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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 18 DE ABRIL

R$  3,928
Dólar Comercial Venda R$  3,929

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Pescados na Quaresma é 
com o Minerva Beef Shop

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

habeas corpus

Uma distância de 82 km. Foi o que chamou a atenção de um barretense que, ao passar junto às obras 
de construção de um monumento na Praça 9 de Julho, em frente ao Recinto Paulo de Lima Correia, se 
deparou com essa placa (ou tapume) identificando uma obra realizada (?) na cidade mineira de Frutal, 
que teria sido concluída (?) em dezembro 2017. TEM MAIS IMAGENS DA SEMANA NA PÁGINA 8.

Um munícipe levantou po-
lêmica nas redes sociais, nesta 
semana, questionando sobre a 
autorização da prefeitura para 
que um morador de uma resi-
dência, em qualquer bairro, 
tenha licença especial para 
“proibir” que veículos de “ter-
ceiros” sejam  estacionados 
em frente a residências, cuja 
família possua um familiar 
com deficiência ou portador 
de necessidades especiais.

Para que uma família 
possa ter vaga exclusiva 
para deficientes na porta de 
sua casa (o espaço público 
restante fora a entrada da 
garagem), portanto público 
e não exclusivo, é necessário 
uma licença da prefeitura e 
sinalização do local.

Para isso, o responsável 
tem que entrar com um pe-
dido junto ao Departamento 

A superintendente do SAAE 
(Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto) de Barretos, Elaine 
Pereira Gomes, informou que a 
autarquia entrega em funciona-
mento, na próxima quinta-feira, 
dia 25, o Poção da Rodovia 
Assis Chateuabriand.

O poço, que produz 290 
m3/hora de água, irá reforçar 
o sistema de abastecimento de 
água do bairro Dom Bosco, 

“melhorando a qualidade do 
abastecimento de água em 14 
bairros de Barretos”, frisou.

Além do Dom Bosco, o 
poço fornecerá água para os 
bairros Zequinha Amêndola, 
Derby Clube, Jardim Cali-
fórnia, Jardim Etemp, Jardim 
Arizona, Distrito Industrial 2, 
Leda Amêndola, Emais Par-
que, Santa Izabel, Sumaré, Ide 
Daher, Henriqueta e Santana.

DIRETOR ADMINISTRA-
TIVO - Funcionário de car-
reira do SAAE, o também 
advogado Edson Barbosa foi 
confirmado, nesta semana, 
como novo diretor adminis-
trativo do órgão, atuando 
junto à superintendência 
da autarquia. A portaria de 
nomeação foi assinada pelo 
prefeito Guilherme Ávila.

A ex-secretária de Adminis-
tração da prefeitura de Barretos, 
Adriana Nunes Ramos Soprano, 
presa junto do marido, Rafael 
Soprano, no último dia 10, pas-
sou desde esta sexta-feira (19) a 
cumprir prisão domiciliar.

Ela é o marido são apontados 
pela Polícia Civil e Ministério 
Público como líderes do esquema 
que desviou R$ 11 milhões dos 
cofres públicos do município.

De acordo com o advogado 
de defesa de Adriana, Paulo 
Henrique Batista, “em pedido 
liminar de Habeas Corpus 
impetrado perante o Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, conseguiu a conversão 
de sua prisão preventiva em 
prisão domiciliar. A ordem de 
liberação com restrições foi 
expedida pela 1ª Vara Criminal 
de Barretos onde foi decretada 
a prisão preventiva”. 

O advogado também in-
formou por meio de nota que 
“a sra Adriana contribuirá, 
no que for necessário, para o 
esclarecimento dos fatos a que 
está sendo acusada”. 

REINTEGRAÇÃO
O Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJ-SP) também determi-
nou, no último dia 15, em cará-
ter liminar, a reintegração de 15 
servidores que foram afastados 
da prefeitura, por suspeita de 
envolvimento no esquema de 
fraudes nos holerites.. 

A decisão foi tomada pela de-
sembargadora Maria Laura Tava-
res, considerando as justificativas 
de que o afastamento é abusivo e 
de que a redução “substancial dos 
vencimentos” coloca em risco a 
subsistência dos servidores.

A magistrada determinou a 
reintegração dos funcionários às 
devidas funções nas secretarias 
da Saúde, de Esportes, Educa-
ção, Assistência Social, Cultura 
e Fiscalização de Trânsito, até o 
julgamento final dos processos 
administrativos disciplinares.

O presidente do STF (Su-
premo Tribunal Federal), Dias 
Toffoli, liberou na última quin-
ta (18) o ex-presidente Lula 
para dar entrevistas à Folha 
de S.Paulo e a outros veículos 
que pediram autorização para 
falar com ele na prisão.

Em setembro do ano pas-
sado, o ministro Luiz Fux sus-
pendeu uma liminar concedida 
por Ricardo Lewandowski que 
autorizava a Folha a entrevis-
tar Lula na prisão, em Curitiba.

Fux não apenas cassou a 
permissão como disse, em sua 
decisão, que, se a entrevista 
já tivesse sido realizada, sua 
divulgação estaria censurada, 
estabelecendo uma censura 
prévia que é expressamente 
proibida pela Constituição.

CENSuRA A SITES
Também na quinta (18), 

o ministro Alexandre de Mo-
raes  revogou a decisão dele 
próprio, que censurou os sites 
da revista Crusoé e O An-
tagonista, após publicarem 
reportagens sobre o presidente 
da corte, Dias Toffoli.

A decisão foi tomada depois 
de duras críticas de juristas, 
entidades de jornalismo, Minis-
tério Público, e de ministros do 
Supremo, entre eles, o decano, 
Celso de Mello, à censura.

O movimento casado, en-
volvendo os casos recentes 
e o de Lula, foi uma reação 
ao desgaste dos últimos dias 
dentro e fora do STF. Em um 
despacho de duas páginas, 
Toffoli diz que a ação referente 
à entrevista de Lula transitou 
em julgado e que, por isso, 
os efeitos da liminar de Fux 
deixaram de existir. 

SAAE entrega Poção da Assis 
Chateaubriand no próximo dia 25

Ex-secretária 
municipal 
deixa CDP 

para cumprir 
prisão 

domiciliarEstacionamento exclusivo na 
porta de residência precisa 
de sinalização da prefeitura

de Trânsito da Secretaria de 
Ordem Pública. Esse pedido 
é apresentado por escrito no 
posto do Poupatempo.

Após análise do caso, se a 
prefeitura conceder o benefí-
cio, uma equipe do  Departa-
mento de Trânsito providencia 
a pintura da guia e instalação 
de placas indicativas na resi-
dência apontada.

O departamento aponta 
que, caso não tenha placa 
ou pintura junto ao espaço 
da residência, é porque não 
houve concessão oficial e, 
portanto, qualquer veículo 
tem permissão para estacio-
nar no local sem a autoriza-
ção do morador, porém, sem 
atrapalhar o acesso de veí-
culo à garagem do imóvel.

IMAGENS DA SEMANA

STF revoga decisão de censurar entrevista 
de Lula e libera sites censurados



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

O governo Bolsonaro di-
vulgou que a previsão do 
Salário Mínimo 2020 não 
terá reajuste real. O novo 
valor, que ainda depende 
de aprovação no Congresso 
Nacional,  compreenderá 
apenas a reposição das perdas 
inflacionárias do período dos 
últimos 12 meses, quebran-
do assim uma sequência de 
valorização do Piso Nacional 
estabelecida desde 2004.

Com essa medida insen-
sata e descontextualizada da 
realidade brasileira, o governo 
achata os benefícios e, conse-
quentemente, a qualidade de 
vida de 67,5% dos cidadãos 
vinculados ao INSS, que tem 
de sobreviver com o Piso 
Nacional. Não fosse a política 
da valorização que, segundo o 
Dieese, cresceu na ordem de 
74.33% no período, o Mínimo 
seria de míseros 573,00 (Qui-
nhentos e setenta e três reais).

Conforme matéria publica-
da em 15 de julho de 2018, no 
jornal O Estado de São Paulo, 
"A superdependência de pen-
sões e aposentadorias cresce 

Após a primeira mudança 
de estação de cada ano, do ve-
rão para o outono, a busca pela 
vacina contra a febre amarela 
cai bruscamente no Brasil. 

É o que aponta um levan-
tamento feito pela Sociedade 
Brasileira de Direito Médico 
e Bioética (ANADEM), que 
usou os dados do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) e mostra 
que a vacinação para evitar o 
vírus transmitido por mosqui-
tos cai cerca de 80% nos meses 
subsequentes ao período mais 
quente do ano no país.

De acordo com a pesquisa, 
no verão de 2018 (contem-
plado no primeiro trimestre 
daquele ano), quando ocorreu 
grande surto de febre amarela 
no Brasil, foram 7,1 milhões 
vacinações contra a doença 
viral. Porém, a quantidade 
de aplicações caiu para 1,3 
milhão na estação seguinte 
(de abril a junho), enquanto 
no inverno, foram “apenas” 
1,2 milhão pessoas vacinadas. 
Uma queda de 82,5% em rela-
ção aos primeiros três meses 
do ano passado.

Em 2017, houve uma re-
dução na busca pela vacina 
ainda mais significativa após o 
verão. Naquela ocasião, foram 
pouco mais de 13,9 milhões de 
doses aplicadas entre janeiro 
e março. Esse intervalo de 
tempo remete ao período da 
primeira epidemia recente 
da doença, que começou em 
dezembro de 2016.

No segundo trimestre da-
quele ano, foram 64% aplica-
ções a menos, enquanto entre 
julho e setembro, a queda foi de 
87% (1.810.800 vacinações).  

“Seria necessário que o 
SUS e o Ministério da Saúde 
realizassem campanhas per-
manentes de vacinação. Não 
adianta fazer divulgações 
esporádicas ou apenas quando 
ocorrem os surtos. Quando se 
erradica uma doença infecto-
contagiosa, as pessoas perdem 
o medo e deixam de se vacinar. 
Então, o ciclo retorna e doen-
ças que, há quase um século 
haviam sido extinguidas, vol-
tam a apresentar altos picos de 
incidência por função da não 
vacinação”, alerta o presidente 

da ANADEM, Raul Canal.
O especialista explica ain-

da que “o alto número de pes-
soas que se vacinam no verão 
está relacionado ao maior 
consumo de água, do aumento 
de chuvas no período, além da 
alta no turismo, já que alguns 
países do exterior exigem que 
o turista brasileiro precise es-
tar vacinado contra esse tipo 
de doença”.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
ocorreram 778 casos de febre 
amarela no Brasil no verão 
de 2017, resultando em 262 
mortes. Um ano depois, o 
mesmo período contabilizou 
novos 1.376 casos da doença, 
enquanto o número de vítimas 
fatais atingiu 483 pessoas.

“O Brasil está sempre pro-
penso aos surtos de doenças 
infectocontagiosas porque não 
consegue estar em dia quanto 
às prevenções ou sequer criar 
formas de antecipação para 
minar as epidemias de patolo-
gias que deveriam estar erradi-
cadas”, concluiu o presidente 
da ANADEM.

Uma vez por ano, a pro-
paganda comercial nos faz 
recordar que a Páscoa está 
chegando. Os anúncios de 
ovos de chocolate começam 
a dominar os mais diferentes 
meios de comunicação.

Além de dar água na boca, 
o tradicional ovo de Páscoa 
simboliza uma vida que está 
surgindo, justamente porque 
não se pode celebrar tal festa 
sem recordar o seu verdadeiro 
motivo. Para os cristãos, a Pás-
coa tem um “sabor” mais sofis-
ticado: o sabor da fé no mistério 
da ressurreição de Jesus Cristo.

Para se compreender um 
pouco desse mistério da fé 
cristã, cito um trecho do evan-
gelho de Lucas (24,1-8).

“No primeiro dia da sema-
na, muito cedo, (algumas mu-
lheres) dirigiram-se ao sepulcro 
com os aromas que haviam 
preparado. Acharam a pedra 
removida longe da abertura do 
sepulcro. Entraram, mas não 
encontraram o corpo do Senhor 
Jesus. Não sabiam elas o que 
pensar, quando apareceram em 
frente delas dois personagens 
com vestes resplandecentes. 
Como estivessem amedronta-
das e voltassem o rosto para o 
chão, disseram-lhes eles: ‘Por 
que buscais entre os mortos 
aquele que está vivo? Não 
está aqui, mas ressuscitou. 
Lembrai-vos de como ele vos 
disse, quando ainda estava na 
Galileia: O Filho do Homem 

deve ser entregue nas mãos dos 
pecadores e crucificado, mas 
ressuscitará ao terceiro dia’. 
Então elas se lembraram das 
palavras de Jesus.”

Esse trecho evangélico 
nos recorda o que os cristãos 
celebram na Páscoa: o dom 
de uma vida nova que Cristo 
ressuscitado oferece a todos 
os que acreditam nele, àqueles 
que pela fé proclamam Jesus 
como Senhor e Salvador da 
humanidade. 

Depois de sofrer a paixão 
e a morte de cruz, Jesus res-
suscitou, garantindo, aos que 
nele acreditam, a graça para 
vencer as seduções ilusórias 
do pecado, bem como a graça 
da eterna comunhão de amor 
com Deus. Eis o “delicioso 
sabor” da Páscoa dos cristãos.

Neste ano, com o imenso 
desejo que todos celebrem a 
Páscoa “provando” a fé em Jesus 
ressuscitado, penso com muita 
compaixão em muitos irmãos e 
irmãs nossos, cuja Páscoa talvez 
não seja celebrada de modo festi-
vo, justamente porque padecem 
de algum sofrimento. 

Independentemente do mo-
tivo, tipo e grau da dor desses 
irmãos, é possível desejar-lhes 
Feliz Páscoa? É possível que 
eles tenham uma Páscoa feliz?

Tais perguntas me fizeram 
recordar um documento do 
saudoso papa São João Paulo 
II. Trata-se da carta apostólica 
intitulada “O sentido cristão 

do sofrimento humano” (em 
latim: Salvificidoloris), que 
no último dia 11 de fevereiro 
completou 35 anos. 

Nesse documento, o Santo 
Padre ensina que o mistério 
do mal está na raiz de qual-
quer sofrimento e dor. Sendo 
assim, para algumas pessoas, 
tal provação torna-se, infeliz-
mente, motivo para perder a 
fé em Deus ou ao menos para 
questionar o amor de Deus 
pela humanidade. 

Talvez consigamos até acei-
tar o sofrimento como resultado 
de uma escolha errada. Porém, 
como é difícil compreender o 
sofrimento de quem não tem 
culpa, de um inocente!

Para os cristãos, continua 
São João Paulo II, Aquele que 
ressuscitou foi o mesmo que 
sofreu a paixão e a morte de 
cruz e, por isso, a fé em Jesus 
ressuscitado tem o poder de 
não somente consolar a an-
gústia dos sofredores, mas, 
sobretudo, de oferecer uma 
profunda alegria espiritual. 

Além disso, a fé pascal de-
sencadeia gestos concretos de 
solidariedade aos que padecem 
algum tipo de sofrimento e, nes-
tes gestos de misericórdia, Cristo 
ressuscitado se manifesta. Pode-
mos, portanto, dizer também aos 
que sofrem: Feliz Páscoa!

A retração da gengiva, 
também conhecida como 
recessão gengival, é uma das 
condições mais prevalentes 
na população. Estima-se que 
metade dos cidadãos mundo 
afora, entre 18 e 65 anos de 
idade, tenha pelo menos um 
dente acometido por ela. Tam-
bém se calcula que uma em 
cada três pessoas com mais de 
30 anos apresenta pelo menos 
dois dentes com o problema.

Na retração, há uma redu-
ção do espaço de cobertura do 
dente pela gengiva, o que o dei-
xa mais exposto. Observamos 
que esse fenômeno se torna 
cada vez mais frequente, muito 
por causa do envelhecimento 
da população. No entanto, 
já adianto que outros fatores 

pesam bastante nessa história. 
Existem vários tipos de re-

tração da gengiva. Sua localiza-
ção e profundidade determinam 
um pior ou melhor prognóstico 
e o plano de tratamento.

Causas e 
ConsequênCias
Entre os motivos mais 

comuns que contribuem para 
o surgimento e a progressão 
da retração gengival estão o 
uso inadequado de escovas 
ou técnicas de escovação 
mal executadas. Dentes mal 
posicionados e a espessura da 
gengiva e do tecido ósseo (se 
muito fino, mais fácil de ser 
reabsorvido) também corro-
boram a situação.

A utilização de aparelho 
ortodôntico e restaurações 

ou margens de próteses mal 
adaptadas são outras razões 
que favorecem ou agravam o 
problema. Pessoas que apre-
sentam ou apresentaram do-
enças periodontais (gengivite 
e periodontite) e que, após o 
tratamento, tiveram recessão 
gengival, devem redobrar a 
atenção para evitar a piora 
do quadro. 

Dependendo do local e de 
sua extensão, a retração é muito 
mais do que uma questão estéti-
ca: prejudica até a alimentação. 
Isso porque a exposição à raiz 
do dente eleva a sensibilidade, 
principalmente a alimentos 
frios ou pastosos. O compro-
metimento também eleva o 
risco de cáries e de lesões como 
erosão e abrasão dentária.

Feliz Páscoa, principalmente 
às pessoas que sofrem

padre Wagner 
Ferreira da silva

Vice-presidente da Comunidade 
Canção Nova

retração da gengiva: por 
que ela é cada vez mais comum

Salário mínimo sem reajuste 
real achata aposentadorias 

e impacta economia

mais entre os mais pobres. De 
2016 para 2017, o número de 
domicílios em que esses bene-
fícios respondem por mais de 
75% da renda avançou 22%, 
para quase 942 mil residências, 
entre as famílias da classe E, 
que ganham até 625 (Seiscen-
tos e vinte e cinco reais) por 
mês. Considerando todas as 
classes, a alta foi de 12%".

O impacto socioeconômico 
atingirá, também, cerca de 
70% dos pequenos municí-
pios, em que a economia local 
depende do dinheiro injetado 
pelos pagamentos do INSS.

O Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionistas e 
Idosos repudia a posição do 

governo ao romper o ciclo de 
valorização do salário mínimo 
sem a previsão de aumento 
real, fator determinante para 
evitar a corrosão frente à ele-
vação do custo de vida.

Na esteira da Reforma da 
Previdência, em que a pro-
posta governamental endure-
ce as regras para os vulnerá-
veis e mantém os benefícios 
de uma casta de privilegiados, 
agora romper com o ciclo 
de valorização do Mínimo é 
promover o desenvolvimento 
da desigualdade.

João inocentini
Presidente do Sindicato 

Nacional dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos

após verão, vacinas contra a febre 
amarela têm queda de 80% no Brasil
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Bastidores
da Política

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

medindo 200 mts. 
está localizado na 
av. arthur martins 

da silva próximo da 
avenida principal 

de acesso.

contato: Wagner 
(17) 98131-8448

Valor: r$ 55.000,00

Negociações podem 
tirar temas da re-
forma da previdêN-
cia - Com o adiamento da 
votação da admissibilidade 
da reforma da Previdência na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara para 
a próxima terça-feira, 23, o 
governo passou a negociar 
com parlamentares mudanças 
no texto do relator. Teriam 
saído do texto o fim da multa 
do FGTS para aposentado que 
ainda trabalha e for demitido; 
a exclusividade da Justiça Fe-
deral do Distrito Federal para 
julgar processos contra a União 
em relação à reforma; a altera-
ção da idade para aposentadoria 
compulsória de ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF); e a condição para que só 
o Executivo faça mudanças no 
sistema previdenciário.

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de DOCES E CONSERVAS, sindicalizados 
ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que 
será realizada na sede do sindicato, situada na Rua 16 nº 937, em Barretos-SP, no próximo dia 23 de abril de 2019, às 15:00 
horas, em primeira convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:

1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Maio/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho 

e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 16:00 horas, em segunda 

convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 20 de abril de 2019.

Luiz carlos anastácio
Presidente 

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de FRIOS, sindicalizados ou não, represen-
tados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na 
sede do Sindicato, situada na Rua 16  nº 937, em Barretos-SP, no próximo dia 23 de abril de 2019, às 16:30 horas, em primeira 
convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:

1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Maio/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho 

e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 17:30 horas, em segunda 

convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 20 de abril de 2019.

Luiz carlos anastácio
Presidente 

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de USINAS DE AÇÚCAR, Companhia 
Energética São José, Usina Continental, sindicalizados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para 
participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na sede do sindicato, situada na Rua 16 nº 937, em Barretos
-SP, no próximo dia 24 de abril de 2019, às 16:00 horas, em primeira convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:

1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Maio/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho 

e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 17:00 horas, em segunda 

convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 20 de abril de 2019.

Luiz carlos anastácio
Presidente 

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de RAÇÕES BALANCEADAS, sindicali-
zados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada na sede do sindicato, situada na Rua 16 nº 937, em Barretos-SP, no próximo dia 22 de abril de 2019, às 16:00 
horas, em primeira convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:

1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Maio/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho 

e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 17:00 horas, em segunda 

convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 20 de abril de 2019.

Luiz carlos anastácio
Presidente

Ficam convocados todos os trabalhadores da categoria da Alimentação do setor de SUCOS, sindicalizados ou não, represen-
tados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada na 
sede do Sindicato, situada na Rua 16 - nº 937, em Barretos-SP, no próximo dia 22 de abril de 2019, às 17:00 horas, em primeira 
convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:

1) Reivindicações da categoria em função da data base de 1º Maio/2019.
2) Concessão de poderes ao sindicato para manter negociações coletivas, celebrar acordos e convenções coletivas de trabalho 

e sendo preciso, instaurar dissídio coletivo. 
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembléia será instalada no mesmo dia e local, às 18:00 horas, em segunda 

convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.

Barretos, 20 de abril de 2019.

Luiz carlos anastácio
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

assemBLÉia geraL ordiNÁria
editaL de coNvocaçÃo

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

assemBLÉia geraL ordiNÁria
editaL de coNvocaçÃo

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

assemBLÉia geraL ordiNÁria
editaL de coNvocaçÃo

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

assemBLÉia geraL ordiNÁria
editaL de coNvocaçÃo

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO 

assemBLÉia geraL ordiNÁria
editaL de coNvocaçÃo

Realizada pelo terceiro 
ano consecutivo pelo Ro-
tary Club de Barretos e Extra 
Hiper, a campanha Páscoa 
Solidária deste ano arrecadou 
261 caixas de bombons, que 
farão mais doce a Páscoa de 
crianças atendidas por cinco 
instituições.

A iniciativa foi criada para 

estimular o voluntariado por 
meio da arrecadação de choco-
lates destinados ao público in-
fantil, e contou com a doação 
de clientes e colaboradores.

Foram doados ainda 72 
caixas de Bis e 12 tabletes para 
as seguintes instituições: Casa 
Assistencial Espírita Nosso Lar, 
Educandário Sagrados Cora-

ções, Casa de Convivência Dr. 
Mariano Dias, Casa Assistencial 
Trabalhadores da Última Hora e 
Casa Caminho da Luz. 

Amadeu Ferreira Dutra, 
presidente do Rotary, agrade-
ceu a colaboração de todos. "A 
iniciativa faz toda a diferença 
no cotidiano das crianças e ado-
lescentes", afirmou o rotariano. 

eXecUtivo 2020 - Ex-vereador na legisla-
tura 2001/2004, o advogado Chade Rezek Neto 
não deixou de militar na política barretense. 
Tanto é que integra uma ala tradicional do MDB. 
Como militante, admirador da política voltada 
para o bem-estar da população e defensor de 
causas e projetos para o progresso de Barretos, 
Chade Rezek Neto já iniciou conversas de bas-
tidores com diversos políticos e militantes de 
diferentes partidos da atualidade, para a união 
de forças visando a disputa de cargos no Legis-
lativo e no Executivo na eleição municipal de 
2020. É crescente o apoio às suas causas e idéias 
em prol da população e do município.

rotary arrecada mais de 250 caixas 
de chocolates na Páscoa Solidária
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (22/04) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
 FARMACEUTICO

VENDEDOR INTERNO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North Sho-
pping 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.

Jornal  o PoVo
Ligue e anuncie 

3323-4960

A divergência de opinião 
política ainda causa muita 
tensão entre as pessoas, aponta 
a pesquisa global “A World 
Apart” da Ipsos. Segundo o 
estudo, três em cada dez bra-
sileiros (32%) acreditam que 
não vale a pena tentar conversar 
com pessoas que tenham visões 
políticas diferentes das suas. 

O índice do Brasil está 
acima da média do mundo, 
de 24%. Além disso, 40% dos 
brasileiros se sentem mais 
confortáveis com pessoas que 
possuem posições políticas si-
milares as suas. Globalmente, 
o índice é de 42%.

O levantamento mostra 
que uma parte dos brasileiros 
acredita que as pessoas não 
pretendem rever o que pen-
sam: 39% dizem que é impro-
vável que quem possui uma 
visão política diferente mude 
de opinião, mesmo que uma 
evidência seja apresentada. No 
mundo, metade das pessoas 
(49%) acreditam que a opinião 
não deve mudar.

“A pesquisa mostra que 
estamos cada vez menos to-
lerantes às divergências de 
pensamento e opiniões, refor-
çando os resultados da edição 
anterior. Apesar de os brasi-
leiros conviverem com grupos 
muito diversos em termos de 
renda, idade e escolaridade, 
ainda existe falta de confiança 
no diálogo e empatia até mes-
mo entre os amigos quando 
o assunto é opinião política”, 

Nos últimos 77 anos, a 
expectativa de vida do brasi-
leiro aumentou 30,5 anos. De 
acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o país tem hoje mais 
de 30 milhões de idosos e pro-
jeções do órgão apontam para 
um aumento ainda mais signi-
ficativo nas próximas décadas, 
fazendo com que a pirâmide 
etária brasileira se altere e faça 
da população idosa maioria.

Com isso, para atender plena-
mente os idosos, se faz necessá-
rio corrigir estruturas do estado 
brasileiro como a Previdência 
Social e o Sistema Único de 
Saúde (SUS). No entanto, mais 
do que as reformas, é preciso 
uma discussão ampla sobre a im-
portância dos idosos para o país. 

É exatamente isso que 
propõe um estudo científico 
desenvolvido pelas alunas 
Letícia Staroski Machado e 
Letícia Costa de Oliveira, do 
curso de Direito do Centro 
Universitário Uninter.

As autoras constataram 
um dado alarmante de que, 
em média, quatro idosos são 
maltratados por hora no Brasil. 
Segundo o professor de Direito 
Internacional da Uninter, Edu-
ardo Gomes, orientador do es-
tudo, isso acontece pois, “além 
dos problemas demográficos já 
conhecidos, falta consciência 
da sociedade civil e fiscaliza-
ção do poder público”.

Além dos maus-tratos e 

Pesquisa mostra que três em cada 
dez brasileiros acreditam que não 
vale a pena conversar com quem 

tem visão política diferente
No Brasil, 39% dos entrevistados dizem que é improvável que pessoas que têm visão 
política discordante mudem de opinião, mesmo que uma evidência seja apresentada

afirma Marcos Calliari, CEO 
da Ipsos no Brasil.

Quando perguntados se, 
por causa das diferenças de 
opiniões políticas, a sociedade 
está mais em perigo do que 
estava há 20 anos, 44% dos 
brasileiros concordaram com 
a afirmação contra 14% que 
acreditam que o perigo esteja 
menor atualmente.

Em todo o mundo, duas 
em cada cinco pessoas (41%) 
acham que a sociedade de seu 
país passa por mais perigo 
atualmente quando comparado 
há 20 anos por causa da divi-
são entre pessoas com visões 
políticas divergentes.

E as redes sociais que deve-
riam promover a interação e a 
troca de ideias estão potenciali-
zando os discursos intolerantes. 
Para mais da metade dos brasi-
leiros (54%), essas mídias estão 
tornando esses debates mais 
divididos do que eram antes.

“O estudo levanta algumas 
questões importantes: Estamos 
perdendo a nossa capacidade 
de dialogar? Ou cada pessoa 
passou a escolher a sua própria 
‘verdade’ e não quer abrir mão 
dela? Os embates por visões 
políticas diferentes cresceram, 
até mesmo entre amigos, e al-
gumas pessoas acreditam que 
quem têm opinião discordante 
está sendo enganado. Nem 
mesmo as redes sociais, que 
poderiam ser palco de deba-
tes construtivos, conseguiram 
auxiliar na retomada das dis-

cussões respeitosas e enrique-
cedoras”, ressalta Calliari.

DiversiDaDe
O Brasil é um dos países em 

que as pessoas possuem mais 
diversidade em seus grupos de 
amigos. Sete em cada dez bra-
sileiros (75%) possuem amigos 
com renda diferente da sua. No 
mundo, o percentual é de 70%.

A pesquisa também mostra 
diversidade em outras questões: 
63% dos entrevistados brasilei-
ros afirmam que seus amigos 
não possuem o mesmo grau de 
escolaridade. Em contrapartida, 
na Arábia Saudita, 61% afirmam 
ter o mesmo nível de educação. 
No mundo, 45% relataram ter 
o mesmo grau de escolaridade 
que seus amigos.

O Brasil é o segundo país 
com o maior índice de diferen-
ça de idade entre o grupo de 
amigos: 67%. O Japão lidera 
nesse quesito, com 70%. No 
mundo, o percentual é de 51%.

Os brasileiros são os que 
possuem mais amigos de di-
ferentes etnias (66%), em con-
traste com o percentual global 
de 44%. Na Hungria, apenas 
28% têm um grupo de amigos 
etnicamente heterogêneo.

embate por opini-
ões políticas

Apesar da grande diversi-
dade entre o grupo de amigos, 
a opinião política ainda causa 
atrito entre as pessoas. Somen-
te três em cada dez brasileiros 
(32%) dizem que a maioria dos 
amigos compartilha as mes-
mas visões políticas que eles.

Para 34% dos entrevistados 
do Brasil, quem possui visão 
política diferente não se importa 
com os demais indivíduos. Ou-
tros 31% acreditam que pessoas 
com opinião política discordan-
tes das suas não se importam 
genuinamente com o futuro do 
país. Além disso, 39% dizem 
que quem possui visão diferente 
está sendo enganado.

A pesquisa online foi reali-
zada com 19,7 mil entrevistados 
em 27 países, incluindo o Brasil.

Quatro idosos são 
maltratados por hora no país

Falta de políticas públicas, valorização do idoso e capacitação pro-
fissional são algumas causas apontadas por especialistas

ineficiência do estado, es-
pecialistas apontam a falta 
de profissionais capacitados 
como um dos motivos para 
essa realidade. O curioso é 
que o mercado para cuidador 
de idosos, segundo dados do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE), foi o que mais 
cresceu no Brasil, passando 
de 5.263 em 2007 para 34.051 
em 2017, o que representa uma 
alta superior a 500%.

De acordo com o professor 
Cristiano Caveião, coordena-
dor do curso de Gerontologia 
(Cuidador de Idosos), apesar 
do aumento de profissionais, a 
necessidade de mais especialis-
tas fica evidente a cada dia que 
passa. “O número de cuidadores 
não acompanha o aumento de 
idosos e cada vez mais pre-
cisamos de gente capacitada 
para, além de cuidar, também 
orientar, proteger e reinserir 
essa população na sociedade”, 
explica Cristiano Caveião.

O professor esclarece que 
o curso aborda temas que for-
marão um profissional com as 
necessidades do mercado de 
trabalho. “Alguém que, além 
de cuidados básicos, possa 
orientar quanto à qualidade 
de vida, direitos, promoção de 
saúde, e também ser gestor de 
instituições de serviços volta-
dos a esse público”, diz.

o curso
Com duração de dois anos 

e na modalidade EAD, o curso 
de Gerontologia possui em sua 
grade matérias voltadas para o 
processo de envelhecimento 
humano (anatomia, fisiologia 
e epidemiologia) entre ou-
tras, como psicologia, ética e 
fundamentos de direito. Um 
destaque especial ocorre para a 
matéria de empreendedorismo, 
que estimulará o profissional 
a inovar na área com a cria-
ção de novos negócios para o 
público idoso. Acesse www.
uninter.com.br e saiba mais.

atenÇÃo! 
DEVIDO AO FERIADO DE PASCOA O POUPATEMPO E PAT NAO

ABRIRÃO NESTE SÁBADO, 20 DE ABRIL

Uma nova estratégia de 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti está em fase final de 
testes. Trata-se do método 
Wolbachia, um microrganis-
mo presente em cerca de 60% 
dos insetos na natureza, mas 
ausente no Aedes aegypti. 

Esse microrganismo reduz 
a capacidade de o mosquito 
transmitir dengue, Zika e 
Chikungunya. A metodologia 
inovadora insere o Wolbachia 
artificialmente em mosquitos 
para que eles se misturem à 
natureza e diminua o número 
de casos dessas doenças, como 
explica o pesquisador da Fun-
dação Oswaldo Cruz e líder 
do projeto, Luciano Moreira. 

“A ideia é liberar esses mos-
quitos que não são geneticamen-
te modificados na natureza e 
eles ao cruzarem os mosquitos 
de campos vão passando a 
bactéria e a ideia tem uma po-
pulação que não vai transmitir 
os vírus que eles transmitem. E 
é totalmente complementar com 
vacinas, com outras formas de 
controle, inclusive com inseti-
cida se necessário”.

Ministério da Saúde usa nova 
tecnologia para combater dengue

Os municípios que partici-
parão dessa etapa do projeto são 
Campo Grande (MS), Belo Ho-
rizonte (MG) e Petrolina (PE). 

O anúncio da etapa final 
de avaliação da Wolbachia foi 
feito na última segunda-feira 
(15) pelo ministro da Saú-
de, Luiz Henrique Mandetta, 
durante evento em Campo 
Grande. Serão investidos R$ 
22 milhões. De acordo com o 
ministro, esse teste vai servir 
como base para outras cidades.

“Devemos fazer, em breve, 
outras cidades para colhermos 
os frutos com desenvolvimento. 
Isso vai envolver trabalho da 
assistência para ver os números 
de casos, vai envolver trabalho 
de entomologista que são os es-
pecialistas em analisar mosquito 
para saber qual é a prevalência. 

A gente começa com um número 
pequeno, a gente vai vendo como 
é que ele vai se multiplicando, 
como é que ele vai se adaptando 
e isso envolve agentes comuni-
tários, armadilhas colocadas a 
campo e o monitoramento dos 
casos”, disse Mandetta.

Essa estratégia é uma par-
ceria entre a Fiocruz e Minis-
tério da Saúde, e é um método 
seguro para as pessoas e para 
o meio ambiente. É mais uma 
medida para proteger a popula-
ção das doenças como dengue, 
chikungunya e zika. 

Mas lembre-se: o combate 
ao Aedes aegypti é responsa-
bilidade de todos. Por isso, 
vamos ficar atentos e eliminar 
possíveis criadouros do mos-
quito. (com informações da 
agência do rádio mais)
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Os Quitutes da dulce

IngredIentes
700 gramas de bacalhau
1 kg de batatas cozidas e espremidas 
3 ovos
1 xícara de salsa
Óleo para fritar
PreParo
Cozinhe o bacalhau e desfie. Para o bacalhau ficar bem des-
fiado coloque-o em cima de um pano limpo, feche e esfregue 
o pano como se estivesse lavando. 
Após ter desfiado tudo misture o bacalhau, a batata, os ovos e a salsa, 
e mexa tudo até que todos os ingredientes fiquem bem agregados.
Em seguida, faça os bolinhos, uns 5 por vezes. Na frigideira se for 
grande pode colocar até mais de 5. Depois de fritos coloque em cima de 
um papel toalha para escorrer. Sirva quente. Rendimento 40 bolinhos.

Estudo da Fundação Seade, 
com base nos dados do registro 
civil, mostra que entre 2000 e 
2018, a vida média no Estado de 
São Paulo aumentou 4,8 anos. 

A faixa de menores de cinco 
anos foi a que mais contribuiu 
para o aumento da esperança 
de vida em todos os períodos 
analisados (1960-1980, 1980-
2000 e 2000-2018), enquanto 
a faixa de 15 a 34 anos apre-
sentou contribuição negativa, 
apenas entre 1980 e 2000.

A comparação da evolução 
da esperança de vida ao nascer, 
no Estado de São Paulo, com 
os maiores índices internacio-
nais, mostrou que a diferença 
entre os indicadores tem se 
reduzido ao longo do tempo. 

Em 1940, a diferença entre 
São Paulo e Suécia (maior nível 
de esperança de vida naquele 
ano) era de 21,4 anos. Já em 
2018 essa diferença caiu para 
7,8 em relação ao Japão (que 
passa a deter o maior nível).

Entre 2000 e 2018, a dife-
rença entre a esperança de vida 
feminina e masculina sofreu 
importante redução, passando 
de nove para 6,3 anos, em 
decorrência de queda maior da 
mortalidade na população mas-
culina em relação à feminina. 

Em 2000, a mortalidade 
masculina alcançava níveis 
mais de cinco vezes superiores 
à feminina na faixa etária de 
20 a 24 anos, ocorrendo, na 
sequência, redução substancial 
nessas relações.

A duração média de vida 
da população depende da 
distribuição dos riscos de 
morte ao longo de todas as 
faixas etárias. A diminuição 
desses riscos, em cada etapa 
da vida, reflete-se diretamente 
no aumento da sobrevivência 
e, portanto, no aumento da 
duração média de vida.

Dessa forma, de acordo 
com o estudo, entre 20 e 40 
anos de idade, a sobrevivên-
cia ampliou sua proporção de 
86,1%, em 1940, para 97,6%, 
em 2018, tendo como refe-
rência internacional o nível 
de 99,1%. Entre 40 e 60 anos, 
a proporção de sobreviventes 
passa de 70,7% em 1940, para 
90,5% em 2018.

Bolinho de Bacalhau original de Portugal

Vida média dos paulistas 
aumenta 4,8 anos entre 2000 e 2018

Completa-se, assim, grande 
parte do ciclo da vida em idade 
potencialmente ativa, em que a 
proporção de sobreviventes en-
tre 20 e 60 anos alcançou 88,3% 
em 2018, contra 60,9% em 
1940. A diferença com os níveis 
do Japão (94,8%) evidencia que 
ainda há distância a percorrer, 
mas em relação a 1940 as con-
quistas são impactantes.

Em relação à sobrevivên-
cia e esperança de vida da 

população idosa, em 2018, um 
habitante em São Paulo de 60 
anos tinha expectativa de viver, 
em média, 21,7 anos adicionais, 
enquanto um de 80 anos espe-
raria viver mais 8,5 anos. 

Já em 1970, os valores cor-
respondentes foram 16,6 e 5,8 
anos. Esses acréscimos de vida 
média foram, em grande parte, 
determinados pela redução das 
mortes causadas pelas doenças 
do aparelho circulatório.
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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.

O Studio de Dança Marcelo 
Benevides apresentará no mês de 
novembro, o espetáculo The Be-
atles. Os fãs desta banda histórica 
poderão curtir, lembrar e relembrar 
os principais sucessos, que marca-
ram a história do rock britânico, for-
mada em Liverpool, em 1960. É o 
grupo musical mais bem-sucedido 
e aclamado da história da música 
popular mundial. O seu sucesso 
foi tão marcante, que vale a pena 
lembrarmos a sua formação: John 
Lennon (guitarra rítmica e vocal), 
Paul McCartney (baixo, piano e 
vocal), George Harrison (guitarra 
solo e vocal) e Ringo Starr (bateria 
e vocal). Em 2018, os bailarinos 
do Studio de Dança Marcelo Be-
nevides apresentaram os grandes 
sucessos do rei Roberto Carlos. 
Este ano, vamos juntos reviver a 
“Beatlemania”. É um espetáculo 
para toda a família, desde os avós 
aos mais jovens. Em breve, serão 
divulgadas mais informações e 
a data de início das vendas dos 
ingressos. Imperdível!!!

The Beatles, o 
espetáculo, chega 

a Barretos, 
em novembro

Os interessados em abrir a 
própria empresa ou os empre-
endedores dispostos a desen-
volver seus negócios, podem 
se inscrever para conhecer 
mais sobre o Empreenda, 
curso do Sebrae-SP, que uti-
liza técnicas modernas como 
Canvas, design thinking e 
apresentação de pitches. Uma 
palestra de apresentação será 
realizada no dia 13 de maio, 
às 19 horas, no Sebrae-SP, 
em Barretos.

O curso tem como obje-
tivo ajudar o participante a 
desenvolver características 
empreendedoras com foco 
em resultados para o seu pro-
jeto ou negócio; conhecer e 
aplicar técnicas e ferramentas 
para estruturação da ideia de 
negócio, aprimoramento do 

O Governo de São Paulo 
anunciou na última quinta-
feira (18) o pagamento de 
R$ 3,3 milhões referentes 
ao bônus por merecimento a 
1.049 professores e servidores 
da Secretaria da Educação do 
Estado na região de Barretos. 

O valor a ser pago em todo 
estado é de R$ 425,4 milhões, 
superior à quantia de 2018 (R$ 
315,3 milhões). O benefício 
é calculado a partir das notas 
do Idesp (Índice de Desenvol-
vimento da Educação de São 
Paulo). O montante será depo-
sitado, em folha suplementar 
na próxima terça-feira (23).

Além de professores do En-
sino Fundamental e Médio, di-
retores, agentes de organização 
e equipes técnicas das escolas 

Uma parceria firmada en-
tre o North Shopping Barretos 
e a Cervejaria Petrópolis, 
permitiu que a programação 
para o final de semana do 
17º Barretos Motorcycles, que 
acontece no Parque do Peão, 
apresente shows de peso 
no palco especial na Praça 
de Alimentação, o Itaipava 
Rock Show, além de algu-
mas surpresas programadas 
pelas marcas da companhia, 
Itaipava e TNT, entre os dias 
3 e 5 de maio. A programação 

do Palco Itaipava Rock Show traz: 03 de maio | sexta-feira, Horário: 
das 18h às 22h - Banda AEROJACK  - pop rock, clássicos do cinema, 
novelas e MPB. 04 de maio | sábado, Horário: das 14h às 15h - Daniel 
SYN - apresentação solo. 04 de maio | sábado, Horário: das 15h às 
18h - Banda Plano Beatles - todos os sucessos da banda inglesa mais 
famosa de todos os tempos, no estilo Beatles Cover. 05 de maio | 
domingo, Horário: das 15h às 18h - Daniel SYN & Convidados - pop 
rock e MPB.  Durante todo o final de semana, o estacionamento do 
shopping oferece um espaço exclusivo para os motociclistas esta-
cionarem suas motos, próximo ao  acesso B, com toda a segurança 
e conforto necessários para desfrutar uma experiência agradável no 
centro de compras. Todos os shows são gratuitos ao público.

O governador João Doria à esquerda, no destaque, confirma a 
liberação do bônus para a Educação de todo o Estado

“Vingadores: Ultimato” chega 
a Barretos na próxima quarta-feira

Nunca houve um filme cercado por 
tantos segredos como "Vingadores: Ul-
timato", os fãs estão batendo recordes 
em todo o mundo, e no Centerplex North 
Shopping Barretos não é diferente. A pré-
venda de ingressos tanto para a estreia, 
na sessão de meia noite do dia 24 de 
abril, quanto nas sessões seguintes está 
com os dias contados, devido a grande 
procura nas bilheterias e site. O longa 
encerra uma saga de 22 filmes e mais 
de dez anos criada pela Marvel. Não dar 
nenhum spoiler antes da estreia do filme 
no dia 25 de abril se tornou uma missão 
sagrada para o elenco do filme e os diretores Joe e Anthony Russo. Trata-se da conclusão dos dez primeiros anos 
do Universo Cinematográfico Marvel, que basicamente definiu o cinema nessa última década. Logo de início o 
trailer do filme quebrou o recorde de mais visualizações no Youtube, alcançando 289 milhões de visualizações. O 
recorde anterior pertencia à Vingadores: Guerra Infinita. Não bastasse isso, o Fandango e o Atom Tickets informaram 
que o filme quebrou o recorde de pré-venda, vendendo mais ingressos do que qualquer outro filme na história antes 
da estreia. Para finalizar (por enquanto), o filme se tornou o de maior duração do Universo Cinematográfico Marvel, 
com 3 horas e 58 segundos, batendo o recorde de Vingadores: Guerra Infinita. A sinopse conta que Thanos estalou 
seus dedos em Vingadores: Guerra Infinita, e metade da vida no universo instantaneamente se dissolveu. Agora, 
um grupo desolado de guerreiros sobreviventes, incluindo Capitão América, Viúva Negra, Homem de Ferro e Hulk 
trabalham para revidar a ação genocida do Titã Louco. Como nossos heróis não puderam impedir Thanos da primeira 
vez, o que os faz pensar que podem vencer uma revanche? A resposta pode estar em poder supremo, graças à Capitã 
Marvel, ou nos menores espaços entre os átomos acessíveis ao Homem-Formiga. O elenco confirmado de Vingado-

res: Ultimato inclui Robert 
Downey Jr, Chris Evans, 
Chris Hemsworth, Scar-
lett Johansson, Jeremy 
Renner, Mark Ruffalo, 
Paul Rudd, Don Chea-
dle, Tessa Thompson, 
Bradley Cooper, Brie Lar-
son, Karen Gillan, Josh 
Brolin, Gwyneth Paltrow, 
Jon Favreau e Tessa 
Thompson. Anthony e 
Joe Russo (Vingadores: 
Guerra Infinita) retornam 
para a direção.

PROGRAMAÇÃO DE 25/04 a 01/05

Sala 03 - VINGADORES ULTIMATO 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Quinta: 00h05 - 13h40 - 17h20
Sala 02 - VINGADORES ULTIMATO - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h - 16h45 - 20h30
Sala 03 - VINGADORES ULTIMATO 3D - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h40 - 17h20
Sala 03 - VINGADORES ULTIMATO 3D - LEGENDADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos
Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h

Palco 
Itaipava 

Rock Show 
no North 
Shopping 

Barretos de 3 
a 5 de maio

Curso do Sebrae-SP ajuda empreendedores 
no desenvolvimento do negócio

Metodologia será explicada durante palestra no dia 13 de maio, em Barretos

projeto e possível transforma-
ção do seu modelo atual de 
negócio; e aplicar estratégias 
e ferramentas de trabalho 
visando o desenvolvimento 
de uma ideia, projeto ou ne-
gócio, conjuntamente com a 
aplicação de competências 
empreendedoras.

Durante a parte prática 
do curso serão trabalhados a 
competitividade, capacidade 
empreendedora, capacidade 

de inovação e de diferencia-
ção. O pós-curso inclui um 
acompanhamento por meio 
de consultoria online para o 
desenvolvimento contínuo 
e aplicação do conteúdo 
aprendido. 

A palestra será realizada 
no Sebrae-SP, localizado na 
rua 14, nº 735, entre avenidas 
15 e 17, no Centro. Inscrições 
no local ou no telefone (17) 
3321-6470.

Governo anuncia bônus de r$ 3,3 mi para mil 
servidores da Educação da região de Barretos

e órgãos centrais também têm 
direito ao bônus. Para chegar 
ao valor individual, a secretaria 
considera se a unidade avan-
çou, atingiu ou superou a meta 
estipulada para o período. Os 
servidores precisam ainda ter 
trabalhado, no mínimo, em dois 
terços do ano letivo.

Para quem atingiu 120% da 

meta o valor pode chegar até 
aproximadamente 1,2 salários. 
Já quem atingiu 100% o valor 
pode ser até próximo de 1 
salário. Quando a meta não é 
atingida, é calculado o avanço 
da escola proporcional. Neste 
ano, o valor médio do bônus 
será de R$ 2,3 mil - e o maior 
pagamento é de R$ 21 mil.
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O serviço de poda e corte 
de árvores, supervisionado 
pela Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-
te, ganhou uma nova equipe, 
o que dará mais agilidade ao 
trabalho na cidade.

A equipe terceirizada 
contratada é equipada de ca-
minhão munck com cestante 
e já iniciou o trabalho nes-
ta semana pelos bairros Ide 
Daher e Christiano Carvalho, 
atendendo a uma solicitação 
da secretaria municipal de 
Ordem Pública, que identifi-
cou algumas árvores que obs-
truiam a sinalização e ilumi-

nação pública, prejudicando 
a visibilidade dos motoristas.

A desobstrução, que é 
feita com a retirada das co-
pas das árvores, além de dar 
melhor visibilidade trará 
também mais segurança aos 
bairros com a melhoria da 
iluminação. Sendo concluído 
o trabalho nestes bairros, a 
nova equipe passa a integrar o 
serviço de Zeladoria Urbana, 
podendo ser acionada tam-
bém pela Defesa Civil do mu-
nícipio e Corpo de Bombeiros 
quando houver a necessidade.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente, Marco Antônio 
de Carvalho Ferreira, esta nova 
equipe dará suporte á equipe já 
existente na secretaria, dando 
prioridade em casos em que as 
árvores oferecerem risco a quem 
trafega nas vias públicas. 

“Havia a necessidade da 
contratação devido a grande 
demanda que temos hoje na 
cidade. A nova equipe, sem 
dúvida, trará mais agilidade, 
pois, nos permitirá dividir o 
trabalho conforme a demanda 
que diariamente chega à se-
cretaria. Além de dar suporte 
a outros trabalhos do poder 
público”, destacou.

Grupo de caminhoneiros 
critica o aumento de dez cen-
tavos de real no valor do diesel 
anunciado na última quarta-
feira (17), pela Petrobras. Há 
ameaças de paralisação em 
todo o país em um prazo de, no 
máximo, dez dias.

"Esse governo está louco”, 
afirmou o caminhoneiro Wan-
derlei Alves, conhecido como 
Dedéco, em entrevista à VEJA, 
considerado um dos líderes da 
greve de 2018. Segundo ele, 
dez centavos não é pouco para 
a categoria. Ele exemplifica di-
zendo que gasta 9.000 litros em 
combustível por mês e, com o 
aumento de dez centavos, o 
custo subirá em 900 reais. 

“Eu deixei as minhas inten-
ções bem claras para o governo 
federal. A paralisação estava 
marcada para o dia 21 de maio, 
mas, se houvesse aumento no 
preço do combustível, íamos 
parar tudo antes”, afirmou De-
déco. Ele acrescenta que, se 
fosse por ele, a paralisação co-
meçaria já na próxima segun-
da-feira, 22, mas, como o grupo 

precisa decidir em conjunto, o 
prazo não passaria de dez dias.

A solução defendida pelo 
caminhoneiro para o problema 
seria estagnar o preço do diesel 
até que haja um piso mínimo 
para o frete. “O preço do com-
bustível sobe e o frete não. A 
conta não fecha”, frisou

Ele ainda afirma que a lide-
rança dos caminhoneiros que 
está em contato com o ministro 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, não representa a classe. 
“Muitos deles nem têm cami-
nhão. Eles não sabem o que é 
viver como a gente”, afirmou.

Reajuste do diesel
Após a interferência da se-

mana passada de Jair Bolso-
naro na política de preços da 
Petrobras, que fez a companhia 
voltar atrás no reajuste divul-
gado, o presidente da compa-
nhia, Roberto Castello Branco, 
anunciou na última quarta-fei-
ra (17), aumento de R$ 0,10 no 
preço do diesel nas refinarias, 
para, em média, 2,2470 reais o 
litro. O novo valor entrou em 
vigor na quinta-feira (18). 

Serviços de corte e poda de árvores recebem reforço de nova equipe

Caminhoneiros criticam alta do 
diesel e ameaçam greve em 10 dias
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a páscoa nas escolas municipais
A secretaria municipal de Educação realizou a distribuição de 14 mil ovos de Páscoa na rede 

municipal de ensino. A entrega dos ovos de chocolate levougrande alegria aos alunos e a festa 
tomou conta dos ambientes educacionais. Em algumas unidades, desde o início da semana, os 
alunos participaram de atividades ligadas à Pascoa, assim como a confecção de adereços alusivos 
à data, como as orelhinhas de coelhos que foram utilizados nas apresentações.

chuvas derrubam 
muro do grêmio

As fortes chuvas que atingiram a cidade no 
último final de semana provocaram a queda de 
parte do muro da Praça de Esportes do Grêmio 
Literário e Recreativo de Barretos, pela ave-
nida 19. O local foi isolado e a diretoria está 
promovendo os reparos.
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Nesta semana, a diretoria 
do North Shopping  anunciou 
um  novo espaço de  serviços 
para agregar o seu mix: um 
Centro Médico e Odontológi-
co, um espaço multifuncional 
com consultórios médicos, de 
fisioterapia, de psicologia, uma 
franquia  de vacinas e a segunda 
unidade da OdontoCompany 
na cidade de Barretos, sendo 
todas ligadas a tratamento, 
prevenção e qualidade de vida.

O Centro Médico e Odon-
tológico estará localizado na 
Alameda de Serviços do North 
Shopping Barretos, numa área 
nobre, com 1.000 metros quadra-
dos, oferecendo praticidade, con-
forto e todo o mix de produtos e 
serviços do centro de compras. 

A previsão é que o Centro Mé-
dico seja inaugurado em sua pri-
meira etapa ainda neste semestre, 
com a marca OdontoCompany.

Segundo a proprietária da 
OdontoCompany Barretos, Ja-
ckelyne Rossini, “a escolha pelo 
shopping vem causando muita 
repercussão, pois é um local 

que oferece a praticidade de um 
horário mais extenso, com toda 
a segurança e conforto, com 
estacionamento próprio, opções 
de supermercados, lojas, praça de 
alimentação para que os pacientes 
unam suas necessidades num só 
lugar. E um dos fatores que mais 
chamaram a atenção da marca foi 
o fato de que pessoas de toda a 
região vão, pelo menos, passar em 
frente ao centro de saúde, muito 
bem localizado na alameda do 
Poupatempo, ou seja, garantindo 
uma divulgação direta da marca”, 
completou Rossini.

O gerente geral do North 
Shopping, Ricardo Martins 
Marques, comentou que "é 
com muita alegria que estamos 
expandindo os serviços ofere-
cidos pelo empreendimento, 
trazendo  um centro médico 
para dentro de nossa casa". 

"É agregar ainda mais  valor 
ao nosso shopping, oferecendo 
muito mais à população regional 
que nos visita. Ganha Barretos e 
ganha a região com essa inaugu-
ração", frisou Ricardo Marques.

O secretário municipal de 
Indústria, Comércio e Em-
prego, Fernando Carvalho, 
confirmou nesta semana que, 
pelo menos 30 empresários, 
aguardam por uma área para 
expandir ou instalar seus ne-
gócios no Distrito Industrial II. 

A confirmação foi feita 
durante sua participação em 
audiência pública na Câmara 
Municipal. Na oportunidade, 
Carvalho afirmou que pelo me-
nos 70% do Distrito Industrial 
II possui infraestrutura para a 
instalação de empresas.

"Porém", segundo o secretá-

Secretários relatam necessidade de melhor infraestrutura no Distrito Industrial II

Cerca de 30 empresários aguardam área para expandir ou instalar negócios no local
rio, "a maioria dos empresários 
se queixam da lentidão da CPFL 
na ligação de energia, da falta de 
sinalização aérea e também de 
falta de internet no local". 

Carvalho também apontou 
a lei eleitoral como uma das 
dificuldades de doação de área 
no local, em alguns períodos 
da administração municipal. 

Também presente na audi-
ência, o secretário municipal de 
Ordem Pública, Cláudio Muroni, 
destacou a grande dificuldade de 
se fazer toda a infraestrutura de 
asfalto, iluminação e drenagem 
nas vias públicas do DI 2.  

"Fizemos um projeto no 
primeiro mandato do Guilher-
me Ávila que ficaria em torno 
de R$ 15 milhões e a ideia era 
conseguir recursos junto ao 

Desenvolve SP, que chegou a 
ser aceito pelo governo esta-
dual, mas o banco não tinha o 
recurso", contou Muroni.

"A questão da infraestrutura 

depende de parcerias e convênios 
para obtenção de recursos", se-
gundo o secretário municipal de 
Planejamento, Ronaldo Câmara.

A audiência pública foi uma 

solicitação do vereador Raphael 
Dutra e reuniu autoridades e em-
presários para debater investimen-
tos e alterações dos lotes a serem 
doados no Distrito Industrial II 

north Shopping ganhará Centro 
Médico e odontológico em breve

Franquia OdontoCompany abrirá 
sua segunda unidade no novo espaço
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ESPAÇO
INFANTIL

Sífilis na Gestação
Olá pessoal. Hoje falaremos 

um pouco sobre uma doença 
que está muito prevalente na 
população e que preocupa no 
caso da pediatria, principalmen-
te devido às grávidas.

Hoje quem escreveu sobre 
o assunto, com a minha super-
visão, foi a aluna do quinto 
ano de Medicina, Ana Letícia 
Garcia Rolim de Camargo.

A sífilis é uma Infecção 
Sexualmente Transmissível 
(IST) curável, causada pela 
bactéria Treponema pallidum, 
e tem apresentado incidência 
crescente no Brasil.

Segundo o Boletim Epi-
demiológico do Ministério da 
Saúde, os casos de infecção 
por sífilis no país aumentaram 
de 1.249 para 65.878 entre os 
anos de 2010 e 2015, repre-
sentando um aumento de mais 
de 5.000%.
Como se dá a transmissão 
da sífilis?

- Ocorre por meio do conta-
to sexual com pessoas infecta-
das pela bactéria, sem o uso de 
preservativos; ou por mulheres 
grávidas com sífilis não tratada 
ou tratada inadequadamente 
que transmitem a infecção 
durante a gestação ou durante 
o parto; ou também pode ocor-
rer por meio de transfusões de 
sangue (raramente).
Como saber se tenho sífilis?

- Dependendo do estágio da 
infecção, a sífilis pode causar 
pouco ou nenhum sintoma. 
Isso dificulta a procura por 
atendimento médico, já que 
muitas vezes a infecção passa 
despercebida pela pessoa.

Algumas das manifestações 
que a sífilis pode causar, são as 
seguintes:

- Surgimento de úlcera, deno-
minada “cancro duro” em locais, 
como o pênis, vulva, vagina, ânus 
e boca. Essa lesão não causa dor 
e pode desaparecer sozinha entre 
duas a seis semanas, mesmo sem 
a realização de tratamento. Entre-
tanto, mesmo com o seu desapa-
recimento, a bactéria permanece 
no organismo e a pessoa continua 
transmitindo a sífilis.

- Surgimento de múltiplas 
lesões avermelhadas pelo cor-
po, principalmente em tronco, 
palmas das mãos e plantas dos 
pés. Essas lesões não coçam 
e também podem desaparecer 
em poucas semanas, mesmo 
sem tratamento, porém podem 
ressurgir repetidas vezes.

- Sintomas inespecíficos, 
como febre, mal-estar, dor de 
cabeça e perda de cabelo.

- Após um longo período 
do início da infecção, cerca de 
dois a 40 anos após, a bactéria 
começa a causar manifestações 
mais graves devido à destruição 
de tecidos. Pode haver o acome-
timento do coração e vasos, dos 

ossos, lesões na pele e alterações 
neurológicas (demência, convul-
sões, paralisia cerebral), podendo 
levar à morte.

- Para saber se você tem sí-
filis, procure a Unidade Básica 
de Saúde do seu bairro e realize 
o Teste Rápido. É prático e o 
resultado sai em, no máximo, 
30 minutos.
“E se eu tiver sífilis durante a 
gestação?”

- Toda gestante, durante o 
pré-natal, deve realizar exames 
para investigar a presença de 
sífilis.  Converse com seu médico 
e esteja em dia com seus exa-
mes. Em caso de ser constatada 
infecção, o tratamento deve ser 
instituído precocemente, assim 
como o parceiro também deve 
realizar o tratamento para evi-
tar a reinfecção na gestante. É 
importante saber que a infecção 
não garante imunidade perma-
nente, ou seja, uma vez que o 
indivíduo tenha sífilis e realize o 
tratamento, ele poderá se infectar 
novamente, sendo, portanto, ne-
cessária a investigação de sífilis 
a cada gestação.

- O tratamento é realizado 
com antibiótico injetável, de 
fácil acesso, realizado na pró-
pria unidade de saúde, porém se 
não for realizado o tratamento, 
ou este for realizado de forma 
inadequada, o risco de trans-
missão da doença para o feto 
é de 70 a 100%, resultando em 
Sífilis Congênita na criança. A 
incidência de crianças nascendo 
com sífilis também apresenta 
elevados números: de 1986 
a 2016, por exemplo, foram 
28.121 casos.
“Quais as consequências de trans-
missão de sífilis para o bebê?”

- A infecção fetal (Sífilis 
Congênita) pode gerar graves 
consequências, pois reduz o 
fluxo sanguíneo para o bebê, 
prejudicando o seu crescimento 
dentro do útero, podendo causar 
prematuridade e óbito fetal.

- Ao nascimento, os bebês 
com sífilis, em sua maioria, não 
apresentarão sintomas inicial-
mente. Entretanto, eles poderão 
surgir ao longo do tempo. Dentre 
as manifestações da doença, ci-
tam-se o baixo peso, as feridas 
na pele, lesões nos rins, retardo 
mental, cegueira, surdez, altera-
ções das unhas, perda de cabelo 
e sobrancelhas, rinite, acometi-
mento dos ossos e cartilagens, 
anemia, aumento de tamanho 
do fígado e baço, anormalidades 
dentárias, dentre muitas outras.
“Meu neném nasceu com sífi-
lis. E agora?”

- A criança com diagnóstico 
de sífilis, deve iniciar o tra-
tamento imediatamente. Elas 
deverão ser acompanhadas pe-
riodicamente para assegurar que 
o tratamento foi efetivo.

A melhor forma de preven-
ção é o uso de preservativos 
durante a relação sexual.
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Cinema

3043-6606

Amanhã (21), 
a exuberante 
Renata Lima 

festeja mais 
um ano na 

folhinha ao 
lado dos ami-
gos e de toda 

a família. 
Parabéns, 

Renatinha!!

John Smith, um menino de 14 
anos, passeava com a família 

em uma manhã de inverno no 
Lago St Louis, no Missou-

ri, quando, acidentalmente, 
sofreu uma queda e se afogou. 

Chegando ao hospital, John foi 
considerado morto por mais de 

60 minutos até que sua mãe, 
Joyce Smith, juntou todas as 

suas forças e pediu a Deus para 
que seu filho sobrevivesse. Sua 
prece poderosa foi responsável 

por um milagre inédito.

Superação- O Milagre da Fé

DESTAQUE!! A empresária Ariane Monteiro estará 
nessa semana, nos dias 24 e 25 de abril, na feira de 

“Semi jóias Bijoias”  em São Paulo, para trazer todas as 
novidades para o próximo mês de maio, que é comemorado o 

Dia das Mães e o mês das noivas... Sempre arrasando nos 
lançamentos em seu Ateliê Ariane Monteiro!! Sucesso!!

Na terça-feira (23), o gerente geral do North Shopping Barre-
tos, Ricardo Martins Marques, completa mais 

um ano de vida ao lado filho Gabriel. Felicidades!

Ontem (19), 
a charmosa 
Priscila Car-
doso César 
comemorou 
mais um 
aniversário 
com muito 
agito ao lado 
dos amigos 
e de toda a 
família.  
Parabéns!!

Ontem (19), 
Paulo Henri-
que Machado 

comemorou 
mais um 

aniversário 
ao lado dos 

amores de 
sua vida... 

A esposa 
Cristiane e o 

filho Gabriel. 
Parabéns!!

Fone (17) 3043-6606
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Neste sábado, dia 20, as equipes Sub 15 e Sub 17 do Barretos Esporte Clube/Centro de 
Formação de Atletas de Porto Ferreira, voltam a campo pela terceira rodada do Campeonato 
Paulista, diante do Comercial Futebol Clube. As partidas estão agendadas para as 9 e às 11 horas. 
As equipes são coordenadas pelo professor Ednei Fernandes.

Barretos e Comercial se enfrentam 
neste sábado pelo Sub 15 e Sub 17

Raramente se vê um lu-
tador atletas com mais de 
2m de altura no MMA em 
divisões mais leves, como o 
peso-meio-pesado ou o peso-
médio. Mas o evento "Favela 
Kombat", no Rio de Janeiro, 
trouxe para se apresentar o 
estreante Sávio Vinícius, de 
22 anos de idade. O lutador, 
que compete no peso-pena, 
mesmo de José Aldo (1,70m) 

ou Frankie Edgar (1,67m), e 
precisa bater 66kg para poder 
competir, é um dos primeiros, 
se não o único, a medir incrí-
veis 2m de altura - o peso-pena 
mais alto do UFC é o russo 
Zabit Magomedsharipov, que 
mede 1,85m.

Na sua primeira luta como 
profissional, na edição de núme-
ro 31 do torneio, Sávio Vinícius 
teve pela frente Celso Mão de 

Pedra, de 43 anos, 1,63m de al-
tura e um cartel de duas vitórias 
e duas derrotas na carreira.

A luta durou cinco rounds, 
e Sávio Vinícius mostrou 
muita dificuldade para acom-
panhar a movimentação do 
adversário, sendo derrubado 
com facilidade. Mesmo as-
sim, suportou os 25 minutos 
de luta, sendo derrotado por 
decisão unânime dos juízes.

lutador brasileiro de 2m de altura e 66kg 
chama atenção na estreia no peso-pena

BEC joga neste domingo pela fase 
semifinal contra o osasco audax

A equipe do Barretos Es-
porte Clube vem treinando 
desde a última terça-feira 
(16), para encarar a equipe 
do Osasco Audax, em parti-
da válida pela fase semifinal 
do Campeonato Paulista da 
Série A3. Com o comando 
do treinador Ricardo Moraes, 
o elenco barretense, que não 

tem nenhum desfalque, vem 
realizando treinos técnicos e 
táticos para encarar o adversá-
rio, neste domingo (21), às 11 
horas, no Estádio Prefeito José 
Liberati, em Osasco. 

As partidas de volta acon-
tecem na próxima semana. No 
sábado, 27 de abril, o Despor-
tivo Brasil faz o jogo decisivo 

contra o Monte Azul. No mes-
mo dia, às 18 horas, o acesso 
entre Barretos EC e Osasco 
Audax também será definido. 

Por terem melhor cam-
panha na somatória das duas 
fases anteriores, o Desportivo 
Brasil e o Barretos EC jogam 
por igualdade em pontos ou 
saldo de gols.

Estão abertas desde a última segunda-feira (15), as inscrições para a Copa Municipal de 
Fut-sal, evento que chega na 24ª edição, em uma iniciativa da prefeitura, por meio da secre-
taria municipal de Esportes e Lazer. A competição começa em maio. Os interessados devem 
dirigir-se ao ginásio do Conjunto Poliesportivo Municipal Rochão, de segunda à sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, ou ligar para os telefones (17) 3323-7662 e 3324-2223.

abertas inscrições para 
a Copa Municipal de Fut-sal

O árbitro barretense, Thiago 
Duarte Peixoto, será o responsá-
vel pelo VAR (Árbitro Auxiliar 
de Vídeo), na final do Campe-
onato Paulista, neste domingo 
(21), na Arena Corinthians em 
Itaquera. O arbitro principal será 
Raphael Claus. Thiago também 
esteve na abritragem de vídeo na 
final do "Gauchão" entre Grêmio 
e Internacional, com vitória do 
Grêmio nos penaltis.

A primeira partida entre 
São Paulo e Corinthians foi 
realizada no Morumbi e ter-
minou em 0 a 0. Um novo 
empate levará a decisão para 
as penalidades.

Barretense será responsável 
pelo Var na final do Paulistão


