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R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 18 DE JANEIRO

R$  3,770
Dólar Comercial Venda R$  3,771

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

iniciativas sustentáveis

Na próxima segunda-feira, dia 
28, na sala 2 do Centerplex do North 
Shopping Barretos, será realizado 
o evento “Iniciativas Sustentáveis 
Open Meeting Barretos 2019”, com 
o tema: “De mãos dadas com a tec-
nologia, desenvolvimento energético 
e sustentável”. O início está marcado 
para as 9h15. O “Open Meeting 
Barretos 2019” terá a participação de  
diversas autoridades (entre prefeitos, 
secretários e vereadores), além da 
participação de diversos empresá-
rios do interior paulista. O evento 
contará, também, com a participação 
de uma comitiva de cerca de 17 em-
presários sul-coreanos interessados 
em investir nas cidades do interior 
paulista. A ideia é de firmar, por 
meio de Parcerias Público Privadas, 
investimento e energia limpa, econô-
mica e sustentável, a partir de usinas 
solares e substituição de iluminação 
pública por LED. Na oportunidade, 
os organizadores apresentarão uma 
palestra de Jong Bok Park, CEO 
da KSB (Korea System Business), 
que falará sobre investimentos na 
área energética e sustentável. Para 
fazer parte do evento e garantir 
uma cadeira, entre no site e faça a 
inscrição: isopenmeeting.com.br 
ou através do telefone (17) 98105 
5414 (whatsapp). O evento é gra-
tuito e  aberto ao público, porém, 
com cadeiras limitadas.

A assessoria de imprensa 
da prefeitura de Barretos con-
firmou que a fraude descoberta 
na folha de pagamento que 
resultou no afastamento de 
103 servidores municipais, até 
o momento, vem sendo inves-
tigada pelo Grupo de Atuação 
Especial de Repressão ao 
Crime Organizado (GAE-
CO), desde o mês passado.

O prefeito Guilherme Ávila 
revelou que vem colaborando 
com as investigações desde 
a descoberta da fraude e tem 

disponibilizado todas as in-
formações, para que os verda-
deiros envolvidos no esquema 
que desviou mais de R$ 11 
milhões dos cofres públicos, 
sejam identificados e punidos. 

"Não revelamos essa 
informação antes para não 
prejudicar o andamento da 
investigação que, até então 
era sigilosa. Mas agora fomos 
autorizados a revelar essa 
informação", disse Ávila, 
durante entrevista coletiva 
na última segunda-feira (21).

Está “tudo certo” para a 
cirurgia do presidente Jair Bol-
sonaro, na próxima segunda-
feira, 28, afirmou o cirurgião 
Antônio Luiz de Vasconcellos 
Macedo, que vai comandar a 
equipe que realizará o proce-
dimento para retirada da bolsa 
de colostomia, nos Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo.

A cirurgia, de acordo com 
o médico, será realizada pela 
manhã. Procedimentos como 
esse levam de três a quatro 
horas, afirmou. Neste do-
mingo, 27, Bolsonaro viaja à 
capital paulista para exames 
pré-operatórios. “Está tudo 
bem com ele, está tudo per-

feito com ele. Ele está muito 
bem”, relatou o cirurgião.

Três cirurgiões, dois anes-
tesistas e uma instrumentadora 
irão executar o procedimento. 
Ao lado de Macedo, estarão 
responsáveis pela cirurgia 
outros dois gastroenterologis-
tas: os médicos Júlio Gozani e 
Rodolfo Di Dario.

O período de recuperação, 
declarou Macedo, só será pos-
sível prever após o procedi-
mento. “Quando terminarmos 
a cirurgia, podemos emitir um 
boletim e explicar quantos 
dias demora a recuperação. 
Depende muito, não tem nada 
previsível”, disse.

São Paulo é o campeão 
da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior de 2019

Segundo Caderno - PÁGINA 04

O perigo que grandes operações 
podem causar a agentes públicos 

envolvidos em denúncias

Listados entre os 30 melhores advogados que mais ganharam habeas corpus no Supremo 
Tribunal Federal, a mais alta Corte do país, segundo recentíssima pesquisa do site jurídico 
JOTAS, os criminalistas dr. Merhej Najm Neto e dr. Diogo de Paula Papel alertam para o 
perigo que grandes operações, a exemplo desta última noticiada pela prefeitura de Barretos, 
podem causar aos suspeitos. Segundo Caderno - PÁGINA 01

Prefeitura revela que GAECO investiga 
fraude no pagamento de servidores

Em entrevista coletiva concedida na noite desta 
sexta (25), o presidente da mineradora Vale, respon-
sável pela barragem que despencou em Brumadinho 
(MG), afirmou que cerca de 300 funcionários estavam 
trabalhando no momento da queda da estrutura. 
Desses, cerca de 100 foram localizados, segundo a 
empresa. A informação coincide com os cálculos do 
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Sete pessoas 
morreram e 150 continuavam desaparecidas até o 
fechamento desta edição. “Não sabemos quantos 
foram soterrados, por que está tudo debaixo de terra”, 
afirmou Fabio Schvartsman. “Importante dizer que 
essa é uma barragem que estava inativa, há mais 
de três anos ela não opera e não recebia rejeitos de 
mineração”, disse o presidente da Vale. A lama que 
despencou da barragem no começo da tarde soterrou 
o centro administrativo da Vale e o restaurante onde 
os funcionários almoçavam. O porta-voz da Presi-
dência da República, general Otávio Santana Rêgo 
Barros, informou na tarde desta sexta-feira (25), em 
breve pronunciamento no Palácio do Planalto, que o 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) deverá, neste sábado (26), sobrevoar a região de Brumadinho (MG), na região metropolitana de Belo 
Horizonte, onde se romperam as três barragens da mineradora Vale. Veja mais imagens na página 08.
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Sete mortes e 150 desaparecidos em 
rompimento de barragem em Minas Gerais

Está tudo certo para 
a cirurgia de Bolsonaro na 

próxima segunda, diz médico

A equipe venceu o Vasco e conquistou o quarto título 
do clube na competição sub-20 mais tradicional do país
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Com frequência ouço co-
municadores afirmando que 
o novo governo reclamava da 
ideologia determinante nos 
anteriores e, agora, tão logo 
eleito, vem com outra ideolo-
gia. Fingindo afogamento na 
banheira dos fatos, exclamam 
como quem fala de uma troca 
de seis por meia dúzia: “Quer 
dizer, então, que era só por 
ideologia?” e acrescentam in-
dignados: “Estão substituindo 
todos os ocupantes de cargos 
por outros da sua ideologia”.

Penso que convém escla-
recer que o termo ideologia se 
aplica, mais adequadamente, a 
uma idealização da realidade, 
não sendo, por isso, apropriado 
ao caso. O que aconteceu nesta 
eleição foi bem diferente. 

O Brasil renasceu das urnas 
e fez opção política por outra 
realidade. Sem idealização 
alguma. Ao contrário do que 
aconteceu nos governos an-
teriores, quando a ideologia 
fazia ministros no STF, a so-
ciedade explicitou no voto o 
que vinha deixando claro nas 
redes sociais e nas ruas. 

Optou por coibir a impu-
nidade, por torcer pela polícia 
contra o bandido (cujo lugar, 
decididamente, é na cadeia), 
combater a corrupção, pro-
teger a infância, defender a 
instituição familiar, enxugar 
o Estado e acabar com os 
abusos. Após duas décadas 
em que a educação brasileira 
definhou em qualidade, gra-

Dia 24 de janeiro, na última 
quinta-feira, comemorou-se o 
Dia do Aposentado no Brasil. 
Apesar de ser uma data impor-
tante, os aposentados e pen-
sionistas não têm muito o que 
comemorar. Em que pese existir 
uma legislação específica para a 
defesa de seus direitos, o Estatuto 
do Idoso, na prática os brasileiros 
com mais de 60 anos sofrem com 
a violação de seus direitos.

E neste início de 2019, os 
aposentados brasileiros já so-
freram mais um duro golpe. 
Com o reajuste de 3,43% a 
ser concedido a 11,7 milhões 
de aposentados e pensionistas 
do INSS, que ganham acima 
do salário mínimo (o aumento 
será pago em fevereiro, sobre os 
vencimentos de janeiro), a defa-
sagem desses benefícios mais 
altos em relação ao aumento do 
piso nacional chegará a 87,28%. 

Esse é o percentual acumula-
do de perda do poder de compra 
dos segurados que recebem 
mais do que o piso, no período 
de 1994 a 2019, ou seja, desde o 
início do Plano Real. O cálculo 
foi realizado pela Confedera-
ção Brasileira de Aposentados, 
Pensionistas e Idosos (Cobap).

O aumento de 3,43% deste 
ano refere-se ao Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC), acumulado de janeiro 
a dezembro de 2018. O indi-
cador é medido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). No caso dos 
aposentados que ganham acima 
do piso nacional, o aumento 
anual considera a necessidade 
de reposição da inflação. 

Neste ano, o reajuste con-
cedido foi menor que o do 
salário mínimo, que em 2019 
aumentou 4,61%, passando 
de R$ 954,00 para R$ 998,00 
no dia 1º de janeiro. Em 2018 
e 2017, o reajuste para os 
aposentados e pensionistas 
que recebem acima do salário 
mínimo foi superior, interrom-
pendo uma sequência de 19 
anos de percentuais inferiores.

O piso previdenciário, va-
lor mínimo dos benefícios do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), aposentadoria, 
auxílio-doença e pensão por 
morte, será de R$ 998,00, 
igual ao novo salário mínimo 
nacional em 2019.

Assim, os reajustes não são 
suficientes para os aposenta-
dos cobrirem os seus gastos 
mensais. Apesar de o Governo 
Federal agir conforme a legis-
lação, não é justo ou razoável 
com os idosos que têm que 
arcar com gastos elevados, 
principalmente com remédios, 

plano de saúde e alimentação. 
Trata-se de uma afronta à 

dignidade humana, uma vez 
que muitos dos 25 milhões de 
aposentados que recebem o sa-
lário mínimo, não conseguem 
se sustentar com esse dinheiro 
e precisam recorrer à família 
ou então viverem em situação 
de miserabilidade.

Importante ressaltar que 
cerca de 70% dos aposenta-
dos do INSS, recebem a faixa 
salarial mínima no país. E o 
reajuste está longe da realida-
de da população e do custo de 
vida no Brasil. 

O cálculo do reajuste da 
aposentadoria no Brasil deveria 
considerar a inflação do idoso 
que paga, por exemplo, de plano 
de saúde, mais de R$ 700,00 
mensais, isso se considerarmos 
as operadoras mais baratas. Ou 
seja, como um aposentado que 
paga esse valor de plano de saú-
de conseguirá ter dinheiro para 
roupas, comida, conta de luz, 
conta de água e outras necessi-
dades básicas para sobrevivên-
cia, com um salário mínimo de 
R$ 988,00? Impossível!

Para comprovar essa tese, 
foi anunciado recentemente 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) o Índice de Preços ao 
Consumidor da Terceira Idade 
(IPC-3i), que mede a variação 
da cesta de consumo de famílias 
compostas, em sua maioria, por 
pessoas com mais de 60 anos, 
subiu de 0,69%, no terceiro 
trimestre de 2018, para 0,80%, 
no último trimestre do ano.

O resultado contribui para 
a alta acumulada no indicador 
calculado, de 4,75%, superan-
do o IPC-BR para o mesmo 
período (4,32%), inflação 
média percebida pelas famílias 
com renda mensal entre 1 e 33 
salários mínimos. 

Segundo A FGV, compa-
rada ao INPC, a inflação dos 
idosos também foi maior, já 
que o indicador nacional de 
preços ao consumidor, acu-
mulado para 2018, fechou em 
3,43%. Ou seja, a grande parte 
dos aposentados no país vive 
em situação de miséria. Não 
conseguem sobreviver com 
seu benefício e vive da depen-
dência da ajuda de familiares.

O Estatuto do Idoso as-
segura questões básicas de 
sobrevivência, como o direito 
à alimentação via Estado ou 
família, diante dos casos de vul-
nerabilidade financeira; atendi-
mento digno no Sistema Único 
de Saúde; programas de acesso 
à educação, cultura, lazer; de 
profissionalização e trabalho; 
acesso e amparo do sistema pre-

videnciário; assistência social 
por meio da Previdência com 
um salário mínimo; reserva de 
percentual nos programas ha-
bitacionais; transporte gratuito 
para os cidadãos acima de 65 
anos; atendimento com filas 
preferenciais; vagas específicas 
em espaço privados e públicos, 
dentre outros elementos que, em 
suma, garantem uma vida digna 
ou cidadania plena, entre outros.

E, apesar de contar com 
leis específicas, o aposentado 
brasileiro enfrenta diariamente 
dificuldades, principalmente, 
relativas à aposentadoria e 
pensões do INSS. Milhares de 
aposentados buscam a Justiça, 
anualmente, para contestar a 
concessão, revisão e fraudes 
de benefícios previdenciários, 
além de questões envolvendo 
os planos de saúde.

Nos casos envolvendo os 
benefícios previdenciários, 
por exemplo, os aposentados 
têm travado verdadeiras bata-
lhas jurídicas na busca de revi-
são dos benefícios e também, 
no momento da concessão da 
aposentadoria. 

Milhares de aposentados 
se socorrem do Judiciário, 
para revisar seu benefício e os 
segurados que não conseguem 
se aposentar ou obter benefício 
por incapacidade, judicializam 
a questão com a negativa do 
INSS na concessão do benefí-
cio previdenciário.

A futura reforma da Previ-
dência não irá atingir os direitos 
daqueles que já estão aposen-
tados, mas poderá ser um duro 
golpe na geração futura para 
aqueles que pretende se apo-
sentar nos próximos anos, haja 
vista que diariamente surgem 
rumores de como serão as novas 
regras e todos mostram que a 
aposentadoria se tornará mais 
difícil de ser concedida. Porém, 
como o texto da reforma ainda 
não foi fechado, são apenas 
rumores e os segurados devem 
com calma aguardar o redação 
final a ser colocada em votação.

Infelizmente, não enxerga-
mos uma política pública que 
dê força ao aposentado brasilei-
ro. No cotidiano, o aposentado 
é vulnerável e sofre dificulda-
des para garantir seus direitos 
básicos, como o de um salário 
justo para sua sobrevivência. 

A torcida e o apelo é para 
que o novo presidente, os no-
vos ministros e os legisladores 
eleitos façam seu papel e olhem 
pelo aposentado brasileiro com 
mais respeito e justiça.

É no início do ano que mui-
ta gente resolve adotar hábitos 
mais saudáveis recorrendo às 
dietas. A mudança pode ser 
benéfica, mas se conduzida por 
um profissional da área. Do 
contrário, há riscos inclusive 
para a saúde bucal.

Quem adere a uma dieta da 
moda como a do jejum inter-
mitente - no qual a pessoa fica 
horas sem se alimentar – está 
mais sujeito à diminuição do 
pH, importante para controlar 
a acidez da boca. Quando fica-
mos muito tempo sem comer 
ocorre uma queda acentuada 
no pH interferindo na acidez, e 
por consequência, na probabi-
lidade do surgimento da cárie 
e erosão dental. Para amenizar 
o problema, a recomendação é 
beber bastante água.

Como a nutrição interfere 
em todo o funcionamento do 
corpo, qualquer alteração nos 
hábitos alimentares causa im-
pactos. Dietas muito restritivas, 
por exemplo, podem provocar 
diminuição ou ausência de 
alguns nutrientes e vitaminas 
essenciais para a manutenção 
da saúde bucal, favorecendo o 
aparecimento de infecções.

 Outro cuidado necessário 
é com a ingestão exagerada de 
certos alimentos, mesmo sen-

o Brasil que renasceu das urnas

percival puggina, 
escritor e colunista de dezenas 

de jornais e sites no país

duou analfabetos funcionais, 
e cresceu – aí sim, - em ide-
ologia, a sociedade optou por 
uma educação que privilegie 
o ensino fundamental, prepare 
os jovens para uma inserção 
ativa e produtiva na vida social 
e desenvolva valores morais 
que entraram em desuso.

O verde e amarelo das 
bandeiras que se agitaram nas 
ruas e praças do Brasil eviden-
ciou que nosso país é amado e 
amável, pode voltar a ser uma 
nação respeitada, parceira 
das melhores democracias, 
avessa aos totalitarismos. E 
tem sobrados motivos para se 
orgulhar de suas raízes e de 
seus fundadores. Com muita 
razão, a ampla maioria dos 
brasileiros quer esse ânimo nas 
salas de aula, em substituição 
aos desalentadores resultados 
da pedagogia dos conflitos.

Nada tem a ver com ide-
ologia, tampouco, a decisão 
política de privilegiar o in-
teresse nacional em acordos 
internacionais, controlar de 
perto o trabalho da miríade de 
ONGs que, em muitos casos, 
atuam no Brasil, com recursos 
da União (ou seja, do povo bra-
sileiro), em favor de interesses 
estrangeiros muito focados na 
riquíssima biodiversidade e no 
subsolo da Amazônia. 

É apenas o fim da copa 
franca, que serviu para o assal-
to às estatais, para os escanda-
losos e ruinosos financiamen-
tos concedidos pelo BNDES, 

e para o enriquecimento de 
quem não precisa de recursos 
públicos no setor cultural. Ou 
não é exatamente isso que o 
povo quer? E isso nada tem a 
ver com “ideologia”.

A ira contra Olavo de Car-
valho, por outro lado, se ex-
plica. Enquanto, em universi-
dades brasileiras, tendo eco na 
"extrema imprensa", tantos se 
dedicam a emburrecer os alu-
nos com doses de ideologia – 
aí sim – marxista, Olavo, com 
seus cursos, artigos e livros 
atuou no sentido oposto, ensi-
nando milhares de brasileiros a 
pensar, e se tornando, de longe, 
o intelectual que mais influen-
ciou, positivamente, a virada 
do jogo político no Brasil.

Por outro lado, é a primeira 
vez que eu vejo jornalistas cri-
ticando demissão de ocupantes 
de cargos de confiança. Certa-
mente são razões do coração. 
Esperavam que o novo governo 
conduzisse suas políticas usan-
do para isso servidores adversá-
rios, militantes do partido que 
povoou de modo sistemático o 
serviço público brasileiro? 

A última eleição mudou os 
rumos do Brasil, tanto quanto 
Lula e o PT o mudaram a par-
tir de 2003. É bom lembrar 
que já no final daquele ano, a 
população brasileira começava 
a ser desarmada, tornando-se 
ovelha sob pastoreio de lobos.

alimentação adequada reflete na saúde da boca
do saudáveis. As frutas ácidas, 
se consumidas em excesso, 
podem causar a erosão dental 
- que é o tipo de lesão em que 
ocorre perda de estrutura den-
tal através de reação química.

 Para amenizar e até mesmo 
evitar o processo de erosão, 
a recomendação é tomar um 
copo de água ou realizar um 
bochecho com o líquido. Na 
sequência, recomenda-se fazer 
a higienização. A indicação é 
esperar, pelo menos, uns 30 
minutos para a escovação uti-
lizando sempre uma escova de 
dente macia ou extramacia, fio 
e creme dental.

Dietas que poDem 
trazer benefícios

Algumas dietas, por outro 
lado, podem ser bastante bené-
ficas para a saúde bucal, com 
a inclusão de determinados 
grupos de alimentos. Entre 
eles, os que são ricos em fibras 
como os grãos, vegetais e algu-
mas frutas. Os lácteos também 
são fontes importantes para 
manter a boca saudável.

 Os alimentos fibrosos evi-
tam a formação de placa bac-
teriana e os lácteos contribuem 
para saúde por conta do cálcio 
e das proteínas. Tem ainda os 
que são ricos em vitamina C, 
excelentes antioxidantes para 

aumentar a imunidade, man-
tendo as gengivas saudáveis.

Vale ressaltar que além 
da dieta é necessário manter 
bons hábitos de higiene e a 
atenção deve ser redobrada 
com as crianças. No caso de-
las, a higienização costuma ser 
menos eficiente e se elas têm 
uma dieta com muito açúcar 
podem ficar mais suscetíveis 
à cárie dental.

Com a adoção de dietas 
saudáveis, higienização da for-
ma correta e visitas regulares 
ao (a) cirurgião(ã)-dentista é 
possível manter a silhueta e a 
boca mais saudável.

Estes 10 alimentos que po-
dem fazer bem para a saúde 
bucal: Maçã, Pera, Morango, 
Brócolis, Abóbora, Goiaba, To-
mate, Espinafre, Iogurte e Kefir.

Brasil não respeita os 
direitos de seus aposentados

Murilo aith
Advogado especilista 

em Direito Previdenciário
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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

(12/19/26jan/02fev)

VENDE-SE

O Governador João Doria 
encerrou na quinta-feira (24) 
a participação no Fórum Eco-
nômico Mundial, em Davos, 
na Suíça. Ele participou de 23 
encontros com investidores es-
trangeiros, diretores-executi-
vos de multinacionais e líderes 
políticos mundiais. A presença 
no evento foi bastante positiva 
para atrair investimentos para 
o Estado de São Paulo.

Na quinta-feira, Doria foi 
um dos palestrantes de um 
seminário realizado no Ame-
ron Swiss Mountain Hotel, 
dirigido a potenciais investi-

Tem uma questão que cha-
ma bastante atenção na de-

núncia da entrega de holerites 
na Câmara. Como uma pessoa 
entrega diversos holerites de 
diversas pessoas, se quem tem 
acesso aos holerites é o conta-
dor e o próprio servidor?

A secretaria municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 
atendeu pedido do vereador Ra-
phael Dutra (PSDB) e colocou 
em funcionamento o Ecoponto 
do bairro Santa Cecília. O reque-
rimento foi aprovado na sessão 
de 24 de setembro de 2018 da 
Câmara Municipal de Barretos. 

O vereador apontou que 
os bairros San Diego, Jardim 
Planalto, Jardim Anastácio e 

Santa Cecília não contam com 
um Ecoponto para recebimen-
to de resíduos da construção 
civil e materiais descartáveis. 

"São muitos os benefícios 
do descarte correto dos resídu-
os e é uma medida indispen-
sável para evitar que entulhos 
continuem a ser depositados 
em terrenos baldios da cida-
de", destacou Dutra. 

Segundo o secretário da 

pasta, Marco Antônio de Car-
valho Ferreira, o Ecoponto é 
"um benefício para os morado-
res, que tem um local adequa-
do para descarte de entulhos e 
outros materiais". 

O Ecoponto do bairro San-
ta Cecília está localizado na 
Avenida Antônio Machado das 
Dores e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 19 horas, e 
aos sábados, das 8 às 18 horas.

Prefeituras têm até o dia 30 para prestar contas e garantir 
repasse de verba à Saúde - As prefeituras precisam prestar 

contas dos gastos que a administração municipal teve com a 
área da Saúde, referentes ao 6º bimestre de 2018, até o dia 30 
de janeiro de 2019, quando se encerra o exercício financeiro de 
2018. Os dados devem ser fornecidos ao Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), por meio de um 
programa que pode ser baixado no site www.siops.datasus.gov.
br. Mas, de acordo com informações do sistema, até a última 
segunda-feira, de 21 de janeiro, nenhum município teria homo-
logado o 6º bimestre de 2018. Caso as prefeituras não cumpram 
o prazo estabelecido pela Lei Complementar 141/2012, a admi-
nistração será penalizada com a suspensão do repasse de verbas 
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e também do 
Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural (ITR).

Coordenador da Frente 
Parlamentar em Defesa do 
Conselho Tutelar do Estado 
de São Paulo, o deputado Se-
bastião Santos (PRB) visitou 
nesta sexta-feira, dia 25, o 
Conselho Tutelar de Barretos, 
onde conheceu o novo veículo 
enviado e as novas instalações 
localizada na rua 32.

“Fomos recepcionados pe-

las conselheiras e funcionárias 
que nos agradeceram pelas in-
dicações do kit completo, além 
do novo carro, um bebedor de 
água, computadores e impres-
sora”, disse Sebastião Santos.

Segundo o parlamentar, o kit 
do conselho dará dignidade e 
agilidade no atendimento diário 
das conselheiras tutelares de Bar-
retos. “Sabemos das dificuldades 

que os conselhos vêm enfren-
tando em todo o Estado e uma 
das nossas bandeiras é batalhar 
para que cada conselho possa ter 
condições melhores de funciona-
mento”, ressaltou Santos.

Durante a visita, estiveram 
presente as conselheiras Rosan-
gela Carvalho, Chayenne Borges, 
Andrezza Rebor e Renata Bárba-
ra. (Foto: Abrahão Hackme)

No dia 22 de janeiro, a TEBE 
e o Quiosque Parada Natural, de 
Barretos, firmaram parceria para 
arrecadação dos lacres apoiando 
a campanha “Lacre do Amor”. 
O Quiosque fica na Região dos 
Lagos, em Barretos, e para par-
ticipar basta consumir no local 
e o lacre da sua latinha pode 
reverter em cadeira de rodas.

 A campanha tem o incen-
tivo da ARTESP (Agência 
Reguladora de Transportes do 
Estado de São Paulo), "e unin-
do esforços conseguiremos 
realizar doações de cadeiras 
de rodas, para as instituições 
que necessitam", comentaram 
as proprietárias do quiosque 
Parada Natural, Fátima e La-
rissa, sobre o apoio a esta ação.

Deputado Sebastião Santos 
visita conselho tutelar de Barretos

Governador de São Paulo faz 
balanço positivo de viagem a Davos
Um dos projetos apresentados prevê R$ 7 bilhões em investimentos no Estado

dores estrangeiros. O presi-
dente Mundial do Grupo RGE 
(Royal Golden Eagle), Ander-
son Tanoto, deve vir ao Brasil 
para negociar investimentos 
de R$ 7 bilhões na produção 
de celulose em São Paulo e 
geração de sete mil empregos.

"Estamos levando ao Bra-
sil e a São Paulo excelentes 
oportunidades para expansão 
do investimento internacio-
nal em nosso Estado", disse 
Doria. O governador viajou 
acompanhado apenas pelo Se-
cretário Estadual de Relações 
Internacionais, Julio Serson. 

Ambos distribuíram um vídeo 
institucional sobre a força 
econômica e as oportunidades 
de negócios em São Paulo. O 
material está disponível no 
site global.sp.gov.br.

Doria também teve reu-
niões com diretores de mul-
tinacionais de áreas como 
geração de energia, tecnologia 
da informação, produção 
farmacêutica, indústria de 
transformação e agronegócio.

O governador ainda parti-
cipou de reuniões e eventos 
ao lado do Presidente Jair 
Bolsonaro e dos ministros 
Paulo Guedes (Fazenda) e 
Sérgio Moro (Justiça). "Fo-
mos muito bem recebidos e o 
Brasil passou a ser uma posi-
tiva alternativa para os novos 
investidores", afirmou.

Em maio de 2020, São Pau-
lo será sede do Fórum Econô-
mico Mundial para a América 
Latina, evento que reunirá os 
principais líderes políticos e 
econômicos do continente. "É 
São Paulo ajudando o Brasil a 
crescer", concluiu Doria.

Ecoponto do Santa Cecília é mais 
um pedido de Dutra atendido

TEBE firma novo parceiro na 
Campanha “lacre do amor”
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (28/01) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AÇOUGUEIRO
ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO
COSTUREIRA
DESOSSADOR
FARMACÊUTICO
MECÂNICO DE CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO
PADEIRO
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROJETISTA DE MÓVEIS
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO
VENDEDOR INTERNO
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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.

Rua Pedro Cuca-
to nº 394 - Grande 
Horizonte.
Descrição: 03 dor-
mitórios, wc social, 
sala, cozinha, área 
de serviço coberta, 
quintal cimentado, 
piso frio, laje, ga-

ragem p/ 02 carros. Valor R$ 700,00 com abono + 
(IPTU) + Seguro Anual

Rua Esmeralda, n° 
49 - Sumaré
Descrição: 02 dor-
mitórios, WC social, 
sala, cozinha, área 
de serviço, piso frio, 
laje e garagem. 
Valor R$ 1.000,00 
com abono + IPTU + Seguro Anual

A v e n i d a  2 5 
nº 833 (Ruas 
20x25) – Centro
Descrição: 02 
salas c/ blindex, 
02 wc social, re-
cepção c/ sala, 
jardim de inverno 

c/ blindex, jardim, piso frio, laje , garagem. Valor R$ 
3.500,00 com abono + IPTU  + Seguro Anual

Av. 25 nº 448 - 
(Ruas 12 x 14) 
- Centro
Descrição: 01 
suíte c/ armário, 
02 dormitórios 
c/armários, wc 
social, sala de 
Tv, sala de estar, cozinha planejada, despensa, área 
de serviço, dependência p/ empregada c/ 01 dormitório 
e wc social, quintal cimentado, piso frio, laje, garagem 
p/ 02 carros. Valor R$ 2.200,00 com abono + IPTU 
+ Seguro Anual – Locação Residencial e Comercial

Avenida  35  n º 
01318 (esquina Rua 
08) - Clementina
Descrição: Salão 
amplo com wc so-
cial, escritório, piso 
frio, forro PVC. Valor 
R$ 1.000,00 com abono + Seguro Anual.

loCaÇÃo rESIDEnCIal loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

Av. 21, 75 - Es-
quina Rua 8 – 
Centro – Apar-
tamento 2
Descr ição:  2 
dormitórios, 1 
WC social, sala, 
cozinha, área de 
serviço, cerca 
elétrica, concer-
tina, 1 vaga na garagem. Valor R$ 1.300,00 com 
abono + (IPTU) + Seguro Anual

ANÚNCIO 
CLASSIFICADO

Vendedor Externo
Vendas Externas de Tabaco
Salário R$ 2.500,00
Variável R$ 1.200,00
Benefícios: Assistência Médica 
e Odontológica, Previdência 
Privada, Seguro de Vida
Refeição 25,00 
Atividades: Vendas dos Produtos 
a pronta entrega
Perfil: experiência com vendas 
externas, ensino médio comple-
to, CNH Regular e disponibilida-
de para viagens
Interessados, enviar o currículo 
para recrutspi@gmail.com, 
com a sigla Barretos

UNIÃO ESPÍRITA FÉ E ESPERANÇA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A UNIÃO ESPÍRITA FE E ESPERANÇA convoca todos os seus associados quites com as suas obrigações 
sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada na sede da U.E.F.E. – União espírita Fé e 
Esperança, sito à Av. 13 nº 277, esquina com a Rua 8, Centro, Barretos-SP, no dia 10 de Fevereiro de 2019, às 
08h00min em primeira convocação e às 09h00min em segunda convocação, para a discussão e deliberação do 
seguinte assunto:

1- Aprovação, ou rejeição, das contas e do relatório da Diretoria, bem como o balanço financeiro, alusivos 
ao ano social de 2018.

Barretos, 25 de Janeiro de 2019

EMILIA MIRANDA AZEVEDO
PRESIDENTE

JOÃO CARLOS MOURA SÓRIA
SECRETÁRIA

CASA DE CONVIVÊNCIA “DR. MARIANO DIAS”

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A CASA DE CONVIVÊNCIA “DR. MARIANO DIAS”, por seu presidente abaixo assinado, convoca a todos 
os seus associados, quites com as suas obrigações sociais, para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na 
sede da U.E.F.E. – União Espírita Fé e Esperança, localizada na Av. 13 nº 277, esquina com a Rua 8, Centro, na 
cidade de Barretos-SP, no dia 10 de Fevereiro de 2019, domingo, às 08h20min em primeira convocação e, às 
09h20min em segunda convocação, para a discussão e deliberação do seguinte assunto:

1 – Aprovação, ou rejeição, das contas e do relatório da Diretoria, bem como o balanço financeiro, alusivos 
ao ano social de 2018.

Barretos, 25 de Janeiro de 2019

JOÃO CARLOS MOURA SÓRIA
PRESIDENTE

RAFAEL MIRANDA AZEVEDO
SECRETÁRIA

O ano de 2019 começa com 
mudanças para os mais de 7,7 
milhões de Microempreende-
dores Individuais (MEIs) do 
País. A principal delas é que o 
cadastro no e-Social, a plata-
forma unificada de dados dos 
trabalhadores, já está valendo.

Desde o último dia 10, 
todo MEI que tenha um fun-
cionário precisa inserir suas 
informações pessoais no sis-
tema. A partir de abril, o MEI 
deverá informar os dados do 
contratado. Em julho, passa 
a ser obrigatório o envio da 
folha de pagamento através 
da plataforma. Já em julho de 
2020, o MEI será obrigado a 
informar os dados de seguran-
ça do trabalho do funcionário, 
como exames admissional, 
periódico e demissional.

Desde 1º de janeiro, também 
está em vigor a nova relação de 
atividades permitidas ou veda-
das aos MEIs. Foram excluídas 
todas aquelas atividades que 
apresentam alguma periculosi-
dade. Por exemplo: comércio 
de fogos de artifício, comércio 
de extintor, fabricante de desin-
fetantes sanitários, entre outros. 

“Os empreendedores des-
ses segmentos poderão per-
manecer como MEI em 2019, 

Relatório divulgado na 
última segunda-feira (21) 
pelo Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de 
Trânsito (Infosiga) aponta 
queda de 3,5% no registro do 
número de mortes em vias 
públicas no Estado de São 
Paulo na comparação entre 
2018/2017. No ano passado, 
houve 5.459 mortes ante 5.658 
mortes registradas em 2017.

O maior destaque está re-
lacionado ao número de atro-
pelamentos, que apresentou 
redução de -9,3% no compa-
rativo entre 2018/2017. Desde 
2015, a redução é de -15,6%, 
o equivalente a 1.009 vidas 
poupadas em todo Estado. Na 
prática, representa o esforço 
não só da comunidade, mas do 
governo estadual, da Assem-

bleia Legislativa e prefeituras.
Em 2018, os índices re-

gistrados pelo Sistema de 
Informações recuaram em 
nove das 16 regiões adminis-
trativas do Estado, enquanto 
Franca e Itapeva registraram 
o mesmo número de fatalida-
des de 2017. Houve redução 
nas regiões metropolitanas da 
capital, Barretos, Campinas, 
Marília, Presidente Prudente, 
Registro, Ribeirão Preto, São 
José dos Campos, São José 
do Rio Preto e Sorocaba. 
Os aumentos ocorreram nas 
regiões de Araçatuba, Bauru, 
Central e Santos.

A maior parte das fatalida-
des (50,7%) ocorreu em vias 
municipais. Em 2018, 2.766 
ocorrências foram registradas 
nos municípios, redução de 

12,6% na comparação com o 
ano retrasado (3.164 óbitos). 
Como o Estado não atua di-
retamente na gestão dessas 
vias, o governo adota como 
uma das frentes de trabalho a 
realização de convênios com 
as prefeituras.

CONVÊNIOS
Os convênios com o go-

verno estadual resultaram na 
liberação de R$ 180 milhões 
para viabilizar mais de 8,2 mil 
intervenções propostas pelos 
municípios, como melhorias 
em acessos, construção de 
ciclovias e implantação de 
sinalização, além de projetos 
de educação e fiscalização. O 
recurso vem das multas aplica-
das pelo Detran.SP, revertendo 
o dinheiro da infração em mais 
segurança no trânsito.

MEI tem novas obrigações em 2019
Microempreendedor Individual com funcionário deve fazer cadastro no e-Social; 

também está em vigor uma nova relação de atividades e valor de contribuição tem reajuste

mas a partir de 2020 deve-
rão migrar para o regime de 
microempresa (ME)”, diz a 
consultora do Sebrae-SP Ana 
Luiza Santana.

Já outras atividades tive-
ram apenas a nomenclatura 
modificada. Um exemplo é o 
proprietário de bar, que agora 
precisa especificar se seu ne-
gócio funciona com entreteni-
mento, como apresentação de 
banda, ou sem entretenimento. 

A consultora Ana Luiza ex-
plica que nesses casos o MEI 
não é obrigado a comunicar 
o desenquadramento nem 
precisa deixar de ser MEI. “O 
que ele deve fazer é apenas a 
alteração ou adequação para 
aquela atividade específica du-
rante o ano de 2019 pelo Portal 
do Empreendedor”, explica.

Com o reajuste do salário 
mínimo, o valor da contribui-

ção mensal do MEI, o DAS, 
também mudou. Para 2019, es-
ses valores variam, dependen-
do da atividade, de R$ 50,90 
a R$ 55,90 por mês – o boleto 
deve ser acessado no Portal 
do Empreendedor e a altera-
ção já é válida para o mês de 
fevereiro. Outra mudança é em 
relação à declaração anual de 
faturamento (DASN-SIMEI). 
Agora, o MEI precisa infor-
mar a receita auferida com 
prestação de serviços – antes, 
era só a receita relacionada às 
atividades de comércio.

Estado de São Paulo reduz morte 
no trânsito, aponta Infosiga

Queda de 3,5% é resultado de trabalho realizado pelo governo estadual
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anuncie

Os Quitutes da Dulce

Com o objetivo de ajudar o 
empreendedor a aprimorar seus 
conhecimentos sobre gestão, 
começou na última segunda-
feira, dia 21, o projeto “Sebrae 
com Você”, em Barretos. 

A ação envolve um atendi-
mento presencial de um agente 
contratado do Sebrae-SP, que 
vai indicar as oportunidades 
de melhoria do negócio. A 
expectativa é realizar mais de 
800 visitas em 2019.

Durante o projeto, o em-
presário recebe a visita de um 
agente da empresa Praxian a 
serviço do Sebrae, para aplica-
ção gratuita do diagnóstico Che-
ck-up Empresa, uma ferramenta 
criada para ajudar o empresário 
a avaliar seus conhecimentos 
administrativos e indicar as 
melhores soluções nas áreas 
de administração, marketing, 
finanças e gestão de pessoas.

Ao responder um questio-

nário, o empresário receberá 
um diagnóstico com as solu-
ções recomendadas nas áreas 
de planejamento, organização, 
inovação, finanças, legislação, 
mercado e vendas, gestão de 
pessoas, cooperação e empre-
endedorismo.

“Muitas vezes o empresá-
rio não tem tempo de se des-
locar até o Sebrae. O projeto 
Sebrae com Você é o primeiro 
passo para um relacionamento 
e ajuda a identificar quais as 
necessidades específicas do 
negócio e as soluções que 
temos para ajudar na evo-
lução da gestão”, destaca o 
analista do Sebrae-SP, Adriano 
Nakamura.

Outras informações podem 
ser obtidas no Escritório Re-
gional do Sebrae-SP, que fica 
na rua 14 entre avenidas 15 e 
17, no centro, ou pelo telefone 
0800-570-0800.

IngredIentes
500 gramas de bacalhau em pedaços (Não deve ser desfiado. Cortar 
em pedaços e dessalgar e ferventar até ficar macio)
4 tomates picados em cubos
1 cebola grande cortada em cubos
1 lata de creme de leite com soro
100 gramas de farinha de trigo para engrossar o molho
½ xícara (chá) de ketchup
2 colheres (sopa) de mostarda
2 colheres de molho inglês
1 xícara (chá) de azeite de oliva
3 colheres (sopa) de cheiro-verde
200 gramas de palmito picado não muito fino
100 gramas de azeitonas pretas picadinhas
PreParo
Em uma panela média coloque o azeite, a cebola, 
os tomates e refogue bem o bacalhau. Junte a fa-
rinha de trigo diluída em 200 ml de leite com 
um tablete de caldo de bacalhau. Assim que 
o refogado estiver quase pronto acrescente 
o restante dos ingredientes: molho inglês, 
mostarda, ketchup, palmito, creme de leite, 
que pode ser substituído por catupiry. Por 
último, acrescente o cheiro-verde, as azei-
tonas e o palmito, que pode ser substituído 
por cogumelo fatiado.

oPções de 
acomPanhamento

Arroz branco com batatas gratinadas ou 
batata-palha. Bom aPetIte!

Projeto do Sebrae vai até o empreendedor 
para aplicar diagnóstico em Barretos

Agente visitará empresas para aplicar diagnóstico 
gratuito e oferecer soluções nas áreas de adminis-

tração, marketing, finanças e gestão de pessoas

strogonoFF de BacaLhaU
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS  - Chega um tempo na vida que 
a gente aprende que ninguém nos decepciona, nós que 

colocamos expectativa demais sobre as pessoas. Cada um 
é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer.

A diretoria cultural do Rio 
das Pedras promove no dia 
17 de fevereiro, o concurso 
Garoto & Garota Verão 2019. 
Voltado apenas para associa-
dos, o concurso será realizado 
na Praça de Eventos do clube, 
a partir das 14 horas. As ins-
crições serão recebidas na 
sede central até 9 de fevereiro. 
Podem participar associados 
de 06 a 18 anos de idade, dos 
sexos masculino e feminino.

Garoto & Garota 
Verão 2019

SOCIEDADE BENEFICENTE E RECREATIVA ESTRELA D'ORIENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados todos os associados aptos de acordo com o Estatuto Social da Sociedade Beneficente 
e Recreativa Estrela D’Oriente de Barretos, estado de S.P., entidade registrada no cartório de pessoa jurídica 
sob o nº023320- Rg. 47-a, para se reunir em assembleia geral a ser realizada no dia 09 d fevereiro de 2019 as 
19:00 horas, na sede da entidade sito à Av:9 , 131 – centro de Barretos e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1)Abertura do processo eleitoral para Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Sociedade Beneficente 
e Recreativa Estrela D’Oriente para o biênio 2019/2020, em e=conformidade com o artigo 79 dos seus Estatutos, com indicação 
da Comissão eleitoral específica, conforme os artigos: 73 e 76 dos Estatutos da Sociedade, para conduzir o processo eleitoral; 
2) Aprovação do Regimento Eleitoral para o biênio 2019/2020 e encaminhamentos pertinentes. 
Não havendo o quórum para a primeira convocação, fica a mesma convocada em conformidade com o artigo 37 e 
seus parágrafos, dos Estatutos da Sociedade, em segunda convocação para 30 minutos após a primeira, e em terceira 
convocação para 15 minutos após a segunda.

Barretos/S.P., 22 de janeiro de 2019

Luiz Antônio da Cruz (Euripinho)
PRESIDENTE

A diretoria e o departamento social do Rio das Pedras confirmaram para 
este sábado, dia 26, show de pagode na sua sede campo. A apresentação 
do Grupo Nossa Imagem (foto) será a partir das 15 horas no Bar da Ilha.

Cristina Milan, diretora do 
Colégio FEB, antigo CETEC, con-
firmando a volta as aulas na próxi-
ma segunda-feira, dia 28, quando 
“os alunos serão recebidos com 
uma programação toda especial”, 
adiantou. Reformulação total, 
com acesso ao Espaço Maker do 
FEB 360º e às aulas do ‘Happy 
Code’, escola de tecnologia em 
condições especiais. As matrícu-
las e transferências ainda estão 
abertas e informações sobre 
procedimento e documentação 
podem ser conseguidas pelo (17) 
3321 6417. (Foto: Nivaldo Júnior)

A Academia de Letras e Artes de Barretos (ALAB) realizou a solenidade de posse da nova diretoria para 
gestão no biênio 2019/2020. O professor Alexandre Tarasinski assumiu a presidência da entidade, tendo 
como vice, Marlene Fachin. A solenidade de posse ocorreu na última quarta-feira (23), no Recinto Paulo de 
Lima Correa, nova sede da entidade, com a presença de acadêmicos, familiares e amigos dos diretores, além 
do secretário municipal de Cultura, João Batista Chicalé. Tarasinski disse durante a solenidade que, dentre 
suas metas, está a de fomentar a cultura em suas diversas áreas, abrindo as portas da academia para toda a 
comunidade, além de fortalecer a participação da entidade nos eventos culturais do município. Vale registro!!!

Na última segunda-feira, 
dia 21, as colaboradoras Rita 
de Cássia e Nathalia Scardua 
adotaram mudas de árvores fru-
tíferas (amoras), dando início a 
campanha “Adote uma árvore”. 

A ação, encabeçada pela 
concessionária de rodovias 
TEBE, conta com o apoio da 
ARTESP (Agência Regulado-
ra de Transportes do Estado de 
São Paulo).

De acordo com a gerente 
de Planejamento e Obras e de 
Gestão Ambiental da TEBE, 
Marilei Alves, “a proposta é 
uma forma de estimular os 
colaboradores e familiares a 
uma reflexão sobre a impor-
tância da preservação florestal 
e da recuperação das árvores 

As colaboradoras, Rita de 
Cassia e Nathalia, com a 

gerente de gestão ambiental, 
Marilei Alves e com o 

responsável pelo viveiro de 
mudas da TEBE, Revail de 

Freitas Campos

Estão abertas as inscrições 
para o Encontro de Preparação 
da Campanha da Fraternidade 
2019. O encontro acontece no 
dia 03 de fevereiro, das 07h30 
às 12 horas, no auditório da 
Cúria Diocesana de Barretos. 

As inscrições terminam 
no dia 30 e para se inscrever 
basta enviar para o e-mail: 
campanhadafraternidade@
diocesedebarretos.com.br, 
ou procurar as secretarias 
paroquiais. Não há limite de 
inscrições por paróquias. Não 
será cobrada taxa de inscrição. 

Como nos anos anteriores, a 
equipe de coordenação pede que 
os participantes levem copos 
ou canecas próprias, evitando 
assim o desperdício de copos 
plásticos, colaborando, dessa 
maneira, com o meio ambiente.

Quem começou o ano fa-
zendo planos de se qualificar 
para o mercado, encontra 
no Senac Barretos diversas 
opções em cursos livres e téc-
nicos com inscrições abertas. 

As formações, que ofere-
cem capacitação e habilitação 
em diferentes níveis e de forma 
rápida, têm inscrições abertas 
para as últimas vagas, com 
início das aulas em fevereiro.

Para Isabella Suppino Ri-
beiro, coordenadora de áreas 
da unidade, os cursos – tanto 
técnicos quanto livres – contri-
buem para gerar novas oportu-
nidades profissionais. 

“O mercado exige capacita-
ção e habilitação contínuas, essa 
busca complementar ajuda a 
impulsionar a carreira. Também 

CETEC agora é 
Colégio FEB

Rio das Pedras agita Bar da Ilha

Senac abre inscrição de cursos 
com início em fevereiro

são excelentes oportunidades 
para quem ainda está no Ensino 
Médio e procura se preparar 
para o mundo do trabalho com 
uma formação reconhecida”, 
destaca a coordenadora.

Na lista de ofertas, a uni-
dade possui desde formações 
curtas, com duração de até 160 
horas, até cursos técnicos, que 

habilitam o profissional em 
períodos que variam de um 
ano e meio a dois anos. 

“Independentemente do 
nível ou curso escolhido, o 
aluno recebe, no Senac, uma 
formação completa, voltada 
para a prática profissional e 
que estimula o empreendedo-
rismo”, frisou Isabella Ribeiro.

TEBE inicia campanha “adote uma árvore” 
com distribuição de mudas nativas e frutíferas

nativas e frutíferas, além de 
estimular uma ação de cons-
cientização ambiental. Que-
remos expandir a campanha 
para os usuários das rodovias 
administradas pela TEBE”.

As atividades de educação 
e preservação ambiental fazem 
parte das diretrizes da empre-
sa, que zela pelos princípios da 
cidadania, da responsabilidade 
social, do respeito à sociedade 
e ao meio ambiente.

Quem tiver interesse em 
adotar uma árvore pode pro-
curar a TEBE que disponibili-
zará as mudas. O viveiro está 
localizado na sede administra-
tiva 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.

Encontro de preparação para a Campanha da 
Fraternidade 2019 está com inscrições abertas

O tema da Campanha da Fra-
ternidade este ano é “Fraternida-
de e Políticas Públicas” e o lema 
é “Serás liberto pelo direito e pela 
justiça” (Is 1,27). O objetivo é 
estimular a participação dos cató-
licos em políticas públicas, à luz 
da Palavra de Deus e da Doutrina 
Social da Igreja, para fortalecer 

a cidadania e o bem comum que 
são sinais da fraternidade.

A Campanha da Fraternidade 
se realizará mais intensamente no 
período da Quaresma que tem 
início na Quarta-feira de Cinzas, 
no dia 6 de março, e vai até o dia 
21 de abril, dia em que é celebra-
da a Páscoa de Jesus Cristo.
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AssociAção de MorAdores do BAirro 
derBy cluBe e AdjAcênciAs

edital de convocação de eleições 
Assembleia Geral 

O Presidente da Associação de Moradores do Bairro Derby Clube e 
Adjacências, conforme estatuto da própria entidade convoca todos os as-
sociados que na data de 03 de fevereiro de 2019, em condições de votar, 
em assembleia geral, a realizar na sede social, sito a Rua 14 de julho nº 
193 bairro Derby Clube nesta cidade, às 19 horas, primeira convocação e 
a segunda convocação 19h30min horas para a destituição da associação 
de moradores do bairro derby clube e adjacências.
ordem do dia:
1) - Destituição da associação de moradores do bairro derby clube e ad-
jacências;
2) - Outros assuntos. 

carlos Alberto sartori coelho
Presidente da Associação dos Moradores 

do Bairro Derby Clube e Adjacências

Os aposentados e pensio-
nistas do INSS que ganham 
mais que um salário mínimo 
(R$ 998, em 2019) terão rea-
juste de 3,43% neste ano, acima 
do registrado no ano passado 
(+2,07%). O teto do INSS, va-
lor máximo pago pelo instituto, 
passa de R$ 5.645,80 em 2018 
para R$ 5.839,45 em 2019.

Os novos valores foram 
confirmados em publicação 
no Diário Oficial da União 
nesta quarta-feira (16). 

O segurado que recebia 
R$ 2.000 de aposentadoria 
em 2018, por exemplo, passa-
rá a ganhar R$ 2.068,60, sem 
considerar o desconto do Im-
posto de Renda.

O índice usado para reajus-
tar os benefícios acima do piso 
nacional é o INPC acumulado 
em 2018, divulgado na sema-
na passada pelo IBGE.

Os segurados que recebem 
um salário mínimo terão um 
reajuste maior. O valor míni-
mo pago nas aposentadorias 
e pensões segue o piso na-
cional, que passou de R$ 954 
para R$ 998, o que equivale a 
um aumento de 4,6%.

novos vAlores 
sAeM no pAGAMento 

de jAneiro
Segundo a Secretaria da 

Previdência, os novos valores 
serão creditados para os segu-
rados do INSS na folha de ja-
neiro, que começou a ser paga 
nesta sexta-feira, 25 de janei-
ro, e vai até 7 de fevereiro.

O valor pago pelos brasi-
leiros em impostos neste ano 
superou R$ 200 bilhões nes-
ta sexta-feira (25), segundo o 
“Impostômetro” da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP). A marca chega um 
dia antes do que foi registrado 
ano passado (26 de janeiro), 
o que indica leve aumento na 
arrecadação tributária.

“Janeiro é um mês atípico, 
pois as atividades que movi-
mentam a economia retornam 
aos poucos ao seu ritmo habitu-
al, passadas as comemorações 
de fim de ano. Já para o restan-
te de 2019 espera-se aumento 
da arrecadação, acompanhan-
do a aguardada retomada mais 
vigorosa da economia", disse 
em nota Alencar Burti, presi-
dente da ACSP.

“O atingimento pelo Impos-
tômetro da marca de R$ 200 bi-
lhões, um dia antes da data que 
aconteceu em 2018, denota um 
incremento muito tímido da 
arrecadação neste ano, reflexo 
ainda da crise acontecida em 
governos anteriores. Há um 
sentimento em todos os merca-
dos de que, com a retomada do 
crescimento econômico após a 
aprovação das reformas, haja 
um aumento na arrecadação de 
tributos por parte dos gover-

aposentadoria de quem ganha acima do mínimo sobe 3,43% e teto vai a r$ 5.839

Brasileiros já pagaram mais de 
r$ 200 bilhões em impostos no ano

A marca chega um dia antes do que foi registrado ano 
passado, o que indica leve aumento na arrecadação tributária

nos”, afirma João Eloi Olenike, 
presidente do Instituto Brasilei-
ro de Planejamento e Tributa-
ção (IBPT), que calcula os nú-
meros do painel para a ACSP a 
partir dos dados oficiais.

Em 2018, o Impostômetro 
superou a marca de R$ 2,3 
trilhões em impostos pagos 
pelos brasileiros no ano.

O painel eletrônico que cal-
cula a arrecadação em tempo 
real está instalado na sede da 
associação, na Rua Boa Vista, 
região central da capital paulis-
ta. O impostômetro foi criado 
em 2005 e informa o valor total 
de impostos, taxas, contribui-
ções e multas que a população 
brasileira paga para a União, os 
estados e os municípios.

O total de impostos pagos 
pelos brasileiros também pode 
ser acompanhado pela internet, 
na página do Impostômetro 
(www.impostometro.com.br). 
Na ferramenta, criada em par-

ceria com o IBPT, é possível 
acompanhar quanto o país, os 
estados e os municípios estão 
arrecadando com tributos e 
também saber o que dá para os 
governos fazerem com todo o 
dinheiro arrecadado.

Para quem começou a receber 
o benefício a partir de fevereiro 
do ano passado, os reajustes dos 
valores acima do salário mínimo 
variam de acordo com o mês de 
início da concessão:
Até janeiro de 2018: reajuste de 3,43% 
Em fevereiro de 2018: 3,20% 
Em março de 2018: 3,01% 

Em abril de 2018: 2,94% 
Em maio de 2018: 2,72% 
Em junho de 2018: 2,28% 
Em julho de 2018: 0,84% 
Em agosto de 2018: 0,59% 
Em setembro de 2018: 0,59% 
Em outubro de 2018: 0,29% 
Em novembro de 2018: 0 
Em dezembro de 2018: 0,14%

As datas de pagamento 
variam conforme o valor a ser 
recebido e o número final do 
benefício, sem considerar o dí-
gito. Por exemplo, se o número é 
123.456.789-0, desconsidere o 0 
(dígito). O número final é 9.

BEnEfícios dE Até 
um sAlário mínimo 

final 1: 25 de janeiro 
final 2: 28 de janeiro 
final 3: 29 de janeiro 
final 4: 30 de janeiro 

final 5: 31 de janeiro 
final 6: 1º de fevereiro 
final 7: 4 de fevereiro 
final 8: 5 de fevereiro 
final 9: 6 de fevereiro 
final 0: 7 de fevereiro

BEnEfícios AcimA dE 
um sAlário mínimo 

finais 1 e 6: 1º de fevereiro 
finais 2 e 7: 4 de fevereiro 
finais 3 e 8: 5 de fevereiro 
finais 4 e 9: 6 de fevereiro 
finais 5 e 0: 7 de fevereiro

Veja as datas de pagamen-
to em 2019, de acordo com o 
último número do benefício, 
excluindo-se o dígito: 

Final 1: Para quem ganha 
até um salário mínimo 25/1; 
22/2; 25/3; 24/4; 27/5; 24/6; 
25/7; 26/8; 24/9; 25/10; 25/11 e 
20/12 Para quem ganha mais de 
um salário mínimo 1º/2; 1º/3; 
1º/4; 2/5; 3/6; 1º/7; 1º/8; 2/9; 
1º/10; 1º/11; 2/12 e 2/1/2020 

Final 2: Para quem ganha 
até um salário mínimo 28/1; 
25/2; 26/3; 25/4; 28/5; 25/6; 
26/7; 27/8; 25/9; 28/10; 26/11 
e 23/12 Para quem ganha mais 
de um salário mínimo 4/2; 7/3; 
2/4; 3/5; 4/6; 2/7; 2/8; 3/9; 
2/10; 4/11; 3/12 e 3/1/2020 

Final 3: Para quem ganha 
até um salário mínimo 29/1; 
26/2; 27/3; 26/4; 29/5; 26/6; 

29/7; 28/8; 26/9; 29/10; 27/11 
e 26/12 Para quem ganha mais 
de um salário mínimo 5/2; 8/3; 
3/4; 6/5; 5/6; 3/7; 5/8; 4/9; 
3/10; 5/11; 4/12 e 6/1/2020 

Final 4: Para quem ganha 
até um salário mínimo 30/1; 
27/2; 28/3; 29/4; 30/5; 27/6; 
30/7; 29/8; 27/9; 30/10; 28/11 
e 27/12 Para quem ganha mais 
de um salário mínimo 6/2; 
11/3; 4/4; 7/5; 6/6; 4/7; 6/8; 
5/9; 4/10; 6/11; 5/12 e 7/1/2020 

Final 5: Para quem ganha 
até um salário mínimo 31/1; 
28/2; 29/3; 30/4; 31/5; 28/6; 
31/7; 30/8; 30/9; 31/10; 29/11 
e 30/12 Para quem ganha mais 
de um salário mínimo 7/2; 
12/3; 5/4; 8/5; 7/6; 5/7; 7/8; 
6/9; 7/10; 7/11; 6/12 e 8/1/2020 

Final 6: Para qualquer va-
lor 1º/2; 1º/3; 1º/4; 2/5; 3/6; 

1º/7; 1º/8; 2/9; 1º/10; 1º/11; 
2/12 e 2/1/2020 

Final 7: Para qualquer valor 
4/2; 7/3; 2/4; 3/5; 4/6; 2/7; 2/8; 
3/9; 2/10; 4/11; 3/12 e 3/1/2020 

Final 8: Para qualquer valor 
5/2; 8/3; 3/4; 6/5; 5/6; 3/7; 5/8; 
4/9; 3/10; 5/11; 4/12 e 6/1/2020 

Final 9: Para qualquer valor 
6/2; 11/3; 4/4; 7/5; 6/6; 4/7; 6/8; 

5/9; 4/10; 6/11; 5/12 e 7/1/2020 
Final 0: Para qualquer 

valor 7/2; 12/3; 5/4; 8/5; 7/6; 
5/7; 7/8; 6/9; 7/10; 7/11; 6/12 
e 8/1/2020
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Uma barragem da minera-
dora Vale rompeu na manhã 
desta sexta-feira (25) em Bru-
madinho, cidade da Grande 
Belo Horizonte.

O rompimento foi confir-
mado pelo Corpo de Bom-
beiros de Minas Gerais, que 
enviou equipes para o local. A 
defesa civil também foi aciona-
da. O rompimento foi na região 
do córrego do Feijão, na altura 
do km 50 da rodovia MG-040.

O Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) 
informou que a barragem VI no 
Córrego do Feijão em Bruma-
dinho (MG), que se rompeu na 
tarde desta sexta-feira, 25, tem 
volume de 1 milhão de metros 
cúbicos de rejeito de minera-
ção. A título de comparação, o 
órgão destacou que no desastre 
de Mariana (MG), ocorrido em 
novembro de 2015, o volume era 
de 50 milhões de metros cúbicos.

As principais preocupações 
dos órgãos no momento, entre 
eles a Defesa Civil, é com res-
gate de vítimas e proteção de 

pontos de captação de água, se-
gundo o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama).

A Mina Córrego do Feijão, 
cujo rompimento da barragem 
provocou mais um acidente 
da mineradora Vale em Mi-
nas Gerais em menos de três 
anos, faz parte do Complexo 
de Paraopeba, que possui 13 
estruturas utilizadas para dis-
posição de rejeitos, retenção 
de sedimentos, regulação de 
vazão e captação de água.

Ao todo, o Complexo de 
Paraopeba produziu 26,3 mi-
lhões de toneladas de minério 
de ferro em 2017, cerca de 
7% da produção da Vale, 
que no mesmo ano produziu 
366,5 milhões de toneladas 
de minério de ferro, segundo 
a assessoria da empresa.

Até o fechamento desta 
edição, o governo de MG 
confirmou a morte de 7 pes-
soas, nove pessoas resgatadas 
da lama e 150 continuavam 
desaparecidas. (Fotos: Corpo 
de Bombeiros/MG)

Lembram do desastre em mariana?
Barragem se rompe e casas são atingidas em Brumadinho, na grande Belo Horizonte
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O rock brasileiro estará 
bem representado durante o 17º 
Barretos Motorcycles. O evento 
acontece entre 3 e 5 de maio, no 
Parque do Peão, em Barretos. 

Na programação musical 
já confirmada está CPM22, 
uma das maiores e mais po-
pulares bandas brasileiras de 
hardcore. O show acontece 
no dia 4 de maio, no palco 
principal do evento.

Badauí, Phil, Japinha, 
Luciano e Fernando estão na 
formação do grupo que traz, 
além de sucessos que marca-
ram época, o trabalho mais 
recente "Suor e Sacrifício".

Mais atrações
Além de CPM22, a banda 

Biquini Cavadão também já foi 

anunciada na programação do 
Barretos Motorcycles. "Esta-
mos fechando a programação e 
mais atrações devem ser anun-
ciadas em breve", comentou 
Ricardo Rocha, presidente de 
Os Independentes, associação 
organizadora do evento.

O Barretos Motorcycles 
conta com dois palcos que re-
cebem shows musicais, prin-
cipalmente rock e pop. Outra 
atração é a pista que recebe 
apresentações das equipes de 
acrobacias (incluindo motos e 
carros). Feira Comercial, Pas-
seio de Motocicletas, Missa 
dos Motociclistas e Concurso 
Garota Motorcycles também 
integram a programação do 
evento. (Fotos: Divulgação)

O prazo final para inscrições 
no Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) 2019 foi prorrogado pelo 
Ministério da Educação (MEC), 
segundo comunicado divulgado 
na última quinta-feira (24). 

Em vez de encerrar no dia 
25 de janeiro, conforme pre-
viam as regras, o sistema re-
ceberá inscrições até as 23h59 
deste domingo (27). A divulga-
ção do resultado segue mantida 
para a segunda-feira (28).

Após o adiamento, o MEC 
publicou, na edição desta sex-
ta-feira (25) do "Diário Oficial 
da União", alteração nas datas 
também do Programa Univer-

Listados entre os 30 melho-
res advogados que mais ganha-
ram habeas corpus no Supremo 
Tribunal Federal, a mais alta 
Corte do país, segundo recen-
tíssima pesquisa do site jurídico 
JOTAS, os criminalistas dr. 
Merhej Najm Neto e dr. Diogo 
de Paula Papel alertam para o 
perigo que grandes operações, 
a exemplo desta última noticia-
da pela prefeitura de Barretos, 
podem causar aos suspeitos. 

Para o dr. Merhej Neto, que 
há 18 anos advoga na área, “os 
prejuízos são dos mais variados. 
Primeiro, a própria honra destas 
pessoas, que sequer são culpadas 
judicialmente com o respectivo 
trânsito em julgado. É preciso 
muita cautela da sociedade e das 
autoridades constituídas para que 
não se possa condenar antes mes-

mo do devido processo legal”. 
Já para o dr. Diogo Papel, 

“não podemos olvidar que a 
presunção de inocência, asse-
gurada pela Constituição da 
República, opera-se como uma 
regra de tratamento, interna e 
externa. A interna diz respeito 
ao processo judicial donde 
o magistrado e promotor de 
justiça devem tratar o acusado 
como inocente fosse. Já a exter-
na impõe limites à publicidade 
abusiva e à estigmatização do 
suspeito. Assim, esse julga-
mento prévio pela população, 
que desconhece nuances, não 
pode e jamais deve ser aceito 
numa sociedade minimamente 
civilizada”, observou. 

Ambos contaram ao Jornal 
do Povo que, na assim chamada 
operação “Delta Fake”, defla-

grada na cidade de Bebedouro, 
mas que envolvia agentes pú-
blicos de Barretos, “os holo-
fotes da mídia, com o apoio da 
sociedade ansiosa pela punição 
antecipada, também se voltaram 
para os acusados, na tentativa 
de constrangê-los moralmente. 
Hoje, após a instrução e o devi-
do processo legal, que colheu 
toda a prova necessária para o 
desfecho da ação penal, o Mi-
nistério Público de Bebedouro 
pleiteou a absolvição”. 

Instados a responderem so-
bre a recém notícia de corrup-
ção na prefeitura de Barretos 
por funcionários públicos, o dr. 
Merhej Najm Neto afirmou ao 
Jornal do Povo, que algumas 
pessoas o procuraram temendo 
a própria integridade física. 
“Na realidade, a investigação 

destes fatos, ao que me parece 
ainda prematura, não pode 
converter-se em palco para o 
escracho público das pessoas 
envolvidas. Volto a repetir, é 
preciso muita acuidade para 
que a sociedade não antecipe a 
culpa destas pessoas, a pretexto 
de fazer justiça sem processo”. 

O dr. Diogo Papel, para 
concluir, ressaltou que muitas 
vezes a informação correta não 
chega aos ouvidos da popula-
ção. “No âmbito do direito pe-
nal, por exemplo, não é aceita 
a responsabilidade objetiva. 
Aqui vigora a responsabilidade 
subjetiva, que é composta, so-
bretudo, pelo dolo. Portanto, a 
tipificação de eventual conduta 
criminosa passa por uma série 
de análise entre fatos e direito. 
Não é tão simples”. 

As inscrições para o 85º Torneio de Pesca do Rio das Pedras conti-
nuam abertas na sede central. Realizado pelo departamento de esportes, 
presidido por Roberto Donizete Bordin, o torneio de pesca amadora se 
destaca por ser um dos maiores da região. "A gente promove o lazer 
e a confraternização entre os amantes da pesca", ressalta o diretor.  As 
inscrições são recebidas na sede central, na rua 16, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas.

advogados comentam o perigo que grandes 
operações podem causar a agentes públicos

Barretos Motorcycles terá 
CPM22 e Biquini Cavadão

Procon orienta sobre 
listas de materiais escolares

O Procon Barretos reali-
zou pesquisa comparativa de 
preços de material escolar em 
cindo papelarias da cidade. 

O objetivo é mostrar ao 
consumidor as diferenças de 
preços que podem ser encon-
trados entre estabelecimentos 
e em marcas alternativas. Os 
pesquisadores alertam que os 
pais ou responsáveis devem 
realizar uma pesquisa antes 
de efetuar a compra. 

“Se algum consumidor se 
sentir lesado devido ao valor 
de algum material, devemos 
deixar claro que não cabe 
reclamação no PROCON, 
pois, não há preço tabelado de 
materiais escolares”, explicou 
a encarregada de Educação 
para o Consumidor, Márcia 
Neves Prieto.

O consumidor deve ficar 

atento aos preços de todos os 
produtos e verificar a diferen-
ça entre as marcas. “Encontra-
mos uma variação de preço 
de 1.567%, com relação ao 
popular apontador, que varia 
de R$ 0,18 a R$ 3,00”, ressal-
tou a encarregada do Procon.

Segundo ela, o consumidor 
pode registrar sua reclamação 
sobre a lista de material esco-
lar, se esta solicitar produtos 
que não seja de uso pedagó-
gico. “Tais como material de 
limpeza e higiene”, destacou 
Márcia Prieto.

O consumidor que se sentir 
lesado deve comparecer no 
setor de atendimento do Pro-
con no Poupatempo. “Após o 
recebimento da notificação a 
escola tem um prazo de 10 dias 
para apresentar uma resposta”, 
a encarregada do Procon. 

MEC prorroga prazo de inscrição do 
Sisu 2019 até neste domingo, dia 27

sidade para Todos (Prouni) e 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies).

Segundo o MEC, a decisão foi 
tomada "para garantir o acesso e a 
inscrição de todos os estudantes". 
Ainda de acordo com a nota, o 
sistema do Sisu, que ficou instável 
nos dois primeiros dias de inscri-
ção, "está funcionando de forma 
estável nesta quinta-feira". 

A pasta diz que "continua 
realizando todos os procedimen-
tos técnicos para que o sistema 
continue estável" e que "a len-
tidão eventualmente registrada 
resulta do volume massivo de 
acessos simultâneos".

Entre outras medidas anun-
ciadas na quinta-feira está o 
retorno da regra de informe de 
notas de corte parciais para o 

esquema de 2018. A divulga-
ção, portanto, volta a ser feita 
uma vez ao dia, à 0h, e não 
mais em vários horários.

Inscrições para o 
85º Torneio de Pesca 
continuam abertas

SÓCIO MASCULINO ADULTO: R$ 45
SÓCIO FEMININO ADULTO: R$ 40

SÓCIO CRIANÇA ATÉ 12 ANOS: R$ 35
VISITANTE MASCULINO ADULTO: R$ 120

VISITANTE FEMININO ADULTO: R$ 110
VISITANTE CRIANÇA ATÉ 12 ANOS: R$ 100
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Por Dr. Caio Alves Junqueira Franco

Olá a todos. Tudo bem com 
vocês? Meu nome é Caio Alves 
Junqueira Franco e, a partir de 
hoje, terei o prazer de encontrá
-los todas as sextas-feiras.

Recebi com muita felicida-
de o convite da Lilia Anastácio 
para escrever para todas as 
mães e pais barretenses através 
do jornal e falaremos um pouco 
sobre pediatria, de uma forma 
simples, com a intenção de es-
clarecer dúvidas e explicar um 
pouquinho de alguns assuntos 
relevantes na pediatria e na 
pneumologia pediátrica.

Iniciarei a coluna me apre-
sentando e fazendo um breve 
resumo da minha carreira 
que está apenas no começo 
e ainda tem muito a crescer.

Algumas pessoas já me 
conhecem pelo Instagram 
@DrCaioPediatra e outros 
iniciaram contato pela pági-
na “Clínica Pediátrica 12 de 
Outubro” no Facebook.

Sou natural de Barretos-SP, 
cidade em que cresci e estudei 
até sair para ir cursar medicina.

Prazer em conhecê-los
Em 2009 me mudei pra Ube-

raba-MG onde cursei medicina 
na Universidade de Uberaba e 
em 2014, juntamente com a XIX 
turma de medicina da UNIUBE, 
fui diplomado como médico.

Após a formatura ingressei 
recém-formado na residência 
médica de pediatria, em 2015, 
na Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto - FA-
MERP, a qual é composta pelo 
Hospital de Base (HB) e Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM), além de outras unida-
des hospitalares que compõem 
o complexo FUNFARME.

Local que carrego no cora-
ção pelas amizades que fiz e, 
principalmente, pelo modelo 
administrativo daquele hospital. 
Tiro o chapéu e encho a boca 
com orgulho de dizer que me 
tornei Pediatra na FAMERP!

Após acabar a residência 
médica em Pediatria em São 
José do Rio Preto, decidi que me 
especializaria em pulmão e aler-
gias respiratórias e, em 2017, fui 
aprovado em 1º lugar na resi-

dência médica de Pneumologia 
Pediátrica na Universidade de 
São Paulo, no Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto (HC-FMRP 
USP), local em que receberei 
em fevereiro o diploma de Pe-
diatra Pneumologista pela USP.

Vi, aprendi e continuo apren-
dendo muita coisa nesse lugar! 
O HC é uma escola de vida e 
nele aprendi a exercer com ca-
rinho a pneumologia pediátrica.

Ainda em 2017, fui apro-
vado na prova de Título de Es-
pecialista em Pediatria - TEP, 
tornando-me então membro 
titular da Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP). Entidade 
essa que briga muito pelos di-
reitos das crianças brasileiras.

No início de 2018, a pre-
feitura de Barretos realizou 
concurso público, através da 
Vunesp, para diversos cargos 
e para o cargo de Médico Pe-
diatra. Fui aprovado em 1º lu-
gar, iniciando meus trabalhos 
na UBS do bairro Zequinha 
Amêndola (Barretos 2).

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

Pneumologia Pediátrica 
pela USP Ribeirão Preto

Membro titular da Sociedade 
Brasileira de Pediatria

Imenso prazer voltar para a 
cidade que nasci após sair para 
fazer faculdade e me tornar 
pediatra, atender em um dos 
maiores bairros da cidade e, 
graças a Deus, começar a ter 
meu trabalho reconhecido pe-
los pacientes e seus familiares.

Com consultório médico 
em Barretos, iniciei consultas 
em agosto de 2018, atenden-
do e iniciando aos poucos as 
nossas atividades.

Na próxima semana ini-
ciaremos nossos encontros e 
o primeiro tema não poderia 
ser outro: “A importância do 
pediatra na recepção neonatal 
e das rotinas de alojamento 
conjunto”. Até lá.

Beber líquidos regularmente 
é mais do que um hábito saudá-
vel, pois, quando falta água no 
organismo, os efeitos podem ser 
devastadores. A desidratação é 
uma questão séria que afeta a 
população, e o risco aumenta 
durante o verão, especialmente 
entre crianças e idosos. 

A gastroenterologista do 
Grupo São Cristóvão Saúde, 
dra. Tábata Antoniaci, explica 
que essas faixas etárias são 
mais sensíveis ao problema. 
“As crianças desidratam mais 
facilmente devido às suas carac-
terísticas biológicas; os idosos, 
geralmente, sentem menos sede 
e costumam fazer uso de medi-
camentos diuréticos”, destaca.

A grande perda de líquidos 
e a baixa reposição acabam 
interferindo em grande parte 
dos processos realizados pelo 
corpo, como a digestão. “To-
das essas funções são afetadas 
quando há um desequilíbrio 
entre a necessidade e a inges-
tão (de água)”, afirma Cintya 
Bassi, nutricionista do Grupo 
São Cristóvão Saúde.

Um levantamento feito 
pela Secretaria da Saúde de 
São Paulo em 2013 revelou 
que, naquele ano, os hospitais 
públicos receberam uma mé-
dia de 25 pessoas por dia víti-
mas de desidratação. Segundo 
Cintya Bassi, esse quadro se 
agrava em dias quentes, devi-
do à maior perda de água do 
corpo, por meio do suor, que 
libera calor e mantém a tem-
peratura corporal equilibrada.

riscos de desidratação aumentam durante o verão
Idosos e crianças são os que mais sofrem com o problema, aponta especialista

Sintomas da desidratação
Dor de cabeça, sede intensa 

e boca seca podem servir de 
alerta. Esses são os primeiros 
sintomas que indicam que 
a quantidade de líquido no 
organismo está baixa. Além 
deles, outros sintomas podem 
aparecer, dependendo da in-
tensidade do problema:

Desidratação leve e mo-
derada: pele seca, olhos fun-
dos, diminuição da sudorese, 
cansaço, dor de cabeça, tontura 
e, em bebês, moleira afundada.

Desidratação grave: que-
da de pressão arterial, perda de 
consciência, convulsão, coma, 
falência de órgãos e morte.

De acordo com a gastro-
enterologista, a desidratação, 
em longo prazo, acaba prejudi-
cando a função do intestino de 

retirar água do que comemos e 
bebemos para usar nas funções 
vitais do corpo. O ideal, para 
evitar essa situação, é aumen-
tar a ingestão de água.

A médica conta que alguns 
alimentos podem ser bons 
aliados nessa hora. “Alface, 
beterraba, couve, tomate, aipo, 
rabanete, carambola, pepino, 
morango, melancia e melão 
possuem alta concentração de 
água em sua composição, o 
que ajuda a manter o organis-
mo bem hidratado e funcio-
nando corretamente”, diz dra. 
Tábata Antoniaci.

No caso das crianças muito 
pequenas, que ainda não sa-
bem comunicar quando estão 
com sede, e dos idosos em 
idade mais avançada, é preciso 
intensificar a oferta de líquidos 

durante o verão. A melhor 
forma de fazer isso é deixar 
recipientes com água fresca ao 
alcance da mão e incentivá-los 
a beber um pouco a cada hora.

De qualquer forma, todas as 
faixas etárias ficam mais susce-
tíveis à desidratação durante o 
verão, portanto, a dica é sempre 
carregar uma garrafa de água. “É 
preferível criar o hábito de ingerir 
líquidos ao longo do dia ao de 
consumi-los somente quando a 
sede aparece”, explica.

As dicas dadas pelas es-
pecialistas são fundamentais 
para garantir seu bem-estar. 
Portanto, hidrate-se e curta o 
verão com saúde!
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Na quarta-
feira (30), 
Daniel Clé 
comemora 
mais um ano 
na folhinha 
com muitos 
chamegos da 
filha Clara. 
Parabéns 
Dani!!

Ontem, a bela Rafaela Pestana festejou  mais 
um aniversário e recebeu os paparicos da ma-
mãe coruja Rejane. Felicidades!!

Flashes e mais flashes para o 
fonoaudiólogo Franco Piérre, que comemora 

mais uma primavera na quarta-feira (30), 
ao lado dos amigos e familiares. Parabéns!

A linda e exuberante, Yollanda Rodrigues, 
colou grau em Direito... Para a alegria dos 

pais e de todos os familiares. Parabéns!!

Na terça-feira (29), os holofotes estarão voltados para a sorridente 
Bruna Marcondes, que comemora mais um aniversário e, claro, recebe 

aquele mimo do namorado Daniel. Felicidades Sempre!!
Ontem, a linda Bia Cesaretti Pereira passou o dia recebendo 
muitos cumprimentos por mais um aniversário. Dona de uma 
alma linda, que transmite muita paz e tranquilidade à todos 
que a cercam... Principalmente o marido Rodrigo e os filhos 

Isabella e Igor. Parabéns e Tudo de Bom Sempre Bia!!
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O Barretos Esporte Clube 
conquistou a sua segunda vitória 
no Campeonato Paulista da Série 
A3. Jogando no Estádio Fortale-
za, o BEC venceu o Olímpia F.C 
e conquistou a vice-liderança.

Um dia após a vitória sobre 
o Olímpia Futebol Clube, a 
equipe barretense fez treino 
físico às 9 horas e, logo em 
seguida, às 10 horas, realizou 
treino tático. 

No período da tarde a de-
legação deixou Barretos, para 
jogar neste sábado, às 17 
horas, em Capivari, diante do 
Capivariano Futebol Clube, na 
Arena Capivari. 

BEC viaja para 
enfrentar o Capivariano

São Paulo vence o 
Vasco nos pênaltis e é o 
campeão da Copa SP 

de Futebol Júnior 2019

O São Paulo é o campeão 
da Copa São Paulo de Futebol 
Júnior de 2019. 

Depois de estar vencendo 
por 2 a 0 até aos 29 minutos 
do segundo tempo, o Tricolor 

do Morumbi levou 2 gols e foi 
ao empate no tempo normal, 
mas venceu o Vasco nos pê-
naltis por 3 a 1, na tarde desta 
sexta-feira (25), no Estádio do 
Pacaembu, na capital paulista.

O goleiro Thiago Couto 
brilhou e foi destaque com 
dois pênaltis defendidos. É 
o quarto título do clube na 
competição sub-20 mais tra-
dicional do país.

O Corinthians findou um 
jejum de 21 meses sem um 
parceiro que ocupasse o espaço 
em sua camisa destinado ao pa-
trocinador máster com o acordo 
firmado junto ao Banco BMG 
há uma semana. Na ocasião, 
Luis Paulo Rosenberg, diretor 
de marketing do clube, confir-
mou o recebimento adiantado, 
e à vista, de R$ 30 milhões.

O  presidente Andrés San-
chez e o acionista maior do 
banco mineiro, Ricardo Gui-
marães, deram mais detalhes 
sobre o contrato e anunciaram 
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BMG revela valor de patrocínio 
e Corinthians se defende

a participação corintiana em 
50% do valor a ser obtido a 
partir de então em produtos do 
BMG. Por isso, inclusive, os 
cartolas alvinegros suplicaram 
pela adesão da Fiel. Andrés, 
aliás, chegou a usar tom mis-
terioso. “A cada 200 mil contas 
abertas, vocês vão ver o que 
vai acontecer”.

BMG revela 
valores

Nessa sexta-feira (25), po-
rém, o próprio Banco BMG 
publicou em seu site oficial 
detalhes ainda apenas especu-

lados. O documento, por exem-
plo, afirma que o valor fixo a 
ser recebido pelo Corinthians 
pela exposição da marca em 
sua camisa é de R$ 12 milhões.

Portanto, para adiantar R$ 
30 milhões ao Timão, R$ 18 
milhões a mais do que o valor 
mínimo, a própria instituição 
mineira aposta que terá um 
lucro a partir de R$ 36 milhões 
nos produtos que irão remeter 
à parceria até o fim desse ano.

Corinthians 
se defende

Em nota oficial, o Corin-
thians se mostrou incomodado 
com a divulgação dos valores e 
se defendeu com a alegação de 
que os R$ 30 milhões adianta-
dos, à vista, foram cruciais para 
o clube concluir suas contrata-
ções a fim de reforçar a equipe.

A nota também comemo-
ra o fato do Corinthians ter 
conseguido uma participação 
elevada na participação dos 
lucros (50%) e minimiza a 
questão do valor fixo ser de 
‘apenas’ R$ 12 milhões.


