normas 
do Direito de Família, quando 
em cumprimento de decisão 
judicial ou acordo homologado 
judicialmente ou por escritura 
pública, inclusive a prestação 
de alimentos provisionais;
- Despesas escrituradas em Li-
vro Caixa, quando permitidas;
- Soma das parcelas isentas 
vigentes, relativas à Aposen-
tadoria, Pensão, Transferência 
para a reserva remunerada ou 
reforma, pagas pela previdên-
cia oficial, ou privada, a partir 
do mês em que o contribuinte 
completar 65 anos;
- Despesas pagas com instru-
ção (educação) do contribuin-
te, de alimentandos em virtude 
de decisão judicial e de seus 
dependentes, até o limite anual 
individual de R$ 3.561,50;
- Despesas com aparelhos or-
topédicos e próteses ortopédi-
cas pernas e braços mecânicos, 
cadeiras de rodas, andadores 
ortopédicos, palmilhas e cal-
çados ortopédicos, e qualquer 
outro aparelho ortopédico 
destinado à correção de des-
vio de coluna ou defeitos dos 
membros ou das articulações.
- Seguro saúde e planos de assis-
tências médicas, odontológicas.

Quem Pode ser 
dePendente

- Companheiro(a) com quem o 
contribuinte tenha filho ou viva 
há mais de 5 anos, ou cônjuge;
- Filho(a) ou enteado(a), até 21 
anos de idade, ou, em qualquer 
idade, quando incapacitado física 
ou mentalmente para o trabalho;
- Filho(a) ou enteado(a), se 
ainda estiverem cursando esta-
belecimento de ensino superior 
ou escola técnica de segundo 
grau, até 24 anos de idade;
- Irmão(â), neto(a) ou bisne-
to(a), sem arrimo dos pais, de 
quem o contribuinte detenha a 
guarda judicial, com idade até 
21 anos, ou em qualquer idade, 
quando incapacitado física ou 
mentalmente para o trabalho;
- Irmão(â), neto(a) ou bisne-
to(a), sem arrimo dos pais, de 
quem o contribuinte detenha 
a guarda judicial, com idade 
até 24 anos, se ainda estiver 
cursando estabelecimento de 
ensino superior ou escola téc-
nica de segundo grau;
- Pais, avós e bisavós que, em 
2018, tenham recebido rendi-
mentos, tributáveis ou não, até 
R$ 22.847,76;
- Menor pobre até 21 anos que o 
contribuinte crie e eduque e de 
quem detenha a guarda judicial;
- Pessoa absolutamente inca-
paz, da qual o contribuinte seja 
tutor ou curador.

Caia na folia com a saúde bucal em dia
cipalmente quando a temperatura 
está elevada ou se gasta muita 
energia como nas festas de Car-
naval. Ingerir sucos e frutas que 
contenham água, como a maçã, a 
pera e o abacaxi, usar o fio dental 
corretamente, fazer a raspagem 
da língua duas vezes ao dia são 
outras atitudes importantes para 
manter o hálito saudável.

escovação
A higiene, com o uso do 

creme, escova e fio dental, é a 
maneira mais eficaz de evitar os 
problemas bucais. Dessa forma 
é importante escovar os dentes 
sempre após as refeições e quan-
do a prática não for possível, to-
mar algumas medidas simples, 
como fazer um bochecho com 
água para eliminar os excessos 
e evitar a ingestão de bebidas e 
alimentos que são mais prejudi-
ciais. Quando a pessoa sabe que 
não vai escovar os dentes por 
muitas horas, o ideal é evitar o 
consumo de açúcares e carboi-
dratos. Eles são os combustíveis 
que as bactérias precisam para 
sintetizar as toxinas que causam 
as doenças na boca.

hora do beijo
No Carnaval, muita gente 

perde a inibição e aproveita a fo-
lia para namorar. Mas, é preciso 

ter cuidado, pois pelo beijo há a 
possibilidade de contrair alguns 
problemas de saúde.

Algumas doenças infecciosas 
podem ser transmitidas pelo 
beijo. Contudo, nem todas as que 
são transmissíveis pela saliva 
são conhecidas. Para quem des-
conhece, entre as mais comuns, 
estão a Candidíase, a Herpes 
simples e a Mononucleose.

excessos
Também recomendamos 

cautela na ingestão de bebidas 
alcoólicas durante o Carnaval. 
Elas costumam aumentar a 
acidez da boca, propiciando 
um ambiente convidativo para 
a aparição de problemas como 
a cárie.  O excesso ainda pode 
favorecer a redução do fluxo sa-
livar, interferindo no hálito. Por 
fim, a sugestão é manter sempre 
hábitos saudáveis, preservando 
a saúde em qualquer situação e 
época do ano.

Campanha da Fraternidade prepara 
católicos para a Festa da Páscoa

sacramento do batismo, e que 
os motiva a assumir no dia a 
dia o compromisso com os 
valores do Reino de Deus.

O chamado à conversão é 
sempre dirigido a cada pessoa, 
mas também à inteira comuni-
dade cristã, pois, unidos pelo 
amor redentor de Cristo Jesus, 
os fiéis devem testemunhar 
a fé, tendo em vista a trans-
formação do mundo no qual 
vivem, uma vez que o testemu-
nho da fé da comunidade dos 
discípulos e discípulas de Je-
sus, contribui para manifestar 
o Reino de Deus na sociedade 
humana de todos os tempos.

Sendo assim, a Igreja Ca-
tólica no Brasil encontra no 
tempo quaresmal a oportu-
nidade para motivar os fiéis 
à conversão pessoal, com 
consequências evidentes de 
transformação social.

Tal apelo nos é oferecido 
pela Campanha da Fraterni-
dade, cuja temática deste ano 
é “Fraternidade e Políticas 
Públicas”, inspirada pelo 
versículo bíblico: “Serás 
libertado pelo direito e pela 
justiça” (Is 1, 27).

De acordo com o texto-base 
da Campanha da Fraternidade 
2019, o objetivo desta campa-
nha é “estimular a participação 
em políticas públicas, à luz da 
Palavra de Deus e da Doutrina 
Social da Igreja para fortalecer 
a cidadania e o bem comum, 
sinais da fraternidade”.

O que são as Políticas Pú-

blicas? Segundo o texto-ba-
se, as políticas públicas são 
“ações e programas que são 
desenvolvidos pelo Estado 
para garantir e colocar em prá-
tica, direitos que são previstos 
na Constituição Federal e em 
outras leis”. 

Tais políticas representam 
soluções específicas para ne-
cessidades e problemas da 
sociedade, buscando garantir 
a segurança e a ordem, por 
meio da garantia dos direitos, 
particularmente, os direitos 
das crianças e adolescentes, o 
direito à saúde, à assistência 
social e à educação.

Como discípulos do Se-
nhor Ressuscitado, sejamos 
corajosos em testemunhar 
o evangelho do amor e da 
justiça, de modo a promo-
ver também uma vida social 
onde se proclame: Ele está 
no meio de nós.

padre Wagner Ferreira da silva
Vice-presidente da 

Comunidade Canção Nova
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Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

(12/19/26jan/02fev)

VENDE-SE

O vereador Raphael Dutra 
(PSDB) solicitou a reforma das 
calçadas no entorno da Região 
dos Lagos. O requerimento foi 
aprovado na sessão da última 
segunda-feira (25) da Câmara 
Municipal de Barretos. "Rece-
bi várias denúncias de queda 
de munícipes no local durante 
suas caminhadas e corridas", 
apontou o vereador.

Dutra justificou o pedido 
tendo em vista as inúmeras 
solicitações dos usuários do 
local, que alegam a necessi-
dade de reparos no calçamento 
existente no entorno dos lagos, 
com o intuito de oferecer 
maior segurança para os muní-
cipes que frequentam o local.

salário a 
servidores

O vereador Raphael Dutra 
também propôs a apresentação de 

Com 1.677 postos de trabalho 
fechados em janeiro, Bebedouro 
é o sexto município brasileiro 
que mais demitiu no começo do 
ano, segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged) divulgado pelo 
Ministério da Economia.

O resultado é o pior em seis 
anos, atrás apenas do registrado 
em janeiro de 2013, quando 2.112 
vagas foram encerradas. Seguin-
do os relatórios dos anos anterio-
res, a agropecuária é o setor que 
mais demitiu em janeiro, com 
saldo negativo de 1.912 vagas.

Segundo Flávio Viegas, 
presidente da Associação Bra-
sileira de Citricultores (Asso-
citrus), que reúne cerca de 300 
produtores de citros, a alta do 
desemprego neste início de 
2019 reflete um movimento 
sazonal de dispensa com o fim 
da safra da laranja.

Em plena crise humanitária 
em seu país, há sete meses a 
venezuelana Joana Salmeron 
Mosquera descobriu que o fi-
lho Anderson, de 4 anos, tinha 
leucemia linfocítica aguda, 
tipo mais comum da doença 
entre crianças que afeta células 
produzidas pela medula óssea.

Sem saber como lá con-
seguiria tratamento para o 
menino, ela deixou o marido e 
outro filho e cruzou a fronteira 
com o Brasil, por Boa Vista 
(RR), para pedir ajuda, antes 
do bloqueio imposto por Ni-
colás Maduro.

Hoje, ela ainda vive a an-
gústia de saber que o cenário 
político e econômico de sua 
terra está longe de melhorar, 
mas se sente feliz com o trata-
mento que conseguiu para o fi-
lho, que já começou as sessões 
de quimioterapia no Hospital 

do Amor, em Barretos, e tem 
dado sinais de evolução.

"Vim salvar a vida do meu 
filho. Dou graças a Deus que 
nos abriram as portas aqui no 
Brasil e ele está recebendo um 
tratamento gratuito. Na Vene-
zuela teria acontecido outra 
coisa", afirma.

A recessão que vive a Vene-
zuela vai muito além de itens 
básicos como comida, segundo 
ela. "Não teria atendimento, não 
há tratamento com quimiotera-
pia, não há insumos para câncer 
e nenhuma outra doença."

Joana e Anderson estão 
entre as duas famílias que 
conseguiram ajuda no centro 
hospitalar filantrópico espe-
cializado em câncer, além de 
terem sido recebidos pela casa 
de acolhimento Vovô Antônio, 
onde podem permanecer du-
rante o tratamento.

"A gente tenta dar um pouco 
de amor, um pouco de carinho, 
porque é o que eu sempre digo 
a todos aqui. O problema ela 
[a mãe] já tem. Ela não precisa 
encontrar mais aqui, por isso a 
gente, ao entrar, tenta deixar os 
nossos problemas do portão pra 
fora. Aqui dentro a prioridade 
são eles", afirmou Sirlene Ma-
ria de Oliveira Sousa, presiden-
te da Casa do Vovô Antônio, 
durante entrevista à ePTv, 
que abordou o caso.

"O tratamento está funcio-
nando muito bem graças a Deus 
e a medula dele já está limpa. 
Ele trata uma leucemia linfo-
cítica aguda, já está recebendo 
quimioterapia, então está fun-
cionando bem, graças a Deus. 
O que mais desejo é a cura do 
meu filho, que ele receba o 
tratamento e saia curado aqui 
do Brasil", disse Joana.

Foliões de todas as idades 
com as mais diversas fantasias, 
participaram da terceira edição 
do Carnaval de Marchinhas rea-
lizado na noite da última quinta-
feira (28), na Estação Cultural 
“Placidino Alves Gonçalves”. 

A atração, promovida pela 
prefeitura de Barretos, por 
meio da secretaria munici-
pal de  Cultura, apresentou 
os shows de Luiz Waldo e 
Banda e da Banda Sinfônica 
Municipal de Barretos.

A folia, que teve confete 
e serpentina, começou com a 
apresentação da Banda Sinfô-
nica Municipal com a partici-
pação de Carlinhos Coltri nos 
vocais e Fernando Faria no 
teclado. No repertório, marchi-
nhas das décadas de 50, 60, 70 
e 80. Na sequência, Luiz Waldo 
Show comandou a festa, mais 
uma vez com  marchinhas e 
com os principais hits das esco-
las de samba do Rio de janeiro 
e São Paulo. A programação 
também foi transmitida ao vivo 
pelas redes sociais da prefeitura 
e da secretaria.

Segundo o secretário muni-
cipal de Cultura, João Batista 
Chicalé, o sucesso da terceira 
edição do Carnaval de Mar-
chinhas reforça a aprovação 
dos barretenses na realização 
de mais esse grandioso pro-
jeto cultural na cidade. “Eu 

ediTal de CoNvoCaÇÃo 

Pelo presente edital, o Serviço de Obras Sociais (S.O.S.), entidade beneficente, estabelecida na cidade de Bar-
retos-SP., sito a Av. 5 nº 239, nesta cidade, convoca os membros de sua diretoria para assembleia extraordinária, 
a ser realizada na sede da entidade, no dia 08/03/2019 às 17hs, para tratar o que segue:

a) Substituição de membro do conselho fiscal, pelo motivo de renúncia. 

Barretos, 02 de março de 2019.

GilsoN Pedro GUiMarÃes
Presidente

aumento de público reafirma 
sucesso da terceira edição do 

Carnaval de Marchinhas

reafirmo que  o Carnaval de 
Marchinhas na Estação Cul-
tural é uma grande iniciativa. 
Aprimoramos o formato e fica-
mos felizes em, mais uma vez, 

receber um retorno positivo da 
população”, enfatizou

Chicalé também disse que a 
motivação para a festa vem nas 
famílias. “Toda a programação 
do Carnaval de Marchinhas 
é feita pensando na família 
barretense. Nosso objetivo é 
proporcionar uma atração de 
qualidade, com segurança e 
qualidade cultural”, finalizou.

Dutra quer reforma de 
calçadas da região dos lagos

um projeto de lei, estabelecendo 
a prioridade de pagamento dos 
salários dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas de Barretos 
sobre o pagamento mensal do 
prefeito, vice-prefeito, secretários 
e subsecretários do município.

Dutra ressaltou que o pre-
feito e secretários municipais 
só possam receber seus salá-

rios, depois de serem pagos 
os salários dos servidores, 
pensionistas e aposentados. 

"O atraso nos salários dos 
servidores e beneficiários pode 
gerar um efeito reverso no 
desenvolvimento econômico 
do município, com redução no 
acesso aos serviços e comér-
cio”, apontou Dutra.

Mãe venezuelana consegue 
tratamento para filho com 

leucemia em Barretos
Acolhida em Barretos, ela acompanha crise de seu país 
enquanto vê evolução do menino Anderson, de 4 anos

Fim da safra de laranja demite 1,9 mil em Bebedouro

A safra tem início em maio e 
vai até o final de janeiro. Ela co-
meça vagarosamente, segundo 
Viegas, depois vai aumentando 
e, a partir de dezembro, vai re-
duzindo até se encerrar no final 
de janeiro. Por isso, segundo 
ele, sempre vem um impacto 
também no resultado divulgado 
em fevereiro.

Viegas justificou que o nú-
mero de demissões tem relação 
direta com o desempenho da 

safra: quando melhor a colheita, 
mais trabalhadores contratados.

“A safra é sazonal. Daqui 
quatro meses Bebedouro estará 
entre as cidades que mais con-
tratam no país. Agora, nesse 
momento, estamos demitindo 
porque está terminando a safra”, 
diz Lucas Gibin Seren, diretor 
do Departamento de Desenvol-
vimento Econômico. (Lavoura 
de laranja na zona rural em Be-
bedouro: Reprodução/EPTV)
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (04/03) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ALINHADOR DE VEÍCULOS
AUXILIAR COMERCIAL
CONSULTOR DE VENDAS
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL
COZINHEIRA NO SERVIÇO DOMÉSTICO
FUNILEIRO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÃO

MECÂNICO DE VEÍCULOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO
PROFESSOR DE ESPANHOL
PROFESSOR DE FRANCÊS
SERRALHEIRO
TOSADOR
VENDEDOR EXTERNO

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.

Jovens com idade até 18 
anos levaram mais tempo para 
quitar as suas dívidas e ter o 
nome excluído do cadastro 
de inadimplentes, o Serviço 
Central de Proteção ao Crédi-
to (SCPC), segundo constatou 
a Boa Vista. 

No entanto, também foi 
nesta faixa etária que o estudo 
identificou a maior redução do 
prazo para a quitação da dívi-
da, após a inserção no banco 
de dados de negativados.

Em 2018, os jovens com 
até 18 anos levaram, em média, 

152 dias para quitar a dívida 
que causou a inadimplência. 
Em 2017, o tempo médio ha-
via sido de 239 dias. Foi nesta 
faixa, contudo, que se observou 
a maior redução do prazo em 
relação a 2017, de 87 dias.

Os adultos com idade entre 
19 e 30 anos vieram logo em 
seguida, com uma redução 
no tempo médio de 204 para 
144 dias, na comparação 
entre 2017 e 2018. Os idosos 
com 60 anos ou mais, por sua 
vez, foram os que levaram 
menos tempo, 114 dias do 

momento da negativação até 
o pagamento da pendência 
financeira, para ter o nome 
excluído do SCPC.

Na análise da segmentação 
por sexo, o levantamento da 
Boa Vista não identificou di-
ferença significativa entre os 
grupos, já que o tempo médio 
para a quitação da dívida, 
após a inserção no SCPC, foi 
de 151 dias em 2017, tanto 
para o público masculino 
quanto para o feminino e, 
em 2018, de 118 e 115 dias, 
respectivamente.

Com o objetivo de combater 
o avanço do mercado ilegal e 
do contrabando, de cigarros, a 
Federação Brasileira de Hospe-
dagem e Alimentação (FBHA) 
e o Fórum Nacional Contra a 
Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) 
se uniram na criação de uma 
campanha de conscientização 
voltada para donos de bares, 
restaurantes e mercados.

Em 2018, a venda de cigar-
ros ilegais no país cresceu e 
bateu um novo recorde, sendo 
que 54% de todos os cigarros 
vendidos são contrabandeados 
de acordo com dados do Ibope. 
Um dos principais motivos para 
o aumento de vendas é o valor 
praticado abaixo do mínimo es-
tabelecido por Lei de R$ 5,00. 
Quem for flagrado vendendo 
cigarros abaixo desse valor 
pode sofrer consequências 
graves como a prisão do res-
ponsável pelo estabelecimento 
por até cinco anos.

A campanha tem início nesta 
semana do Carnaval, período 
aquecido para o comércio, e se 
estende até o final de março. A 
primeira onda acontece nas redes 
sociais e portais de ambas as enti-
dades, seguida do envio de folders 
informativos para cerca de 96 mil 
donos de bares, restaurantes e 
mercados em 16 estados.

"É muito importante que os 
donos de bares e restaurantes fa-

Se você vai viajar durante 
o carnaval, não se esqueça de 
deixar sua casa protegida da 
proliferação do mosquito Ae-
des aegypti. A recomendação 
também é para quem optar por 
ficar em casa. 

Até o dia 02 de fevereiro, o 
país já notificou 54.777 casos 
de dengue, um aumento de 
149% em relação ao mesmo 
período no ano passado. 

O alerta é do Ministério da 
Saúde, que tem intensificado 
as ações de comunicação para 
chamar a atenção da população 
e dos gestores públicos em re-
lação às formas de prevenção, 
sintomas e tratamento da den-
gue, zika e chikungunya, do-
enças transmitidas pelo Aedes.

O ciclo de reprodução do 
Aedes aegypti, do ovo à forma 
adulta, pode levar de 5 a 10 dias. 
Por isso, mesmo em uma via-
gem curta, é preciso estar atento. 

Um balde esquecido no 
quintal ou um pratinho de 
planta na varanda do apar-
tamento, após uma chuva, 
podem facilmente se tornar 
um foco do mosquito e afetar 
toda a vizinhança. 

É possível eliminar o mos-
quito por meio de medidas 
simples, como substituir a 

antes de cair na folia, proteja sua casa contra o mosquito aedes aegypti
Foliões devem ficar atentos para não viajar 
e deixar sua casa aos cuidados do mosquito. 

O mesmo alerta vale para as pessoas que 
forem curtir o feriado em casa

água dos pratos dos vasos de 
planta por areia; deixar a cai-
xa d´água tampada; cobrir os 
grandes reservatórios de água, 
como as piscinas, e remover 
do ambiente todo material que 
possa acumular água (garrafas 
pet, latas e pneus).

A população também deve 
ficar atenta aos destinos onde 
vão passar o carnaval e verifi-
car quais cuidados devem ser 
tomados, como uso de repelen-
tes e de roupas claras. 

As áreas com muita vege-
tação, por exemplo, estão pro-
pícias a ter grande circulação 
de mosquitos. Esse período do 
ano, que coincide com o verão, 
é propicio para maior transmis-
são devido aos fatores climá-
ticos. Esses cuidados servem 
também para as pessoas que 
vão passar o feriadão em casa.

Neste ano, 13 estados brasilei-
ros apontaram dados alarmantes 
em relação ao aumento do nú-
mero de casos de dengue: Rio 
de Janeiro, Acre, Pernambuco, 
Bahia, São Paulo, Minas Gerais, 
Maranhão, Tocantins, Goiás, 
Paraná, Santa Catarina, Mato 
Grosso do Sul e o Distrito Federal. 

Para auxiliar a população 
que reside nesses estados e 
os turistas que vão em busca 

dos principais destinos de 
Carnaval, a pasta deu início 
a segunda etapa da campanha 
de combate ao Aedes aegypti, 
tendo como foco os sintomas 
das doenças transmitidas pelo 
mosquito. Entre os canais uti-
lizados estão as redes sociais, 
TV aberta, rádios, carro de 
som, rodoviárias, metrô, ôni-
bus e aeroportos.

A atual campanha publicitá-
ria do Ministério da Saúde traz 
o slogan "O perigo é para todos. 
O combate também. Faça sua 
parte. Com ações simples po-

demos combater o mosquito". 
A campanha ressalta que 

a união de todos, governo e 
população, é a melhor forma 
de derrotar o mosquito, e que 
a vigilância deve ser constante. 

SINTOMAS
Se você apresentar febre 

acompanhada de dor atrás dos 
olhos e na barriga, náuseas, 
coceira, dor de cabeça, manchas 
vermelhas na pele ou dores nas 
articulações, procure uma unida-
de de saúde. Você pode estar com 
dengue, chikungunya ou zika. 

O Ministério da Saúde alerta 

que muitas doenças têm sinto-
mas parecidos; então, é impor-
tante ficar atento aos primeiros 
sinais e procurar rapidamente 
uma unidade de saúde.

PROTEÇÃO CONTRA 
O AEDES AEGYPTI
Não importa se você mora 

em casa ou apartamento. O 
mosquito Aedes aegypti pode 
encontrar um recipiente com 
água parada para depositar os 
ovos e se reproduzir. 

São suficientes 15 minutos 
por semana para fazer a vistoria 
em toda casa e eliminar todos 

os possíveis focos do mosquito.
É importante ficar atento 

também com a área externa de 
casa e condomínios, além das 
piscinas durante esse período. 
Deve-se manter piscinas e áreas 
de hidromassagem cobertas e 
manutenção periódica. Limpe 
ralos e canaletas externas. Deixe 
lonas usadas para cobrir obje-
tos, bem esticadas, para evitar 
formação de poças d’água. 
Atenção com plantas que podem 
acumular água, como bromélia 
e babosa. (Por Alexandre Peni-
do, da Agência Saúde)

Jovens levam mais tempo 
para sair do cadastro de 

inadimplentes, aponta Boa Vista
Tempo médio para quitação de dívidas, nesta faixa etária, caiu 87 dias de 2017 
para 2018; os idosos foram os que permaneceram por menos tempo no SCPC

Venda de cigarros abaixo de r$ 5,00 
pode resultar em até 5 anos de prisão

çam a sua parte nessa luta contra 
o mercado ilegal de cigarros", 
diz Alexandre Sampaio, presi-
dente da Federação Brasileira 
de Hospedagem e Alimentação 
(FBHA). "A venda desses pro-
dutos abaixo do preço mínimo 
é crime e também financia as 
organizações criminosas e a 
violência", complementa.

A campanha também faz um 
alerta sobre as marcas de cigarro 
contrabandeadas do Paraguai, 
entre elas Eight, Gift, Classic, 
Bill, Mix e San Marino.

Para Edson Vismona, pre-
sidente do FNCP, a campanha 
também traz uma mensagem 
sobre os impactos que o merca-
do ilegal pode ter na segurança 
pública: "O cigarro ilegal dá 
lucro para o crime organizado, 
que gera violência e pode atin-
gir os próprios comerciantes. 
O contrabando é dominado por 
quadrilhas de criminosos, e o 
cigarro é uma de suas maiores 

fontes de financiamento".
DADOS SÃO PAulO
De acordo com uma pes-

quisa realizada pelo Ibope em 
2018, cerca de 54% dos cigar-
ros vendidos em São Paulo são 
ilegais, o que equivale cerca 
de R$ 1,5 bilhão que os cofres 
públicos deixaram de arrecadar 
em ICMS, atingindo níveis 
alarmantes de evasão de im-
postos. Em São Paulo, mais de 
31 mil varejos do estado serão 
impactados pela campanha. De 
2015 à 2018, o mercado ilegal 
de cigarro cresceu 39% em vo-
lume em São Paulo, chegando a 
18,8 bilhões de unidades. Ainda 
de acordo com a pesquisa, 46% 
do aumento do mercado ilegal 
destes produtos, entre 2014 e 
2017 se concentra nos seguin-
tes municípios: São Paulo, 
Campinas, Ribeirão Preto, São 
José dos Campos, Guarulhos, 
Santo André, Sorocaba, Santos, 
Piracicaba e Osasco.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

O Senac Barretos está com 
inscrições abertas para dois 
cursos rápidos da área de saúde 
e bem-estar: Shirodhara e Podo-
logia Geriátrica. 

As técnicas são reconhecidas 
pelo Ministério da Saúde como 
Práticas Integrativas e Comple-
mentares (PIC), que englobam 
também outras terapias, como 
Acupuntura, Cromoterapia, Aro-
materapia e Homeopatia, e bus-
cam estimular os mecanismos 
naturais de prevenção de doenças 
e da recuperação da saúde.

A formação rápida Shiro-
dhara capacita para uma práti-
ca Ayurveda (técnica milenar 
indiana de relaxamento), que 
utiliza óleo morno aplicado em 
movimentos na testa. 

O objetivo é proporcionar be-

INGREDIENTES MASSA
5 gemas de ovo
3 claras de ovo
2 xícaras (de chá) de açúcar
1 copo de suco de laranja
3 xícaras (de chá) de farinha de trigo
1 colher (de sopa) de fermento em pó Royal.
MODO DE PREPARO MASSA
Bater todos os ingredientes no liquidificador por 5 mi-
nutos. Use uma assadeira grande untada e polvilhada. 
A assadeira tem de ser grande, porque o bolo precisa 
ficar bem fino. De preferência usar uma assadeira de 
alumínio nº 5.
INGREDIENTES CALDA
1 copo de leite de coco
3 copos de leite comum frio
3 colheres (de sopa) de açúcar
MODO DE PREPARO 
CALDA
Misture todos os ingredientes da calda 
e molhe bem o bolo 
SUSPIRO COBERTURA
Bata duas claras de ovo em neve com 
raspas de limão e 1 xícará ( de chá) de 
açúcar. Use coco ralado para polvilhar.
BOM APETITE!

Bolo Frapê

EDITAL ELEITORAL - Biênio: 2019 a 2021. (extrato)

Em conformidade com a Assembleia Extraordinária realizada em 
09/02/2019 ficam convocados por este Edital, de acordo com os estatutos sociais 
da Sociedade Beneficente e Recreativa “Estrela D’Oriente”, todos os associados 
quites com suas obrigações sociais, para participarem do processo eleitoral para 
a renovação dos mandatos do Conselho Deliberativo, da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal, que dirigirão esta entidade no biênio: 2019/2021.

Ficam previamente convocados os associados aptos para os atos do 
seguinte calendário eleitoral:
- Inscrições de chapas até as 19:00 horas do dia 15/03/2019; 
- Assembleia Eleitoral do Conselho Deliberativo as 19:00 horas do dia 
26/03/2019;
- Assembleia do Conselho Deliberativo para eleição da Diretoria e Conselho 
Fiscal as 17:00 horas do dia 30/03/2019; e as 19:00 horas, e;
- Assembleia Geral para aprovação de Relatório de Contas da Diretoria e 
Plano de previsão orçamentária e aplicações financeira da entidade pra o 
ano de 2019, dia 30/03/2019 as 20:30 horas.

O Edital completo com o Regimento Eleitoral pode ser retirado na secre-
taria da entidade no horário das 14 as 17 horas, sito à Avenida 9 nº 131, Centro.

Barretos, 01 de março de 2019.

José Geraldo Resende
Presidente da COMISSÃO ELEITORAL – 2019/2021

Senac Barretos abre inscrições para 
cursos rápidos na área de saúde e bem-estar

nefícios complemen-
tares no tratamento 
clínico de sintomas e 
prevenção de doen-
ças como síndrome 
do pânico, cansaço, 
depressão, insônia, 
labirintite, deficiên-
cia de libido, fobias 
e outras de origem neurológica.

Já o curso de Podologia Geriá-
trica complementa o conhecimen-
to do profissional ou estudante 
dá área com conhecimentos que 
abordam as principais mudanças 
que o pé pode apresentar na 
terceira idade, como alterações 
fisiológicas e patológicas.

Dados de 2016 do Ministério 
da Saúde mostram que, do total de 
atendimentos nos estabelecimen-
tos de saúde no país, entre média e 
alta complexidade da atenção bá-
sica, 56% foi por meio de Práticas 
Integrativas e Complementares.

“O Senac Barretos está atento 
a essas demandas e visa capacitar 
profissionais completos, que en-
contrem rapidamente oportuni-
dades no mercado de trabalho”, 
afirma o gerente da unidade, 
Emerson Mello dos Santos.

Ambos são cursos rápidos, 
com cargas horárias de 20 e 15 
horas, respectivamente, (o Shiro-
dhara: de 9 de março a 6 de abril; 
o Podologia Geriátrica: de 9 a 30 
de março; ambos com aulas aos 
sábados, das 8 às 12 horas). Mais 
informações no Portal do Senac: 
www.sp.senac.com.br/barretos.

AVISO DE EDITAL

SOCIEDADE BENEFICENTE E 
RECREATIVA “ESTRELA D’ORIENTE”

Fundada em 06/01/1936 – Utilidade pública Municipal Lei nº 840 de 
22/09/1961 - Registro Civil de Pessoa Jurídica sob o nº 023320 – registro 47-A
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Minha idade não define minha 
maturidade, minhas notas não definem minha inteligência e 

as fofocas que fazem de mim não definem quem eu sou.

O Studio de Dança 
Marcelo Benevides, de 
Barretos, oferece Ballet, 
Jazz, Sapateado, Ballet 
Fitness, Zumba, FitDan-
ce, Dança Contemporâ-
nea, Danças Urbanas, 
Teatro e agora Dança 
de Salão. É uma mo-
dalidade de dança que 
pode ser praticada por 
jovens e adultos de to-
das as idades. Além de 
proporcionar interação e 
elevar a autoestima, trás 

muitos benefícios à saúde. Trabalha a coordenação motora e o 
equilíbrio, postura, o desenvolvimento cardiovascular, a memória 
e proporciona um aumento de energia, por ser uma atividade ae-
róbica. São aulas alegres e relaxantes, onde os alunos aprendem 
diversos ritmos como: bolero, salsa, samba de gafieira, soltinho, 
forró, além de passos básicos para o tango e valsa. Faz bem ao 
corpo e ao espírito, fazendo com que todos possam ampliar o ciclo 
de amizade e de socialização. As aulas terão início no dia 11 de 
março, com o professor Gustavo Castro, e serão realizadas às 
segundas-feiras, das 20 às 21h30. As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas individuais ou por casais, na secretaria do Studio. 
Mais informações: (17) 3323-2395 ou 98109-5085. Que tal ???

Studio de Dança Marcelo 
Benevides oferece mais uma 

modalidade: DANCA DE SALÃO

Pesquisa da Revista Forbes 
revela que escrever é a habili-
dade mais valorizada no mundo 
dos negócios. O resultado foi 
divulgado depois de uma sele-
ção feita com centenas de profis-
sionais para posições em áreas 
como TI, vendas, marketing, 
orientação de carreira, docência 
e administração em geral.

Mas como desenvolver essa 
habilidade? Existem quatro pas-
sos básicos: ler muito, escrever, 

Sala 01 - A MORTE TE DA PARABENS 
2 – DUBLADO
TERROR - 14 Anos - Duração: 100minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 14h30 - 19h20
Sala 01 - A MORTE TE DA PARABENS 
2 - LEGENDADO
TERROR - 14 Anos - Duração: 100minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 21h30
Sala 01 - COMO TREINAR O SEU 
DRAGÃO 3 - DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 104minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 17h
Sala 02 - A FAVORITA - LEGENDADO
DRAMA - 14 Anos - Duração: 119minutos
Sexta: 20h
Sala 02 - GREEN BOOK O GUIA - LE-
GENDADO
DRAMA - 12 Anos - Duração: 130minutos
Sábado: 20h
Sala 02 - ALITA ANJO DE COMBATE 
- DUBLADO
AÇÃO - 14 Anos - Duração: 121minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 14h45 - 17h30
Sala 02 - BOHEMIAN RHAPSODY - 
LEGENDADO
BIOGRAFIA - 14 Anos - Duração: 
132minutos
Domingo: 20h
Sala 02 - INFILTRADO NA KLAN - 
LEGENDADO
DRAMA - Legendado - 14 Anos - Dura-
ção: 135min.
Terça: 20h
Sala 02 - O PRIMEIRO HOMEM - LE-
GENDADO
DRAMA - 12 Anos - Duração: 141minutos
Quarta: 20h
Sala 02 - NASCE UMA ESTRELA - 
LEGENDADO
DRAMA - 16 Anos - Duração: 136minutos
Segunda: 20h    
Sala 02 - VICE - LEGENDADO
DRAMA - 14 Anos - Duração: 133minutos
Quinta: 20h
Sala 03 - ESCAPE ROOM - DUBLADO
TERROR – 14 Anos - Duração: 100minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 14h15 - 19h
Sala 03 - ESCAPE ROOM - LEGENDADO
TERROR - 14 Anos - Duração: 100minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 21h15
Sala 03 - O PARQUE DOS SONHOS 
- DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 85minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta: 16h45
Sala 03 - COMO TREINAR O SEU 
DRAGÃO 3 - DUBLADO
ANIMAÇÃO -  Livre - Duração: 104minutos
Quinta, Sexta: 16h45

A artista plástica Bia Caiel realiza a 
Exposição “Momentos”, no Espaço Per-
manente de Artes Visuais da Biblioteca 
“Profº Roberto Rossi Zuccolo”, no Unifeb, 
até a primeira semana após os festejos 
de Carnaval. A mostra é composta por 16 
obras que, segundo ela, “traduzem vários 
momentos da minha pintura, do tradicional 
natureza morta ao mais ousado autoral, 
um apanhado da minha carreira e das 
técnicas que uso”, disse. Bia Caiel também 
revelou que está em nova fase artística, 
muito mais “solta”, como ela define. “An-
tes eu planejava um quadro em detalhes 
antes de iniciar a obra, hoje eu me coloco 
diante da tela e deixo o pincel seguir minha 
intuição, deixo fluir muito mais livremente, 
me sinto mais feliz e realizada neste atual 
‘momento’ que também tem obras nesta 
exposição”, assume. A visitação à exposi-
ção “Momentos” é gratuita. A biblioteca 
é aberta tanto à comunidade acadêmi-
ca, quanto à população, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 23 horas, e aos 
sábados das 8 às 12 horas. Ainda dá 
tempo e vale a pena prestigiar!!!

Bia Caiel expõe suas 
pinturas na Biblioteca 

do Unifeb

Dois ingressos por R$ 10,00 e filmes do Oscar 
são opções no Carnaval do Centerplex Cinemas

De 2 a 6 de março, nas ven-
das realizadas diretamente na 
bilheteria do Centerplex, dois 
ingressos custam apenas R$ 
10,00 e na promoção de Car-
naval estão incluídos alguns 
dos vencedores do Oscar 2019. 
As opções são para gostos dos 
mais diferentes e a pipoca pode 
combinar com o clima de con-
fetes e serpentina. A programa-
ção completa, até 6 de março 
fica assim. (veja ao lado).

Na última quarta-feira (27), 
foi lançada uma campanha de 
conscientização dos católicos 
de toda a Diocese de Barretos, 
quanto à importância da pre-
venção e combate à dengue.

Segundo o padre Thiago 
Reis, coordenador diocesano de 
pastoral e pároco da Paróquia 
Bom Jesus em Barretos, “todos 
nós sabemos o quanto é impor-
tante, por exemplo, não deixar 
água acumulada para que vire 
locais de criadores do mosquito 
da dengue, e não sabemos iden-
tificar o que ainda acontece que 

estamos vivendo um momento 
crítico; então, por isso, é impor-
tante que nós padres também 
contribuamos em nossas paró-
quias, sobretudo nas missas, com 
essa conscientização”.

Segundo o último levanta-
mento divulgado pela secretaria 
municipal de Saúde de Barretos, 
são 2.126 notificações e 1.038 
casos confirmados de dengue.

Do total de positivos, 43 
são pacientes com sinais de 
alerta e três em situação gra-
ve, além da possibilidade de 
dois óbitos terem acontecido 

pela doença, mas que precisa 
ser confirmado pelo instituto 
Adolfo Lutz. Os bairros com 
maior número de notificações 
são Zequinha Amêndola (Bar-
retos II) e Nova Barretos.

A campanha divulgada pe-
las redes sociais lembra aos 
católicos para evitarem o acú-
mulo de água, colocar tela nas 
janelas se houver a possibilida-
de, areia nos vasos de plantas, 
conscientização com o próprio 
lixo, a necessidade de colocar 
desinfetantes nos ralos, limpar 
piscinas, calhas e aquários.

Diocese de Barretos adere 
campanha para combater a dengue

Escrever é a habilidade mais 
valorizada no mercado de trabalho
Conheça 10 dicas para elaborar um bom texto

ler e revisar e receber feedback. 
Além disso, é importante ter 
pensamento claro sobre o que 
vai escrever, conhecer as regras 
gramaticais, ser curioso, ter em-
patia e ser sucinto nas palavras.

“Certamente, a comunicação 
pode ter várias formas, vídeos, 
fala, telefonemas, ilustração, 
mensagens de texto, e-mail, 
sinalização, publicidade e blogs, 
entre outras, mas para desempe-
nhar bem qualquer uma delas 

é preciso ser hábil na escrita”, 
afirma o professor de Língua 
Portuguesa e Produção Textual 
do Colégio Marista Ribeirão 
Preto, Thiago Jorge Ferreira.

Dicas para 
escrever bem

- A primeira frase do texto é a 
mais importante. Use-a de um 
jeito que prenda a atenção.
- Não instrua o leitor ao óbvio, 
apenas conte logo a história.
- Seja claro. Lembre-se de 
que o leitor não tem a mesma 
bagagem que você.
- A maioria dos adjetivos é dis-
pensável, ainda mais quando 
não ajudam a contar a história.
- Não use palavras repetidas. 
Procure sinônimos.
- Aspas que não são falas só 
mostram insegurança.
- Não deixe advérbios enfra-
quecerem o seu texto.
- Fuja de expressões clichês.
- O excesso de linguagem 
técnica é usado para disfarçar 
o fato de que você não sabe o 
que quer dizer. Evite.
- Se você não tem mais nada 
para dizer, termine o texto. O 
tempo e a atenção dos leitores 
são preciosos.
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A supervisora geral de Fi-
nanças e Recursos Humanos 
da secretaria municipal de 
Educação, Michelle Maciel, 
informou que todas as unida-
des educacionais da Educa-
ção Infantil estão recebendo 
artigos de cama e banho. São 
toalhas de banho e lençóis, 
além de jarras de vidro com 
medidor, utensílio de cozinha 
e refeitório.

“Estamos investindo nes-

tes itens e potencializando 
o atendimento nos Cemeis. 
São bens de consumo e a sua 
renovação. Além de um cui-
dado e zelo dos gestores edu-
cacionais, os melhores bene-
ficiados são as crianças. O 
investimento é modesto, mas 
a renovação desses artigos 
melhora o conforto na hora 
do sono e do banho das crian-
ças”, explicou s supervisora.

No último dia 21 de fe-

vereiro, as diretoras Luiza 
Pacheco e Marineuza San-
tos receberam as suas cotas, 
acompanhadas da secretária 
de Educação, Valeria Rec-
co, e da supervisora geral da 
Educação Infantil, Angélica 
Perassoli. 

Atualmente estão matri-
culadas na Educação Infantil 
Municipal, cerca de 4,5 mil 
crianças, distribuídas em vin-
te e oito unidades escolares.

Cerca de 510 adolescentes, 
de 13 a 19 anos e 195 alunos 
dos cursos superiores, estive-
ram presentes no Agita IFSP 
- campus Barretos que contou, 
pelo segundo ano consecutivo, 
com o apoio da prefeitura de 
Barretos, através dos profissio-
nais da Secretaria Municipal de 
Saúde: Interlocução de Saúde 
Mental, Educação Permanente 
e Programa IST/HIV/AIDS. 

Durante as ações desen-
volvidas no evento, destacou-
se uma palestra com o tema 
“Dependência Química”, mi-
nistrada pela interlocutora de 
saúde mental do município, 
Sabrina Rocha, destinada aos 
alunos de curso superiores. 

Segundo ela, a palestra 
teve o objetivo de sensibilizar 
os presentes quanto ao uso, 
abuso e dependência das múl-
tiplas substâncias psicoativas 

A secretaria municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, promoveu 
na tarde da última terça-feira 
(26), no CCI (Centro de Convi-
vência do Idoso), no bairro Jar-
dim Universitário, o Folia da 
Terceira Idade, com carnaval 
de marchinhas animado pela 
Banda Sinfônica Municipal.

Participaram idosos do 
CCI local, do CDI (Centro 
Dia Idoso), programa que fun-
ciona no CCI  “Maria Vitória 
Carvalho de Ávila”; CRAS 1, 
2, 3 e 4: Instituto “Rosentino 
Bispo”, LVF (Lugar de Viver 
Feliz) e Associação Nossa Se-
nhora do Rosário.

Além de participarem do 
carnaval, os idosos tiveram um 
lanche da tarde e os destaques 
receberam mimos especiais. 

A secretária de Assistên-
cia Social e Desenvolvimento 
Humano, Carmem Bordalho, 
elogiou a animação dos ido-
sos e destacou o evento como 
valorização da cultura e agra-
deceu a Banda Municipal.

Viviane Afonso, coorde-
nadora do CCI, destacou ser 
uma grande alegria receber os 
idosos de outras instituições 
da assistência social e da ci-
dade, enfatizando a satisfação 
de cada participante, numa 
grande confraternização.

Cemeis recebem artigos de cama e banho

Profissionais de rede municipal de saúde 
participam de agita no Instituto Federal

e as possibilidades de trata-
mento dentro da rede munici-
pal de saúde. 

Através de dinâmicas e 
trechos de filmes, a terapeu-
ta ocupacional, Sílvia Helena 
Marques de Freitas, abordou 
a questão de saúde mental e 
qualidade de vida, na palestra 
“Processo de adolescer e fato-
res de risco e proteção”.

Na ocasião, a coordenação 
do Programa IST/HIV/AIDS, 
desenvolveu a metodologia da 
roda de conversa, para trocas 
de informações e aquisição de 
novos conhecimentos acerca 
da temática sexualidade e IS-
T´s (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis) e também a 
realização de testes rápidos. 

No total foram 25 testes de 
HIV, 25 de Sífilis, 25 Hepatite 
B e 25 Hepatite C, todos com 
resultados negativos.

De acordo com a coordena-
dora de Educação Permanen-
te da secretaria municipal de 
Saúde, Cristina Meinberg, que 
palestrou sobre o tema “Ta-
bagismo”, todos os assuntos 
abordados durante o evento, é 
de extrema relevância e recor-
rentes na fase de adolescência, 
e merecem especial atenção 
dos jovens e de seus familiares. 

“A adolescência é uma fase 
de descobertas, onde há mui-
tas dúvidas e toda informação 
é bem vinda. A participação da 
equipe de saúde nesses even-
tos é de extrema relevância, 
uma vez que saúde e educação 
caminham juntas”, ressaltou o 
secretário municipal de Saúde, 
Alexander Stafy Franco.

Idosos participam do “Folia da Terceira 
Idade” com animação da Banda Municipal
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A empresa responsável 
pelo transporte coletivo ur-
bano de Barretos, diminuiu a 
circulação de alguns ônibus 
nos últimos dias. Segundo uma 
passageira que reside no Jar-
dim dos Coqueiros, a empresa 
tirou os dois últimos horários 
de circulação, 19h15 e 20 
horas, sem avisar, deixando 

vários passageiros esperando 
no ponto de ônibus. 

Segundo a usuária, no pe-
ríodo da manhã, o circular da 
linha Exposição/América nem 
saiu do terminal nesta sexta-fei-
ra (1). “Como Barretos quer ser 
uma cidade turística com este 
problema? Vão por charretes 
e carroças?”, indagou usuária.

A animação ficou por conta do Grupo Escorregando, que executou com primazia as mais famosas 
marchinhas, no Carnaval do Programa CDI (Centro Dia Idoso), no CCI (Centro de Convivência do Idoso), 
no bairro Christiano Carvalho. Com o tema "Sol e Alegria", o Carnaval de Marchinhas do CDI foi realizado 
pela secretaria municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, em parceria com a secretaria 
municipal de Cultura. Embalados pelo ritmo do Grupo Escorregando, os idosos assistidos pelo programa 
esbanjaram alegria e descontração, percorrendo em círculos a pista de dança. Houve, também, aqueles 
que curtiram como som ambiente, fazendo evoluções da melhor forma que lhes cabia. O secretário mu-
nicipal de Cultura, João Batista Chicalé, presente no local, destacou a 
felicidade dos idosos e a disposição de cada um. “São sempre exemplo 
para todas as pessoas”, frisou. A professora Rita Ribeiro, uma das 
coordenadoras do programa, agradeceu a parceria das secretarias, 
que juntas proporcionaram um grande momento para todos.

Serviço deScartável?
É o que parece, na visão de 

moradores da região. Estes dois 
bueiros, localizados na esquina 
da rua Uruguai com a avenida 5, 
receberam serviço de recuperação 
em seus tampões há menos de um 
ano. Isso, depois de  esperarem o 
trabalho de recuperação por longos 
meses. Agora, o trabalho deve ser 
refeito. Chuva poderosa ou serviço 
descartável prestado ao município?

carnaval doS idoSoS é SuceSSo

ÔnibuS circulareS diminuem horárioS

motocicliSta equilibriSta
Este motociclista não “barberou” para passar em meio aos 

buracos abertos no asfalto da Rua Paraguai, esquina da avenida 15, 
no bairro América. Morador do local registrou a imagem e enviou 
à redação, observando que aguarda com ansiedade os trabalhos de 
recapeamento em toda a extensão da rua, desde a Avenida Necker 
de Camargos (avenida 7) até a esquina da sua casa.
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A animação já está confirmada na programação de Carnaval que o North Shopping preparou. 
É o Shopping Folia que começa neste sábado, 2 de março, e vai até a próxima terça-feira, dia 
5.  O destaque é para os bailinhos para as crianças, no estilo matinês, que acontecem neste 
sábado (2) e na terça (5), com direito a premiação das fantasias mais originais e luxuosas, além 
de monitores dando o tom da folia dos pequenos. Passistas e puxadores de samba levarão o 
tom da festa de momo para os corredores, fazendo com que todos caiam literalmente na folia. 
A programação é toda gratuita e está da seguinte maneira:

A palestra do especialista 
Fred Rocha sobre “Inovação, 
mudanças e futuro: como deve 
agir o varejo em 2019?” será 
realizada no dia 1º de abril, às 
19h, no auditório da Facisb, 
em Barretos. A ação faz parte 
das comemorações de 21 anos 
do aniversário do Escritório 
Regional do Sebrae-SP na 
cidade. As inscrições estão 
abertas e são gratuitas.

Durante a palestra, Fred 
Rocha vai mostrar as novas 
tendências e inovações do va-
rejo por meio do atendimento, 
vendas, inovação e marketing 
digital. O especialista foi elei-
to duas vezes profissional de 

Animação é o que não vai 
faltar no corso carnavalesco 
do Cordão Espalha Samba, 
neste sábado, 2 de março, 
em Barretos. O trio formado 
por Tatiana Thomaz, a Musa 
Espalha Samba; Destão, Em-
baixador do corso e famoso 
mestre-sala barretense, e Sel-
ma Daniel, Porta Estandarte, 
abre o desfile contagiando os 
foliões num percurso de cerca 
de 1,2 mil metros.

Este é o quarto ano conse-
cutivo que a jornalista Tatiana 
Thomaz participa. “É sempre 
uma grande alegria. Convido o 
barretense e o visitante que esti-
verem na cidade, desde a criança 
ao idoso. É uma cultura que bus-
camos preservar com nosso car-
naval no ritmo das marchinhas, 
com a Banda Espalha Samba”, 
antecipa Tatiana Thomaz.

“Fui homenageado no pri-
meiro ano e depois agraciado 
com o título de Embaixador, 
que muito me honra. É muito 
lindo estar presente e propor-
cionar um dia agradável para 

as famílias”, afirma Destão. 
“Levar o estandarte a frente do 
corso é algo maravilhoso, indes-
critível”, ressalta Selma Daniel, 
que marcou história em outros 
carnavais de rua na cidade. 

O carnaval do Espalha 
Samba começa às 14 horas 
com a concentração. Às 14h30 
tem início Roda de Samba com 
o Quinteto Espalha Samba, 
liderado pelo cavaquinhista 
Zé Luiz. Às 17h30 serão fei-
tas as homenagens a quatro 
pessoas com história no car-
naval barretense e um bloco. 
Às 18 horas acontece a saída 
do corso, com animação da 
Banda Espalha Samba, no rit-
mo das marchinhas, passando 
pelos bairros Celina e Bela 
Vista, chegando na Pracinha 
da Primavera onde haverá 
apresentação, além da banda, 
da bateria Cacique do Morro.

A Banda Espalha Samba é 
formada por Humberto Schet-
tini (maestro e sax), Cheirinho 
(trombone), Biga Costa e 
Larissa (trompete), Denilton 

(bateria), Branco (contrabai-
xo), Suênio Spíndola (teclado) 
e Fausto e Elíseo (vocais). 
A bateria Cacique do Morro 
terá como mestre Ricardo 
Melquiádes, sendo formada 
por mais 12 instrumentistas 
que também estarão no corso.

PLANO B
A diretoria do Cordão es-

pera que o tempo esteja aberto 
neste sábado, mas mesmo as-
sim tem um plano B se o clima 
for diferente. Na concentração 
serão montadas tendas para a 
proteção dos foliões em rela-
ção ao sol, e que servem de 
abrigo no caso de chuva. 

“Não contrariamos a natu-
reza. Torcemos para o tempo 
estar como nos três primeiros 
anos, mas estamos tendo um 
período chuvoso. Mesmo 
assim o carnaval do Espalha 
Samba acontecerá, neste caso 
na concentração, já que tere-
mos cerca de 300 metros qua-
drados de área coberta”, afirma 
o coordenador e fundador do 
Corso, Patrício Augusto.

A entrega do diploma “Re-
conhecimento Rotário” foi re-
alizada na última quinta-feira 
(28) na Câmara Municipal de 
Barretos. Esta quarta edição do 
evento teve como paraninfo, 
o advogado Roberto Arutim. 

A diplomação marca a 
data de fundação do Rotary 
Internacional que, neste ano, 
completou 114 anos. Para o 
presidente do Rotary Club 
de Barretos, Amadeu Ferrei-
ra Dutra, a "comemoração 
também marca a atuação dos 
rotarianos na comunidade".

Na oportunidade, o para-
ninfo Roberto Arutim ressal-
tou os predicados de cada um 
dos homenageados. "Tenho a 
honra e a gratidão de aprender 

com a experiência de vida de 
cada um de vocês", frisou.

Arutim contou que quando 
Roberto Esteves ingressou no 
Rotary se esforçava demasia-
damente para movimentar a 
instituição. "O reconhecimento 
deste clube nada mais é que a 
simplicidade, a humildade, a 
caridade e a capacidade de cada 
um de vocês. Voluntários es-
pontâneos motivados pelo lema 
'Dar de si, antes de pensar em 
si' é maravilhoso e resume essa 
linda homenagem", destacou. 

O vereador Raphael Dutra 
esteve presente ao evento e 
parabenizou os rotarianos, 
que reconheceram os home-
nageados como pessoas que 
realizam alguma atividade em 

prol do próximo e deixarão um 
legado na comunidade. 
Os hOmeNAgeAdOs

homenagem especial: 
Antônio Roberto Esteves; 
Companheiro de clube: Paulo 
Fernando Mazer; Companhei-
ra rotariana: Maria Odete Pe-
droso Thomé; Companheiro 
do distrito: José Luiz Cândido 
da Silva (Rotary Club de Coli-
na); Companheiro do Rota-
ract: Thiago Alves Barbosa de 
Carvalho; empreendedoris-
mo: Ricardo Martins Marques; 
Comunicação: Valdemar Se-
bastião Dias - "Mazinho Dias"; 
Política: Sebastião dos Santos 
Filho - "Sebastião Santos"; 
Política para minorias: Maria 
Augusta Lopes Vilarinho.

Palestra com Fred rocha sobre inovação no varejo será realizada em Barretos
Ação gratuita faz parte das comemorações de aniversário 
de 21 anos do Escritório Regional do Sebrae-SP na cidade

marketing do ano de 2016. 
Fundador do Varejo Show, 

criador do primeiro reality show 
de vendas do mundo, Fred já fez 
diversas viagens internacionais 
em busca de ideias e modelos 
de negócios inovadores e dis-
ruptivos. O palestrante estudou 
economia e formou-se em pu-
blicidade pela Universidade de 
Ribeirão Preto.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, a palestra de 
Fred Rocha será uma oportu-
nidade para os empresários de 
Barretos e região se atualizarem 
com um dos maiores especialis-
tas da área. “Será uma palestra 

dinâmica, para despertar nos 
empreendedores a importância 
da inovação, mostrar o que está 
sendo feito no varejo pelo mun-
do e como ele pode adaptar para 
sua realidade”, antecipa.

A palestra será realizada 
no auditório da Faculdade de 
Ciências da Saúde de Barretos 
(Facisb), na Avenida Loja Ma-
çônica Renovadora 68, nº 100. 
O evento tem o apoio do Sinco-
mercio, Associação Comercial 
e Industrial de Barretos (Acib) 
e patrocínio do North Shopping 
e Facisb. As inscrições podem 
ser feitas pelo telefone (17) 
3321-6470 (opção 4) ou pelo 
site https://goo.gl/jW68CW

Diplomação homenageou 
benfeitores da comunidade

Musa, Embaixador e Porta Estandarte 
abrem corso do Espalha Samba neste sábado

north Shopping confirma 
programação do Carnaval 2019

02 de março – Sábado 
Apresentação da Escola de Samba Liberdade 

Horário: A partir das 15h
Local: Corredores do shopping terminando palco da Praça de Alimentação 

Matinê com a turma do Drico e Concurso de Fantasias 
Horário: A  partir das 17h

Local: Palco Shopping Folia | Praça de Alimentação 
03 de março – Domingo 

Show com o Grupo de Samba Nossa Imagem
Horário: Das 14h às 18h

Local: Palco Shopping Folia | Praça de Alimentação 
04 de março – Segunda-feira 

Show com a Banda Reprise
Horário: Das 19h às 22h

Local: Palco Shopping Folia | Praça de Alimentação 
05 de março – Terça-feira 

Show com o Grupo de Samba Nossa Imagem 
Horário: Das 12h às 16h

Local: Palco Shopping Folia | Praça de Alimentação 
Matinê com Ferreirinha Produções e Concurso de Fantasias 

Horário: A  partir das 17h
Local: Palco Shopping Folia | Praça de Alimentação
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CRM-SP 170848 - RQE 66824

Medicina pela Universidade de Uberaba Pediatria pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto Pneu-
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ESPAÇO
INFANTIL

Olá pessoal, tudo bem 
com vocês? Como prometido 
falaremos hoje sobre icterícia 
neonatal (conhecida popular-
mente como tiriça).

Muitas famílias já ouviram 
falar e, com certeza, já presen-
ciaram ou vivenciaram sobre 
esta ocasião, em que deixa ama-
relada a pele e a parte branca 
dos olhinhos do recém-nascido.

A icterícia neonatal cos-
tuma aparecer a partir do 
segundo dia de vida e acon-
tece em praticamente metade 
dos bebês. No entanto, desde 
que diagnosticada e contida 
rapidamente, não apresenta 
risco ao bebê.

A cor amarelada se deve 
ao acúmulo de bilirrubina na 
circulação sanguínea, um pig-
mento produzido pelo nosso 
organismo e armazenado nas 
hemácias, também chamadas 
de células vermelhas do sangue.

Quando as hemácias se 
rompem, acontece a liberação 
da bilirrubina, que é levada 
pela corrente sanguínea até 
o fígado, onde é degradada 
e depois eliminada pelo or-
ganismo na urina e nas fezes.

No bebezinho as funções 
hepáticas ainda estão ama-
durecendo e desenvolvendo, 
e dependendo da quantidade 
de bilirrubina no sangue, o 
fígado ainda não consegue 
eliminar completamente. 
Assim a bilirrubina perma-
nece na corrente sanguínea o 
que aparece pra gente com o 
amarelamento da pele.

Meu bebê está amarelinho. E agora?

Na grande maioria dos 
casos de bebês, a icterícia 
acontece devido incompatibi-
lidade sanguínea entre o bebê e 
a mãe. É como se o sangue da 
mãe entendesse que o sangue 
diferente do bebê fosse algo 
estranho, passando a mensa-
gem que deve ser destruído, 
liberando a bilirrubina que 
está dentro desses glóbulos 
vermelhos destruídos.

Se for uma icterícia leve, 
apenas o rostinho e o tórax da 
criança ficam amarelados; se o 

fenômeno é muito intenso, as 
pernas e os pés também podem 
apresentar a cor amarela.

O fenômeno, geralmente, é 
descoberto quando o médico 
realiza um exame físico no 
corpinho do bebê. Se a sus-
peita for forte deve-se realizar 
um exame de sangue para que 
se tenha uma noção exata do 
nível de bilirrubina.

Caso não seja tratada, a 
icterícia pode provocar uma le-
são no sistema nervoso central, 
mais precisamente no encéfalo. 

Por isso a importante da foto-
terapia, o famoso banho de luz.

Este tratamento é super efi-
caz e simples, no qual deixa-
mos o bebê sob uma luz e esta 
luz transforma a bilirrubina 
em moléculas mais fáceis de 
serem eliminadas pelo bebê.

Muitas famílias ficam an-
gustiadas devido o bebê ficar 
internado, porém, não enten-
dem o motivo. Como já falei 
mas vou repetir. O problema 
é a bilirrubina no sangue que 
pode impregnar no cérebro.

Esta bilirrubina no cé-
rebro da criança, uma vez 
impregnada, não tem mais 
tratamento e o bebê pode 
apresentar um nível impor-
tante de atraso ou retardo 
no desenvolvimento, apre-
sentando em alguns casos 
convulsões importantes. 
Esta é a parte grave!

Dependendo da intensi-
dade da icterícia, o tratamen-
to pode levar de 7 a 10 dias. 
Neste período, é indicado 
que o bebê seja amamentado 
normalmente.
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Linda e toda sorridente... A bela Aline Rodrigues comemorou na  
quinta-feira (28), mais uma primavera e recebeu todo o chamego 

e paparico do namorado William Lourenço. Parabéns!!!

Na terça-feira (05), 
a exuberante Elaine 
Mussa festeja mais 
um ano na folhinha 
em ritmo de carnaval 
e com aquela garga-
lhada maravilhosa 
ao lado dos filhos 
Gontran e Gustavo. 
Felicidades!!!

Amanhã, a linda bailarina, Maria Eduarda Alcamin, 
completa os seus 07 anos e ganha aquela festinha especial 

preparada pelos pais Rodrigo e Nathalia, o irmão Gabriel e 
os avós corujas  Adilson e Edna. Felicidades Duda!!

A Favorita 

Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, exerce sua 
influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu 
posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo 
se torna a queridinha da majestade e se agarra com unhas e dentes à oportunidade única.

Amanhã, os holofotes estarão voltados para a 
linda Gabrielly Hoft, que festeja mais um ano na folhinha 

e recebe o chamego do filho Leo. Parabéns Gabi!!!

Cinema

No domingo (24), 
Gabriel Duarte 
completou os seus 02 
anos e recebeu aquela 
paparicação dos avós 
Antônio e Maria Dul-
ceia. Parabéns!!!
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A corrida de rua tem con-
quistado cada dia mais adep-
tos. Atletas amadores e profis-
sionais se empenham em trei-
namentos que visam melhorar 
o condicionamento físico e 
diminuir o tempo gasto para 
percorrer cada quilômetro.

Pensando nesse público, 
que corre não apenas pela 
competição, mas pela paixão 
pelo esporte, acontece no dia 
16 de março, no Parque do 
Peão, a 4ª Parque Night Run. 

A corrida noturna tem a 
expectativa de reunir mais 
de 1.300 atletas de Barretos, 
Colina, Bebedouro, Guaíra, 
Olímpia, São José do Rio Pre-
to, Ribeirão Preto, Jaboticabal 
e outras cidades da região. 

Estão disponíveis dois 
percursos: 5km para corrida 
e caminhada e 10 km para 
corrida. O trajeto contempla 
os principais monumentos do 
complexo que abriga o maior 
rodeio da América Latina. 

Segundo Caio Ramiro, um 
dos organizadores da corrida, 
o fato de ser noturno e aconte-
cer em um dos maiores pontos 
turísticos da região, o evento 

esportivo atrai grande número 
de participantes.

“A corrida, em geral, tem 
um público cativo que parti-
cipa pelo prazer que o esporte 
proporciona, pelas novas ami-
zades que são construídas e 
também para conhecer novos 
lugares. E estar no Parque do 
Peão é um grande atrativo 
para muitos atletas da região”, 
declarou Ramiro.

Carlos Freitas, que possui 
uma assessoria esportiva em 
Barretos, leva atletas desde 
a primeira edição do Parque 
Night Run e destaca a organi-
zação da corrida. 

“É uma ótima estrutura para 
recepcionar os participantes, 
com todos os subsídios neces-
sários para que eles tenham uma 
prova de qualidade e, por isso, é 
o evento que levamos o maior 
número de alunos”, declarou. 

Cuidado Com 
a alimentação    
A média de tempo gasto, 

para atletas amadores, com 
os percursos de 5 km ou 10 
km gira em torno de 30 mi-
nutos a 1 hora e, por isso, é 
necessário preparar o corpo 

com os treinos e também 
cuidar da alimentação. O 
nutricionista Vitor Granuzzo 
dá dicas para que não falte 
energia no dia da prova. 

“Para suportar esse período 
de atividade nosso corpo possui 
uma reserva de carboidrato 
intramuscular chamado glico-
gênio muscular. No entanto, 
enchemos este tanque não 
com os alimentos que antece-
dem imediatamente a hora da 
corrida e sim com alimentos à 
base de carboidratos ingeridos 
períodos antes e até mesmos 
dias antes da prova. O ideal é 
procurar a orientação de profis-
sionais para um cardápio equi-
librado e que ajude seu corpo 
a resistir o tempo de prova”, 
disse o nutricionista. 
insCrições aBertas  

As inscrições para a 4ª 
Parque Night Run podem ser 
feitas até o dia 11 de março 
através das assessorias espor-
tivas ou pelo site runnerbrasil.
com.br. Mais informações nas 
redes sociais da corrida: Ins-
tagram -@parquenightrun ou 
facebook.com/parquenightrun 
(Fotos: Diego Rodrigues)

O médico Jorge Rezek e o vereador e advogado, Leandro Anastácio, foram alguns
dos milhares de participantes que brilharam o Parque Nigth Run de 2018

A equipe de Biribol de Barretos sagrou-se campeã 
da Série Bronze, na segunda etapa do Campeonato 
Paulista, disputado no CSU (Centro Social Urbano) 
de Taquaritinga, no último dia 23. Dezesseis equipes 
disputaram a competição. Nos primeiros jogos (fase 
seletiva), Barretos venceu Mococa por 2 x 1 e perdeu 
para Taquaritinga por 2 x 1 e Ilha Solteira por 2 x 0. 
Na Série Bronze, Barretos passou por Américo Bra-
siliense por 2 x 1 e por Araraquara por 2 x 0, ficando 
com o troféu de campeã. O diretor técnico da equipe, 
Tiba, agradeceu ao secretário municipal de Esportes 
e Lazer, Dorivaldo de Almeida Júnior, Lilico, pelo 
apoio da prefeitura, por meio da secretaria.

Na última terça-feira (26) foi realizado na sede da 
Federação Paulista de Futebol (FPF), o congresso téc-
nico do Campeonato Paulista Sub 15 e Sub 17, com a 
participação de representantes de todas as equipes que 
irão participar da competição.  A equipe do Barretos 
Esporte Clube foi representada pelo coordenador 
Antônio Maia e o professor Ednei Fernandes, da par-
ceria CFA. (Centro de Formação de Atletas), de Porto 
Ferreira. A competição tem início no dia 6 de abril e 
vai reunir 71 equipes nas duas categorias. A tabela 
e os grupos serão divulgados na próxima semana. 
Na foto, dirigentes das categorias de base durante 
reunião na sede da FPF, com Oscar e Dario Pereira

Em partida realizada noite 
da última quinta-feira, dia 28, 
abrindo a 10ª rodada do Cam-
peonato Paulista da Série A3 
2019, o Barretos EC empatou 
em 2 a 2 com o São Bernardo. 
Os quatro gols da partida foram 
marcados no segundo tempo. 

O Touro do Vale precisou 
correr duas vezes atrás do re-
sultado, já que a equipe sofreu o 
primeiro gol, com Léo Ribeiro 
aos 23 minutos, aproveitando 
uma bobeada da defesa. Logo 
após, aos 39 minutos, o ata-
cante João Henrique, empatou 
para o Touro do Vale, chutando 
forte de dentro da pequena área, 
após receber passe do atacante 
Anderson Magrão.

Contudo, aos 43 minutos, o 

Corrida noturna espera reunir mais 
de 1.300 atletas no Parque do Peão

Parque Night Run acontece no dia 16 de março e está com inscrições abertas

BEC busca empate com Magrão, cobrando 
pênalti aos 48 do segundo tempo

São Bernardo ampliou o placar 
com um pênalti cometido pelo 
goleiro Wendel. Na cobrança, 
Jadson colocou a equipe vi-
sitante na frente novamente. 
Contudo, aos 47 minutos, o 

meia Yamada foi derrubado 
na área, sendo assinalado pê-
nalti. Na cobrança, Anderson 
Magrão fez o gol de empate do 
Touro do Vale. (Foto – André 
Manaus – Site BEC)

Barretos conquista Série Bronze 
em etapa do Paulista de Biribol

Dirigentes do BEC/CFa participaram do 
Conselho Técnico do Sub 15 e Sub 17 na FPF


