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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 1.039,00 
R$  20,14

VALORES EM 10 DE JANEIRO

R$  4,093
Dólar Comercial Venda R$  4,094

Cotações 
FinanCeiras

PREPARATIVOS PARA 2020

A Minerva Foods, líder em 
exportação de carne bovina 
na América do Sul e uma das 
maiores empresas na produção e 
comercialização de carne in na-
tura e seus derivados no Brasil, 
abrirá inscrições para a 7ª edição 
de seu Programa de Inclusão de 
Pessoas com Deficiência para a 
cidade de Barretos. 

As inscrições para o pro-
cesso seletivo acontecerão nos 
dias 13 e 14 de janeiro (segun-
da e terça-feira próximos), das 
13h30 às 17h30, no Centro 
Municipal de Reabilitação 
“Solange Lana de Ávila”. 

Para participar é necessário 

que o candidato tenha 18 anos 
ou mais e disponibilidade para 
realizar o curso no período da 
tarde. As inscrições serão feitas 
presencialmente e os interessa-
dos devem apresentar RG, CPF, 
e laudo médico atual devidamen-
te identificado pela Classificação 
Internacional de Doenças (CID). 

 “O Programa de Inclusão 
de Pessoas com Deficiência 
é uma iniciativa da Minerva 
Foods para capacitação de 
profissionais. Nosso objetivo é 
exercer um papel efetivo para 
a inclusão das pessoas não 
apenas olhando para a nossa 
Companhia, mas para toda e 

qualquer oportunidade que 
possa surgir no mercado de 
trabalho”, destaca José Rober-
to Affonso, diretor de recursos 
humanos na Minerva Foods. 

 A parceria com prefeitura 
de Barretos teve início em 
2016, quando a companhia 
inaugurou duas salas de aula 
construídas no Centro Muni-
cipal de Reabilitação “Solange 
Lana de Ávila”. 

Espaços estes que são de-
dicados à realização de cursos 
gratuitos, teóricos e práticos, 
com o objetivo de inserir a pes-
soa com deficiência no mercado 
de trabalho. (Foto: Divulgação)

A Tereos inicia em janei-
ro o processo de seleção e 
contratação dos safristas que 
vão atuar nas unidades do 
grupo na safra 20/21. 

O “Feirão do Emprego” 
ocorre dia 18 de janeiro, 
em Barretos, visando o pre-
enchimento de 450 vagas 
nas unidades Mandu e São 
José. Para se candidatar, é 
necessário residir em Colina, 
Barretos, Guaíra, Jaborandi, 
Severínia ou Cajobi.

Os interessados deverão 
comparecer entre 8 e 17 horas, 
portando currículo, carteira de 
trabalho, CNH ou CPF originais 
e cópia dos documentos, no Gi-
násio de Esportes João Batista 
da Rocha, o Rochão, localizado 
na Avenida Conselheiro Antônio 
Prado, s/n, ao lado do shopping.

As entrevistas serão rea-
lizadas até às 14 horas. Após 
esse horário, serão recebidos 
apenas currículos. Mais infor-
mações pelos telefones (17) 
3341-9300 ou 3330-1360 ou 

O presidente de Os Indepen-
dentes, Jerônimo Luiz Muzetti, 
conduz neste domingo, dia 12, a 
primeira assembleia geral ordinária 
da associação em 2020. A reunião 
acontece a partir das 10 horas, no 
Parque do Peão. Em pauta estarão 
assuntos como os preparativos 
para os eventos do ano que serão 
promovidos e sediados no Parque 
do Peão, incluindo o carnaval, Bar-
retos Motorcycles e Festa do Peão. 
Todos os associados foram convo-
cados. (Foto: Diego Rodrigues).

PÁGINA 08

Cerca de 80 detentas da Penitenciária de Guariba, interior de São Paulo, deixaram a vaidade 
de lado para contribuir com a autoestima de outras mulheres: elas cortaram os longos cabelos e 
doaram para confecção de perucas às pacientes que fazem tratamento contra o câncer, no Hos-
pital de Amor de Barretos. A ação, batizada de “Mechas da Solidariedade”, teve a colaboração de 
uma equipe de um salão de beleza da cidade de Guariba, que se prontificou a realizar os cortes e 
o preparo dos cabelos voluntariamente. (Foto: SAP/SP - Divulgação)

“Mechas da Solidariedade

O empresário barretense 
Paulinho Sérgio Soprano, o co-
nhecido Paulinho da MP, recebeu 
nesta semana, convite para dis-
putar as eleições de 2020, como 
candidato a prefeito de Barretos.  
O convite foi formulado pelo 
vice-presidente da República, 
General Mourão, e confirmado 
pela direção do diretório muni-
cipal do PRTB de Barretos. De 
acordo com a direção do partido, 
nas próximas semanas, o partido 
tem reuniões marcadas em São 
Paulo onde o empresário, que 
também é presidente da Associa-
ção Comercial de Barretos, esta-
rá se reunindo com deputados e, 
também, com o vice-presidente 
da República, General Mourão. 
De acordo com o diretório mu-
nicipal, o empresário Paulinho 
da MP ainda não decidiu aceitar 
a candidatura, mas recebeu o 
convite com muito carinho e 
pediu alguns dias para decidir. 
“Tudo leva a crer que o empre-
sário irá aceitar o convite, tendo 
em vista que o seu nome está 
muito cogitado nos bastidores 
políticos da cidade de Barretos. 
Paulinho, que não é político, tem 
feito um trabalho fantástico junto 
à ACIB”, afirmou o diretório do 
PRTB por meio de nota.

O secretário municipal de 
Obras, Rafael Ducati, confir-
mou nesta sexta-feira (10) que 
as obras de finalização do pro-
jeto Fundo de Vale deverão ser 
retomadas até o final de janeiro, 
evitando o período chuvoso.

Segundo o secretário, para 
conclusão deverão ser efe-

tuados plantio de grama e 
paisagismo; a conclusão da 
drenagem superficial, com a 
colocação de grelhas nas bocas 
de lobo; e a implantação de 
guias e sarjetas.

Ducati também observou 
que, além destas obras, a pre-
feitura se responsabilizou pela 

implantação de nova iluminação 
em toda a extensão do córrego, 
“que não era escopo do convê-
nio, porém encontra-se em exe-
cução com recursos próprios”. 

A previsão da secretaria 
é de que todos os trabalhos 
estejam concluídos em até 90 
dias, após o reinício das obras. 

Imagem mostra as obras paralisadas desde o ano passado na rua 28 entre avenidas 11 e 13

DEVOÇÃO - Nesta sexta-feira (10), após caminhada, a pro-
cissão de Santos Reis, que saiu da Paróquia de Santo Antônio de 
Pádua, chegou na Capela de Santos Reis, em Barretos. Seis com-
panhias participaram. Cada uma tem um tempo para apresentação 
dentro da Capela onde devotos cumprem promessa. Em seguida, 
aconteceu mais uma noite da Quermesse com Feira Gastronômica. 
Neste sábado, dia 11, tem missa às 18 horas, seguida da Quermesse, 
encerrando a Festa em Louvor a Santos Reis em Barretos.

Minerva Foods abre inscrições para 
Programa de Inclusão de Pessoas com 
Deficiência na próxima segunda-feira
Em parceria com a prefeitura, o curso gratuito acontece em dois módulos e capacita profissionais para o mercado de trabalho

Associação Os 
Independentes 
tem assembleia 
neste domingo

Empresário 
Paulinho da MP 

recebe convite para 
disputar eleição 

para prefeito 
de Barretos

IMAGEM DO DIA

Obras do Fundo de Vale serão 
reiniciadas após período chuvoso

Feirão do Emprego: Tereos 
abre 450 vagas na região

pelos sites das prefeituras de 
Barretos, Colina e Guaíra.

Entre os cargos com vagas 
abertas estão os de Balanceiro, 
Operador de Logística, Ana-
lista de Laboratório, Auxiliar 
Laboratório, Auxiliar indus-
trial, Operador de Produção de 
Açúcar, Operador de Destilaria, 
Operador de Extração, Opera-
dor de Utilidades (Caldeira), 
Operador Sistemas Elétricos, 
Eletricista Industrial, Instru-
mentista, Soldador Industrial, 
Auxiliar de Serviços Gerais, 
Operador de Motobomba, Ope-
rador de Herbicida, Motorista, 
Motorista Especializado, Trato-
rista, Operador de Colhedora, 
Mecânico Automotivo (Tra-
tores, Colhedora, Caminhões 
e Implementos Agrícola), 
Soldador Automotivo, Borra-
cheiro, Motorista Borracheiro, 
Eletricista Automotivo, Líder 
de Fertirrigação, Líder de 
Colheita Plantio, Líder Herbi-
cida, Líder Bate Volta, Líder 
Motorista e Rurícola.
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expediente Fundação 
agosto de 2006
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tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

2019 foi um ano no qual o 
serviço público esteve sempre na 
mira daqueles que almejam seu 
fim, mas também foi um ano com 
vitórias que merecem ser come-
moradas pelo funcionalismo.

A luta por uma reforma mais 
justa da Previdência Social foi a 
batalha que mais nos mobilizou. 
De todas as pautas do ano, essa 
foi a principal, dada sua impor-
tância econômica e social. 

A aprovação da reforma 
sempre foi esperada. Portanto, 
a luta não era para barrá-la, mas 
para modificá-la. Havia artigos 
do texto que prejudicavam 
duramente os trabalhadores e 
que, portanto, precisavam ser 
excluídos ou alterados. 

Após muita discussão no Con-
gresso Federal – e muita pressão 
por alguns setores da sociedade – 
uma série de artigos foi modificada. 

Uma vitória do serviço públi-
co, e também da sociedade, foi a 
alteração da idade mínima para 
aposentadoria de professores. 
Esses profissionais, que têm jor-
nada de trabalho quase que do-
brada, poderão se aposentar um 
pouco mais cedo (52 anos para 
mulheres e 55 para homens).

O ano também foi marcado 
por constantes tentativas de des-
merecer servidores e o serviço 
público em geral, com destaque 
para algumas carreiras, como a 
dos policiais militares. 

Não estou negando que há 
problemas. Há maus elementos 
em todas as áreas e, para punir 
criminosos, existe a lei. Porém, 
a corporação como um todo não 
pode ser prejudicada pela ação 
indevida de poucos. 

A placa é um depósito de 
biofilme muito pegajoso, in-
color ou de cor amarelo-pálido 
formado regularmente nos 
dentes. Quando a saliva, a co-
mida e os fluidos se combinam 
produzem depósitos de bacté-
ria que se acumula na União 
entre os dentes e as gengivas.

A placa tem bactérias que 
produzem ácidos que atacam 
o esmalte dos dentes e que po-
dem danar as gengivas. Se não 
for tratada a tempo o dano pode 
ser permanente. Quando a pla-
ca se acumula e não é eliminada 
se mineraliza, atrapalhando 
manchas e virando tártaro. 

A placa é a principal causa 
de muitos problemas de saúde 
bucal. A maneira mais efetiva 
para eliminar a placa é usando 
uma escova de dentes elétrica.

O tártaro é um depósito 
de cor amarelado ou pardo 
formada quando a placa se 
mineraliza sobre os dentes. A 
propensão a acumular tártaro 
varia muito nas pessoas. Em 
geral, enquanto envelhece, 
tem maior propensão a desen-
volver tártaro nos seus dentes.

A acumulação de tártaro 

O presidente da República 
fez a sua tradicional live de 
quinta-feira (9). Nesta semana, 
entre os assuntos tratados por 
Jair Bolsonaro, esteve o fundão 
eleitoral. Para defender à sanção 
que pretende dar ao fundo de 
R$ 2 bi votado pelo Congres-
so, o mandatário atacou dois 
deputados de São Paulo que 
têm criticado a provável e já 
publicizada sanção presidencial. 
Joice Hasselmann foi chamada 
de "fofucha" e Kim Kataguiri de 
"japonesinho pitoco".

Bolsonaro disse que não 
iria citar o nome de ninguém 
mas que existe "uma deputada 
fofucha de São Paulo e outro 
deputado também meio japo-
nesinho" que o estão critican-
do nas redes sociais. "Se esti-
vessem fazendo coisas boas a 
primeira estaria mais magra e o 
segundo estaria menos pitoco 
de sem vergonha... Eu acho 
que mentir engorda, mentir 
engorda", disse Bolsonaro.

Joice e Kim têm criticado 
o presidente constantemente 
desde que o mandatário assu-
miu que pretendia sancionar o 
fundão. Bolsonaro, por sua vez, 
diz que fará isso por medo de 
impeachment, por atentar con-
tra as eleições. Joice e Kim con-
testam esta informação, uma 
vez que a Constituição prevê 
ao presidente a possibilidade 
de sancionar ou vetar projetos 
aprovados pelo Congresso.

Na última quarta (8) o 
presidente já havia voltado a 
falar do assunto. "O veto aos 
R$ 2 bilhões, daria margem 
para que o Presidente fosse 
questionado junto à Câmara 
dos Deputados de 'utilizar o 

O PSL divulgou na última 
quinta-feira (9) um levantamento 
que afirma que o partido teve 
14.817 novos pedidos de filiação 
desde o anúncio de desfiliação 
do presidente Jair Bolsonaro no 
último dia 19 de novembro. 

A Seguradora Líder, admi-
nistradora do Seguro DPVAT, 
informa que começa a devol-
ver na próxima quarta-feira 
(15) o valor a mais pago pelo 
benefício, após o ministro Dias 
Toffoli, do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) autorizar ontem 
a redução na tarifa - seguindo 
resolução do CNSP (Conselho 
Nacional de Seguros Privados).

De acordo com a empresa, 
o ressarcimento envolve 1,9 
milhão de veículos, das quais 
aproximadamente 900 mil são 
registrados no Estado de São 
Paulo. Até a última quarta, 
estava valendo a tabela de 
preços de 2019.

Para solicitar a restituição da 
diferença, a Líder disponibiliza 
o site https://restituicao.dp-
vatsegurodotransito.com.br, 
no qual é necessário fornecer os 

Breve balanço de 2019 
e o serviço público

Esses profissionais são mal 
remunerados e correm riscos de 
vida diariamente, razão pela qual 
chegam à velhice com problemas 
físicos e mentais. A corporação 
precisa do apoio da sociedade e 
não ser tratada como inimiga.

Um episódio recente de des-
respeito aos servidores ocorreu 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, quando 
o deputado estadual Arthur do 
Val, que ficou conhecido na 
internet como Mamãe Falei, 
subiu ao púlpito para atacar 
lideranças de defesa dos direi-
tos dos servidores do plenário 
durante votação da reforma da 
Previdência estadual. 

É imprescindível uma atitude 
enérgica da Comissão de Ética da 
Assembleia paulista, principal-
mente considerando que esta não 
é a primeira vez que o deputado 
ofende pessoas na casa do povo.

Ainda tratando da reforma da 
Previdência estadual, que é pior 
que a federal, vale lembrar que o 
governo tentou aprová-la a por-
tas fechadas, sem a participação 
dos servidores públicos – estes, 
os principais afetados pelas mu-
danças que estão por vir. 

Esse é o resultado de uma 
forte polarização política que há 
anos vem se firmando, mas que 
em 2019 de fato se estabeleceu. 

O governo paulista simples-
mente não quer mais conversar 
com quem pensa e tem ideias 
diferentes das dele. Neste con-
texto, merecem os parabéns 
todas as entidades que foram 
até a Assembleia e lutaram para 
participar dos debates, apesar 
da proibição antidemocrática. 

Felizmente, existe uma liminar 
suspendendo a votação. Espera-
mos que as emendas apresenta-
das sejam consideradas.

Para 2020, o cenário não 
é dos melhores. A reforma 
administrativa que está por vir 
pode significar o fim do serviço 
público no Brasil. Se aprovada, 
permitirá que servidores com 
estabilidade sejam demitidos, 
favorecendo perseguição ide-
ológica, especialmente em ci-
dades do interior e localidades 
onde ainda há  coronelismo.

Ainda há uma PEC Emer-
gencial que propõe, entre outras 
medidas, a redução da jornada de 
trabalho e dos salários dos servi-
dores de estados e municípios em 
até 25%, por período de até dois 
anos, quando estiverem em situa-
ção de aperto fiscal (diferença de 
95% entre despesas e receitas). 

Além disso, também ficarão 
proibidos de fazer concursos 
públicos e conceder reajustes 
salariais, mais uma vez preju-
dicando os trabalhadores.

E, quando o serviço público 
é precarizado, quem depende 
dele, em especial os mais pobres 
que não têm condições de arcar 
com saúde e educação privadas, 
é prejudicado também.

Apesar do ano pessimista, as 
lideranças não devem e não irão 
se intimidar. Há muito ainda 
pelo que lutar, mesmo batendo 
de frente com políticos podero-
sos. Enquanto eles vem e vão, 
o serviço público permanece.

antônio tuccílio
Presidente da Confederação 

Nacional dos Servidores 
Públicos (CNSP)

Como eliminar a Placa Dentária e o Tártaro

adere-se fortemente ao esmalte 
e solo pode ser eliminado por 
um odontologista profissional. 
Se observar qualquer indício 
de placa ou acumulação de 
tártaro procure imediatamente 
tratamento. A acumulação de 
placa pode produzir gengivite e 
doenças periodontais, portanto, 
é importante tomar passos para 
sua prevenção e tratamento.

- Visite a sua odontologista 
profissional a cada 6 meses para 
uma limpeza completa; Esco-
ve com um creme de dentes 
antisséptico com flúor; Use fio 
dental pelo menos uma vez por 
dia para eliminar as partículas 
de comida e a placa entre os 
dentes; Use uma escova de 
dentes de qualidade e lembre-se 
de trocá-la a cada 3 meses; Adi-

cione um enxague bucal a sua 
rotina, como Crest Pro-Health 
Multi-Protection, para ajudar 
a lutar contra a acumulação de 
placa e prevenir a gengivite; e 
Adote uma dieta balanceada e 
escove depois de cada comida 
para ajudar a reduzir a forma-
ção de placa.

Quando se tratar de placa 
dental e tártaro, uma boca 
mais sadia começa com bons 
hábitos de escovação.

Como solicitar a devolução de DPVaT 
pago a mais por 1,9 milhão de veículos

seguintes dados: CPF ou CNPJ 
do proprietário; Renavam do ve-
ículo; e-mail; telefone; data em 
que foi realizado o pagamento; 
valor pago; e banco, agência e 
conta corrente ou conta poupan-
ça do proprietário.

A companhia diz que o di-
nheiro será depositado na conta 
indicada em até dois dias úteis. O 
andamento do processo poderá 
ser acompanhado no mesmo site 

em que é solicitado o reembolso.
Por sua vez, proprietários 

que tenham recolhido a taxa 
referente a mais de um veícu-
lo devem pedir a devolução 
em outro endereço eletrônico 
(https://www.seguradoralider.
com.br/Contato/Duvidas-Re-
clamacoes-e-Sugestoes). Já 
frotistas devem enviar e-mail 
para restituicao.dpvat@segu-
radoralider.com.br.

após saída de Bolsonaro, PSl 
diz ter aumento de 15 mil filiados

Ainda segundo a contagem 
da legenda, neste mesmo perí-
odo, foram apresentados cerca 
de 750 pedidos de desfiliação.

A nota divulgada pelo parti-
do ressalta que a contagem não é 
oficial e que o Tribunal Superior 
Eleitoral divulga levantamentos 
duas vezes por ano nos dias 12 
de abril e 12 de outubro. Ou seja, 
não há dado consolidado oficial 
do número de filiados.

Bolsonaro x Psl
Em novembro, o presidente 

Jair Bolsonaro e o seu filho 
mais velho, o senador Flávio 
Bolsonaro, assinaram carta de 
desfiliação do PSL.

O grupo político do presi-
dente da República na Câmara 
dos Deputados também vai sair 
do partido para participar da 
fundação de uma nova legenda 
chamada de Aliança pelo Bra-
sil. Admar e a advogada Karina 
Kufa são os responsáveis pela 
estratégia jurídica da criação da 
legenda em gestação.

Bolsonaro chama Joice de “fofucha” e 
Kim Kataguiri de “japonesinho pitoco”

poder federal para impedir a li-
vre execução da lei eleitoral'", 
escreveu Bolsonaro no Twitter, 
menos de uma semana depois 
de usar esse argumento para 
justificar um possível recuo na 
ideia de vetar o fundão.

O argumento de Bolsonaro, 
contudo, foi questionado por 
advogados ouvidos pelo Uol. 
Os especialistas afirmaram que 
a Constituição dá ao presidente a 
competência de sancionar ou ve-
tar os projetos de lei, mesmo o que 
está determinado na lei eleitoral.

Na saída do Palácio da Al-
vorada no dia 2 de dezembro, o 
presidente havia dito que antes 
de tomar a decisão de vetar ou 
não o Fundo Eleitoral aprova-
do pelo Congresso, é preciso 
preparar a opinião pública para 
uma decisão que será tomada de 
forma a respeitar a Constituição.

Desde então, deputados 
como Joice Hasselmann, estão 
dizendo que Bolsonaro está 
tentando enganar seus eleitores 
e que, segundo a deputada, de-
veria assumir publicamente que 
não quer vetar o fundão, ou que 
vete e enfrente o Congresso.

Por meio de sua assessoria, 
Joice disse ao site que lamenta 
a postura do presidente que 
mantém um vocabulário "de 
um botequeiro de quinta ca-
tegoria". “É lamentável que 

um presidente da República 
tenha esse comportamento e 
vocabulários dignos de um 
botequeiro de quinta categoria. 
Sinceramente, tenho vergonha 
de ver quem deveria chefiar 
nossa nação tecendo comentá-
rios chulos praticamente todos 
os dias, provocando crises 
internas e externas porque 
não consegue ter a maturida-
de de um homem, quiçá de 
um estadista. Infelizmente, o 
presidente tem dado mostras 
consecutivas de seu desprepa-
ro, de seu destempero, de sua 
desinteligência em todas as 
áreas. A verborragia/diarreia 
verbal que apresenta é só mais 
um sintoma de sua inconse-
quência”, disse a ex-líder do 
governo no Legislativo.

Em resposta à provocação, 
o deputado Kim Kataguiri falou 
para o Congresso em Foco que 
Bolsonaro justifica a covardia 
utilizando de apelidos infantis. 
"Presidente justifica a própria 
covardia usando apelidos in-
fantis. Mostra pequeneza e 
covardia. Tese do impeachment 
é conversa de quem fez acordo 
pelo fundão. Se veto desse 
impeachment, Bolsonaro teria 
caído em março", disse Kim. 
Em março Bolsonaro vetou, 
por exemplo, a implantação de 
novos radares em rodovias.
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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

Os aposentados e pensionis-
tas do INSS que ganham mais 
do que um salário mínimo terão 
reajuste de 4,48% neste ano, 
acima dos 3,43% registrado no 
ano passado. O teto do INSS, 
valor máximo pago pelo insti-
tuto, deve ficar em R$ 6.101,06.

O índice usado para reajus-
tar os benefícios acima do piso 
nacional é o INPC acumulado 
em 2019, divulgado nesta 
sexta-feira (10) pelo IBGE. 
Os valores deverão ser confir-
mados em uma publicação no 

Foi publicado no Diário 
Oficial do estado do dia 3 
de janeiro, a lei que torna o 
Instituto Rosentino Bispo, em 
Utilidade Pública Estadual. 

O projeto de lei foi apresen-
tado pelo deputado estadual, 
Sebastião Santos (PRB) e 
assinado pelo governador em 
exercício, Rodrigo Garcia. "É 
um momento muito gratifican-
te para nós", disse o presiden-
te, Anderson de Souza Alves. 

O Instituto Rosentino Bispo 
fez mais de 26 mil atendimentos 
no ano de 2019 com pessoas aci-
ma de 60 anos nas áreas médica, 
odontológica, fisioterápica e psi-
cológica, bem como em grupos 
de convivência e de assistência 

"Transforme seu negócio 
com os dez comportamentos 
empreendedores da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU)" é o tema do evento 
gratuito que será realizado no 
dia 20 de janeiro, às 19 horas, 
no Sebrae Barretos. A pro-
gramação inclui uma palestra 
sobre o curso Empretec e um 
talk show com empresários.

O Empretec é uma meto-
dologia da ONU que busca 
desenvolver características de 
comportamento empreendedor 

e identificar novas oportunida-
des de negócios. A palestra vai 
explicar como o curso funciona e 
como ele pode ajudar a aumentar 
a competitividade do negócio.

 Uma das características 
do curso é a rede de contatos 
formada pelos participantes, 
que se identificam como “em-
pretecos”.  Todo ano, cerca de 
10 mil participantes passam 
pelo Empretec. 

 E para contar sobre as 
experiências durante o curso 
e os benefícios, será realizado 

um talk show com três em-
pretecos: José Fiumari Neto, 
proprietário Emagresse Barre-
tos; Ronaldo Daher, assessor 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional do Estado 
de São Paulo; e Jacó Saraiva 
Mattos, empreendedor e CEO 
da startupMedLig.

 O evento será realizado na 
sede regional do Sebrae-SP, 
localizado na rua 14 entre 
avenidas 15 e 17. Inscrições 
gratuitas pelo telefone (17) 
3321-6470 (opção 4).

O censo cadastral previden-
ciário para os servidores titulares 
de cargo efetivo, ativos, apo-
sentados, pensionistas e seus 
dependentes do poder executivo 
e legislativo, de autarquias, vincu-
lados ao RPPS (Regime Próprio 
de Previdência  Social) do Muni-
cípio de Barretos está prorrogado 
até o dia 3 de fevereiro/2020.

A prorrogação foi feita 
pelo decreto 10187/2019 e os 
servidores públicos deverão 
atender a convocação e se 
apresentar no Recursos Huma-

nos de suas respectivas secre-
tarias municipais, munidos de 
todos os documentos pessoais, 
inclusive de seus dependentes.

O não atendimento implica-
rá no bloqueio da remuneração 
do servidor, sendo liberado 
após o recadastramento no mês 
subsequente. Estão incluídos 
no recadastramento, os servi-
dores do SAAE, Câmara Mu-
nicipal e do Instituto de Previ-
dência, inclusive os servidores 
cedidos para outros órgãos da 
esfera estadual, federal, outros 

municípios, Sindicatos etc.
O Censo previdenciário 

segue determinação de legis-
lação federal 10887/2004 que 
estabelece que os Regimes 
Próprios de Previdência deve-
rão recadastrar os servidores 
da ativa a cada cinco anos.

APOSENTADOS
Os servidores inativos (apo-

sentados), devem se apresentar 
ao Instituto de Previdência do 
Município de Barretos anualmen-
te, sempre no mês de aniversário 
para fazer o recadastramento.

Uma das entidades mais 
tradicionais do meio cirúrgico 
no mundo, American College 
of Surgeons (ACS), concedeu 
ao Instituto de Treinamento 
em Cirurgias Minimamente 
Invasivas (IRCAD), a “acre-
ditação” americana, reconhe-
cendo o alto nível de qualidade 
dos serviços prestados pelo 
instituto. O certificado tem 
validade de cinco anos.

De acordo com a gerente 
administrativa no instituto, 
Gabriela Pacheco, o processo 
de avaliação durou cerca de 
seis meses e contou, inclusi-
ve, com visita presencial de 
auditores do ACS.

Foram analisados desde os 
processos administrativos, à 
infraestrutura, parte técnica de 
laboratórios, nível de conhe-
cimento do corpo docente e 
aspectos relacionados a recursos 
financeiros e gestão do Instituto.

“Todo o processo foi reali-

Coordenador científico do IRCAD, Luis Romagnolo, ao lado dos auditores da ACS, Richard Satava 
E Maria Terry, gerente administrativo do IRCAD, Gabriela Pacheco, e Lanna Firmino (IRCAD)

Prorrogado prazo para o Censo Previdenciário 
dos servidores municipais de Barretos

Instituto rosentino Bispo 
é declarado de utilidade pública

social. Também 
abriu as portas 
para atendimentos 
para crianças com 
balé, dança, infor-
mática e capoeira. 

Para Anderson 
Alves, a conquista 
vem mostrar que 
o instituto está no 
caminho certo. 
"O deputado está 
sendo uma ponte 
importante para as 
entidades de Barretos", acres-
centou o presidente da entidade. 

A conquista se deve à dedica-
ção da instituição em buscar os 
documentos e mostrar o que está 
sendo realizado, lembrou o depu-

tado Sebastião Santos. "A partir 
de agora a instituição está apta a 
participar de todos os programas 
do Estado, principalmente o que 
for ligado ao atendimento de 
idosos”. disse Santos.

IrCaD Barretos é a primeira instituição 
brasileira a conquistar “acreditação” do 

Colégio americano de Cirurgiões

zado por um comitê que revisou 
minuciosamente os pilares do 
que eles consideram fundamen-
tais para a educação cirúrgica 
e cumprir todos os requisitos 
reafirma nosso nível de quali-
dade e comprometimento com 
a educação”, disse Pacheco.

Com mais de 11 mil alunos 
já treinados e cerca de 700 

docentes de todo o mundo, o 
IRCAD Barretos é o primeiro 
centro de treinamento cirúr-
gico do Brasil a conquistar a 
“acreditação” americana. 

Neste ano, o instituto ofe-
recerá 33 cursos voltados para 
treinamento em cirurgias mini-
mamente invasivas, em diver-
sas especialidades da medicina.

aposentado do InSS que 
ganha acima do salário mínimo 

terá reajuste de 4,48%

Evento em Barretos discute os comportamentos 
capazes de transformar negócios

Programação inclui palestra sobre curso Empretec e talk show com empresários

Diário Oficial da União.
O valor mínimo pago nas 

aposentadorias e pensões segue 
o salário mínimo, que passou 
de R$ 998 para R$ 1.039, o que 
equivale a um aumento de 4,1%.

Para quem começou a re-
ceber o benefício a partir de 
fevereiro do ano passado, os 
reajustes dos valores acima do 
salário mínimo vão variar de 
acordo com o mês de início da 
concessão. Os índices de cada 
mês ainda serão divulgados.

Segundo a Secretaria de 

Previdência, os novos valores 
serão creditados para os se-
gurados do INSS na folha de 
janeiro, que será paga entre 
27 de janeiro e 7 de fevereiro.

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

Para benefícios de até 
um salário mínimo 

Final 1: 27 de janeiro 
Final 2: 28 de janeiro 
Final 3: 29 de janeiro 
Final 4: 30 de janeiro 
Final 5: 31 de janeiro 
Final 6: 3 de fevereiro 
Final 7: 4 de fevereiro 
Final 8: 5 de fevereiro 
Final 9: 6 de fevereiro 
Final 0: 7 de fevereiro

Para benefícios acima 
de um salário mínimo 

Finais 1 e 6: 3 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
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Nesta sexta-feira (10) ven-
ceu o prazo para o pagamento 
integral, com desconto de 3%, 
ou da primeira parcela do Im-
posto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
de 2020 para os veículos com 
final de placa 2. 

O calendário continua na 
próxima segunda-feira, dia 13, 

O pente-fino prometido 
pelo governo federal de Jair 
Bolsonaro nos benefícios por 
incapacidade do INSS terá iní-
cio ainda neste trimestre com 
a convocação de mais de 300 
mil beneficiários de auxílios-
doença, segundo uma fonte do 
setor de perícias médicas da 
Previdência para o jornal Agora.

A expectativa do governo 
federal, segundo o jornal, é 
acelerar essa revisão para que 
ela funcione paralelamente a 
uma força-tarefa, que envolve-
rá servidores de diversas áreas, 
para destravar a fila de pedidos 
de benefícios previdenciários e 
sociais, informou um membro 
do alto escalão do INSS.

O avanço do pente-fino nos 
benefícios por incapacidade tam-
bém tem a função de amenizar o 
possível aumento das despesas 
da Previdência, caso a força-ta-
refa consiga aumentar significa-
tivamente as concessões.

Somente neste ano, cortes 
de benefícios que dependem 
de avaliação médica para se-
rem mantidos podem resultar 
em uma economia de R$ 5 
bilhões para a União.

Além de auxílios, a nova 
fase do pente-fino realizado pela 
perícia médica da Previdência 
colocará na mira o BPC (Bene-
fício de Prestação Continuada) 
pago a pessoas com deficiência. 
A revisão de aposentadorias por 
invalidez, porém, não será foco 
das novas convocações, ao me-
nos inicialmente.

O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro 
Dias Toffoli, atendeu a um 
pedido da União e restabeleceu 
na última quinta-feira (9) a 
redução de valores do seguro 
obrigatório DPVAT, prevista 
pelo Conselho Nacional de 
Seguros Privados, ligado ao 
Ministério da Economia. 

Toffoli reconsiderou uma 
decisão liminar (provisória) 
sua, do último dia 31, que 
havia suspendido a resolução 
do conselho. 

Com isso, o valor do seguro 

Ministro do STF revê própria decisão e 
restabelece valor mais baixo do DPVaT

passa a ser de R$ 5,21 para 
carros de passeio e táxis e R$ 
12,25 para motos, uma queda 
de 68% e 86%, respectivamen-

te, em relação a 2019. O valor 
praticado no ano passado foi 
de R$ 16,21 para carros e R$ 
84,58 para motos.

PlaCa 3
Pagamento do IPVA 2020 com desconto de 3% vence na próxima segunda-feira

para veículos de placa final 3 
e segue até 22 de janeiro para 
os veículos com placa final 0, 
desconsiderando os finais de 
semana (veja as tabelas).

A quitação pode ser de três 
maneiras: à vista com desconto 
de 3% (janeiro); à vista sem 
desconto (fevereiro) ou em três 
parcelas, de janeiro a março, 

de acordo com a data de ven-
cimento da placa. 

Para efetuar o pagamento, 
basta se dirigir a uma agência 
bancária credenciada com o 
número do RENAVAM (Re-
gistro Nacional de Veículo 
Automotor), e realizar o reco-
lhimento do IPVA 2020.

Utilize os terminais de au-

toatendimento, os guichês de 
caixa, pela internet ou débito 
agendado, ou outros canais 
oferecidos pela instituição 
bancária para fazer o paga-
mento. O IPVA também pode 
ser pago em casas lotéricas.

Parcelamento no 
cartão de credito

É possível quitar o IPVA 
2020 com cartão de crédito 
nas empresas credenciadas 
pela Secretaria da Fazenda e 
Planejamento. As operadoras 
financeiras conveniadas têm 

autonomia para definir o nú-
mero de parcelas e adequar 
a melhor negociação com o 
contribuinte. Consulte os en-
dereços neste link.

Os valores pagos ao cor-
respondente bancário são re-
passados ao Governo do Es-
tado de forma imediata, e sem 
qualquer desconto ou encargo.

Para mais informações, 
os proprietários dos veículos 
podem entrar em contato com 
a Secretaria pelo telefone 
0800-170110 (por telefone 

fixo), (11) 2450-6810 (exclu-
sivo para chamadas por tele-
fone móvel) e pelo canal Fale 
Conosco, no portal.fazenda.
sp.gov.br.

licenciamento 
anteciPado 2020
Para antecipar o licencia-

mento anual, deverão ser qui-
tados integralmente todos os 
débitos que recaiam sobre o 
veículo, compreendendo o 
IPVA, a taxa de licenciamento, 
o prêmio do Seguro DPVAT e, 
se for o caso, multas de trânsito.

Pente-fino no InSS terá início 
no primeiro trimestre deste ano

Revisão de 300 mil auxílios, com possíveis cortes de benefícios 
por incapacidade poderá economizar R$ 5 bilhões ao ano

A avaliação é que as revi-
sões desses benefícios foram 
praticamente esgotadas pelo 
pente-fino realizado na gestão 
do ex-presidente Michel Te-
mer. Procurada, a Secretaria de 
Previdência apenas reafirmou 
que pretende iniciar o pente-
fino ainda neste mês.

Entre os peritos, porém, a 
avaliação mais realista é que as 
convocações terão início até o 
fim de março.

Apresentada como uma 
das primeiras medidas do 
governo para reduzir gastos 
com benefícios, a revisão dos 
benefícios por incapacidade 
teve sucessivos adiamentos 
em 2019 porque a Dataprev 
precisava concluir um sistema 
que permitisse o cruzamento 
de dados das perícias médicas 
com informações do INSS 
que, neste novo programa, 

são diferentes dos dados ana-
lisados em revisões anteriores.

Além de reavaliar benefí-
cios por meio de perícias, o 
governo realiza um programa 
de revisão nos pagamentos rea-
lizados pelo INSS que possuem 
indícios de irregularidade. Essa 
análise alcança todos os tipos 
de benefícios, como aposen-
tadorias e pensões por morte. 
Para ampliar a capacidade de 
análise e revisões de processos, 
o programa prevê o pagamento 
de bônus aos servidores admi-
nistrativos que trabalharem fora 
do expediente normal.

A bonificação para o pro-
grama de combate a fraudes 
será de R$ 57,50 por processo 
administrativo avaliado. No 
caso do pente-fino nos benefí-
cios por incapacidade, a boni-
ficação para os médicos peritos 
será de R$ 61,72 por perícia.



5Barretos, 11 de janeiro de 2020 Jornal o PoVo

3323-4960
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o PoVo

Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

Para muitos, o início do ano 
é o período ideal para descansar 
e planejar as metas dos próximos 
12 meses. Para outros, é hora de 
aproveitar o recesso ou as férias 
para realizar cursos e buscar no-
vos conhecimentos. 

Para esse público, o Senac 
Barretos começa a temporada 
com novidades em seu portfólio.

A unidade oferece quatro op-
ções inéditas: "MS Project 2019 
– ferramenta de planejamento e 
gestão de projetos", "Aproveita-
mento Integral dos Alimentos", 
"Diversidade nas Organizações" 
e "Loja Virtual para Pequenos 
Negócios". Todos possuem curta 
duração, entre 20 e 40 horas.

“Estamos sempre atentos às 
demandas do mundo do trabalho 
para oferecer qualificação que 
seja relevante àqueles que estão 
em busca de oportunidades e de 
desenvolver habilidades comple-
mentares, como a autonomia e a 
atitude empreendedora, sempre 
estimuladas em nossos alunos”, 
ressalta Emerson Mello dos San-
tos, gerente do Senac Barretos.

Na área de gastronomia e 
alimentação, a unidade apresenta 
o curso "Aproveitamento Integral 
dos Alimentos". Nele, o aluno 
aprende a utilizar raízes, sementes 
e cascas, partes importantes dos 
alimentos que, na maioria das 
vezes, são desperdiçadas sem a 
consciência da importância nu-
tritiva que possuem.

Outra oferta inédita do Senac 
Barretos em 2020 é o curso "Diver-
sidade nas Organizações". Segundo 
Ana Cláudia Yasuraoka, coordena-
dora da área de desenvolvimento 
social da unidade, o curso apresen-
tará para o aluno exemplos de como 
implantar programas de diversidade 
e inclusão em empresas. 

“Atualmente, as empresas não 
estão preparadas para discutir 
e implementar programas que 
permeiam a diversidade. Nesse 

IngredIentes
250 gramas de fettuccine (tipo de macarrão) cozido al dente
50 gramas de manteiga
50 gramas de queijo parmesão ralado
1 caixa de creme de leite
1 colher (sopa) rasa de sal
1 pitada de pimenta seca
1 colher (chá) de orégano
PreParo
Tempere o fettuccine com sal, orégano e pimenta. Derreta a 
manteiga na frigideira e adicione o fettuccine misturando-o 
bem. Acrescente o creme de leite, misturando tudo até que 
fique ligado à massa. Adicione o queijo parmesão ralado. Sirva 
quente em pratos pré-aquecidos.
rendimento: 2 porções
Bom aPetIte!

Fettuccine A la Romana
Senac Barretos inicia 

2020 com cursos inéditos
Opções de curta duração e em diferentes áreas de conhecimento estão com inscrições abertas

cenário, esse profissional fará a 
diferença, pois além de propostas 
inovadoras, estará embasado na 
legislação vigente para a valo-
rização da diversidade e justiça 
social nas organizações”, explica 
Ana Cláudia.

Já na área de tecnologia de in-
formação, os interessados contam 
com duas opções. Em "MS Project 
2019 - ferramenta de planejamento 
e gestão de projetos",  o aluno 
recebe a capacitação do uso desta 
ferramenta, que planeja e gerencia 
projetos no menor prazo, no valor 
orçado, dentro do escopo definido 
e superando a qualidade esperada.

A outra opção é o curso "Loja 
Virtual para Pequenos Negócios", 
que tem como objetivo preparar o 
participante para desenvolver um 
e-commerce e lucrar no ambiente 
digital. O Brasil tem mais de 930 
mil lojas virtuais, sendo 88,8% 
de pequeno porte e 44,3% sem 
funcionários.

Apesar de recente, a busca 
pelas plataformas on-line é cres-
cente. De acordo com levanta-
mento da empresa de pagamentos 
PayPal Brasil, a abertura de lojas 
virtuais avançou 37,5% entre 
junho de 2018 e junho de 2019. 

“A internet tornou-se um 
excelente negócio também para 
os pequenos empresários, que 
podem alcançar mais clientes com 
a loja virtual. O curso visa ensi-
nar exatamente como construir 
essa plataforma e utilizá-la de 
maneira eficaz”, destaca Isabela 

Suppino, coordenadora da área 
de tecnologia da informação do 
Senac Barretos.

Para realizar a inscrição, e 
conferir outras informações, basta 
acessar o Portal Senac: www.
sp.senac.br/barretos.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Façamos da interrupção um caminho novo. 
Da queda um passo de dança, do medo uma escada, do 
sonho uma ponte, da procura um encontro! (Fernando Sabino)

Ano novo tá aí e não há me-
lhor momento para revermos 
nossos hábitos. Por isso, te per-
guntamos: quando foi a última 
vez que andou de bike? Se não 
lembra da ocasião, convidamos 
a repensar a forma como vem 
se locomovendo no dia a dia. 

Para incentivar o uso da 
bicicleta como meio de trans-
porte, separamos dicas que po-
dem te motivar a adotar a bike 
e torná-la parte da sua rotina. 

Segundo especialistas no 
assunto, a bicicleta está cada 
vez mais presente no dia a dia 
dos paulistas, principalmente 
durante a semana, para realizar 
deslocamentos de até 3 km de 
distância, até mesmo para ir de 
casa ao trabalho.

Tira você do trânsito -  
Percorrer distâncias em até 30 
minutos pode ser mais rápido 
do que utilizar transporte públi-
co, pois andar de bike permite 
fugir dos engarrafamentos e re-
duz o tempo do deslocamento. 
Além disso, só o fato de fazer 
uma atividade física enquanto 
vai ao trabalho já diminui sua 
irritação nas ruas.

Produtividade no traba-

Neste e no próximo final de se-
mana (11, 12, 18 e 19 de janeiro), 
o Lar Temporário Anjos de Quatro 
Patas realiza Feiras de Adoção no 
Acesso A do North Shopping Bar-
retos. São animais de diferentes 
idades, inclusive filhotes, já vaci-
nados e vermifugados, em bom 
estado de saúde, disponíveis para 
adoção. Os interessados devem 
preencher uma ficha com informa-
ções pessoais e assinar um termo 
de compromisso de bons tratos. 
As feiras acontecem das 12 às 
18 horas, sob a coordenação de 
voluntários do lar, que tem no seu 
comando a benemérita, Rosário 
Noris. Vale a pena prestigiar!!!

Desde o último domingo, 5 
de janeiro, o North Shopping 
Barretos recebe o Bazar do 
Grupo Artesanato Barretos, que 
reúne 18 artesãos da cidade e 
tem como objetivo promover a 
produção local e dar mais visi-
bilidade aos artistas da cidade. 
Durante o bazar, que vai até 31 
de janeiro, estarão expostos e 
à venda peças produzidas com 
diversas técnicas, como costura 
criativa em tecidos, trabalhos 
com madeira de demolição, utili-
zando sementes, latas, cabaças, 
vidros, pedras e outros materiais 
criativos, a maioria reciclados. 
Há também objetos decorativos 
e utilitários, que podem se tornar 
presentes e lembrancinhas te-
máticas de Barretos, pois trazem 
a marca da cidade, além de uma 
variedade de produtos religiosos. 
Criado em 2011, o Grupo Barretos 
Artesanato se destaca pelo com-
promisso com a sustentabilidade, 
a divulgação da marca Barretos e 
a criatividade das peças. O Bazar 
acontece no mall central defronte 
a loja da Morana.

Os artistas plásticos Tiago Tassinari e Mariangela Zerati, que usam 
a botânica como base de inspiração para suas obras, coordenam neste 
sábado, 11 de janeiro, às 14 horas, no Espaço Arte no Shopping, do North 
Shopping Barretos, uma oficina de Kokearte. Na oficina, os participantes 
podem aprender a arte de cultivar plantas em diferentes plataformas, 
como a kokedama, bola de musgo, e também terão noção do cultivo de 
bonsais e plantas tropicais. A oficina tem taxa de inscrição de R$ 100,00 
que cobre os custos do material utilizado na aula e o resultado da koke-
arte pronta é de propriedade do aluno. As inscrições podem ser feitas no 
local. O Arte no Shopping está no espaço de loja em frente a Marisa e 
pode ser visitado gratuitamente em qualquer dia da semana. Participe!!!

As férias de janeiro 
estão apenas no início e 
é tempo, ainda, para cur-
tir as atrações do North 
Shopping Barretos, e de 
pegar um ‘cineminha’ no 
Centerplex. A aventura 
congelante “Frozen 2” 
em 3D e a contagiante 
comédia  nacional “Mi-
nha Mãe é Uma Peça 3” continuam em cartaz. Confira os Horários:
Sala 01 – Frozen 2 – Dublado - Animação - Dublado - Livre - Quinta, 
Sexta, Segunda, Terça, Quarta: 14h30 - 16h45 - 19h - 21h15
Sala 01 – Frozen 2 – Dublado - Animação - Dublado - Livre - Sá-
bado, Domingo, Feriado: 14h30 - 16h45 - 19h - 21h15
Sala 02 – Minha Mãe é Uma Peça 3 - Nacional - Comédia - 12 Anos 
- Quinta, Sexta, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h30 - 19h15 - 21h40
Sala 02 – Minha Mãe é Uma Peça 3 - Nacional - Comédia - Nacional 
- 12 Anos - Sábado, Domingo, Feriado: 14h - 16h30 - 19h15 - 21h40
Sala 03 – Frozen 2 em 3D - Dublado - Animação - Dublado - Livre 
- Quinta, Sexta, Segunda, Terça, Quarta: 13h45 - 16h - 18h15 - 20h30
Sala 03 – Frozen 2 em 3D - Dublado - Animação - Dublado - Livre 
- Sábado, Domingo, Feriado: 13h45 – 16h - 18h15 - 20h30

E lá se vão 25 anos 
entre a estreia do pri-
meiro Jumanji, com 
Robin Willians. A sequ-
ência de 2017, Jumanji 
– Bem-Vindos à Selva, 
fez um sucesso estron-
doso e arrastou milhões 
aos cinemas. Pois os 

admiradores da franquia aguardam com ansiedade o “Jumanji: Próxi-
ma Fase” e já podem acalmar os ânimos: a pré-venda dos ingressos 
do filme está disponível nas bilheterias do Centerplex Cinemas do 
North Shopping Barretos, e nas plataformas digitais - Velox Tickets 
e Ingresso.com. A estreia em Barretos acompanha a data nacional, 
16 de janeiro. Confira a programação: Sala 03 – Jumanji: Próxima 
Fase - 3D Dublado - Aventura - Dublado - 12 Anos - Quinta, Sexta, 
Segunda, Terça, Quarta: 13h20 - 16h - 18h40 - Sábado, Domingo, 
Feriado: 13h20 - 16h - 18h40. Sala 03 - Jumanji: Próxima Fase - 
3D Legendado - Aventura - Legendado - 12 Anos - Quinta, Sexta, 
Segunda, Terça, Quarta: 21h15 - Sábado, Domingo, Feriado: 21h15

As férias escolares já estão 
acontecendo e até o início do ano 
letivo, no próximo dia 3 de feve-
reiro, a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo dá dicas de 
leituras durante este período que, 
também, pode ser aproveitado 
para o aprendizado e prática de 
leitura de forma leve e em família.

Fábulas de esoPo
Através de leituras rápidas, 

o autor conta histórias que 
podem ser encontradas no 
nosso cotidiano, através de 
personagens do reino animal. 
Toda história tem uma lição 
valiosa para o nosso dia-a-dia.

dom QuixoTe 
das Crianças/ 

monTeiro lobaTo
O livro conta a história de 

Dom Quixote, de Miguel de 
Cervantes, com a participação 
dos personagens de Lobato. A 
história na obra é narrada por 
Dona Benta, que simplifica a 
linguagem original do livro 
para que as crianças entendam.

a revolução 
dos biChos/ 

GeorGe orwell
Narra a vida dos animais do 

Rancho do Solar, que em uma 
noite, foram inspirados pelo dis-
curso do porco Major, a tomar a 
liberdade que é de direito deles 
e governar sobre o homem, que 
não trata os seus com igualdade, 
muitos menos os animais.

os miseráveis/ 
viCTor huGo

Na obra, ambientada durante 
a Revolução Francesa, Victor 
Hugo narra a vida de Jean Valje-
an, que mesmo após ter saído da 

Adotar um 
amigo de quatro 
patas é opção no 
North Shopping

Artesãos 
expõem e 

vendem peças 
em Bazar no 

North Shopping

Artistas compartilham técnicas da Kokearte 
em oficina neste sábado no North Shopping

Pré-venda de ingressos do filme 
“Jumanji: Próxima Fase” no 
Centerplex North Shopping

Os sucessos “Frozen 2” e “Minha 
Mãe é Uma Peça 3” continuam no 

Centerplex North Shopping

Pedalar com frequência contribui para 
a sua autoestima e qualidade de vida

lho - Outro fator importante 
que a bike proporciona é que 
o tempo que você gastaria 
dirigindo até o seu local de tra-
balho, poderá gastar cuidando 
da sua saúde. Além disso, vai 
economizar muito dinheiro 
com gasolina. Estudos com-
provaram também que pessoas 
que se exercitam têm uma me-
lhora de 65% na qualidade do 
sono. A consequência disso? 
Mais produtividade!

melhora o estresse - Quem 
anda regularmente de bike é mais 
resistente a doenças emocionais, 
como a depressão e ansiedade, 
além de aliviar o estresse. 

Fortalece a musculatura - 
Se associada a uma dieta saudá-
vel, a rotina em pedalar tonifica 
os músculos, pois ciclismo 
trabalha musculatura posterior 
da coxa, panturrilha, glúteos, 
quadríceps, além do abdômen, 
ombros, braços e antebraço.

economize com a bici- 
Um ponto onde normalmente 
gastamos uma parcela consi-
derável do orçamento é nosso 
deslocamento diário, seja com 
a utilização transporte público 
ou com a manutenção de um 

automóvel. E por conside-
rarmos esse um gasto básico 
e imprescindível, raramente 
pensamos em mudar a forma 
de deslocamento, avaliando os 
custos, por exemplo, de uma 
pessoa que utiliza transporte 
público duas vezes por dia. 

seu planeta agradece - A 
magrela é um veículo mo-
vido pela força do condutor, 
sem precisar de combustível. 
Assim, a bicicleta não emite 
gases poluentes na atmosfera 
que causam o efeito estufa e o 
aquecimento global. 

sensação de liberdade - 
Não tem sensação melhor que 
se locomover tranquilamente 
de bicicleta por aquela fila de 
carros parados no congestiona-
mento, não se sentir imobilizado 
no trânsito, poder olhar o chão e 
o céu, notar casas, pessoas, chei-
ros, sons, árvores e pássaros. 

Que tal aproveitar 2020 
para adotar novos hábitos? 
Só não se esqueça de usar 
roupas e calçados adequados 
e confortáveis, capacete e 
uma garrafinha de água para 
se manter hidratado durante 
as pedaladas.

Dia Do leitor
educação dá dicas de leituras 

para as férias escolares
Entre brincadeiras, momentos dedicados à leitura são de grande importância para os estudantes

prisão, continuou a ser persegui-
do pelas autoridades na França, 
ao mesmo tempo que toma para 

si a responsabilidade de criar 
Cosette após o falecimento de 
sua mãe, Fantine.
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A prefeitura de Barretos recebeu do Minis-
tério da Saúde, na última quinta-feira (9), uma 
nova ambulância do SAMU (Serviço de Aten-
dimento Médico de Urgência). “Isto vai tornar 
ainda mais eficiente a assistência médica de 
emergência prestada aos moradores da cidade” 
destacou o prefeito Guilherme Avila. De acordo 
com o secretário municipal de Saúde, Alexander 
Stafy Franco, a ambulância passará pelo proces-
so de emplacamento e entrará em funcionamento 
nos próximos dias. “Essa é a oitava ambulância 
adquirida pela gestão Guilherme Avila, propi-
ciando a renovação contínua da frota e dando maior segurança”, afirmou o secretário. Na foto, 
o secretário municipal de Saúde, Alexander Stafy Franco, juntamente com o coordenador do 
SAMU, Ronaldo Ursulino, e o enfermeiro do órgão, Riverson Carvalho.

A distribuição dos 57.150 
carnês do IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) dos 
imóveis de Barretos começa a 
ser feita pelos Correios na pró-
xima segunda-feira, 13 de janei-
ro. O pagamento integral ou da 
primeira parcela deve ser feito 
até o dia 10 de fevereiro. Já as 
demais parcelas vencem sempre 
no sexto dia útil do mês.

Conforme lei municipal, 
o pagamento à vista em cota 
única garante 10% de desconto 
para todos os imóveis e mais 
15% de desconto adimplentes 
com o IPTU anos anteriores. 
Até o ano passado, o percentual 
era de 10%. Portanto, em 2020, 
o contribuinte ganha mais 5%.

Os proprietários de imóveis 
que aderiram ao desconto com-
plementar na prefeitura poderão, 
também, ter até 20% de descon-
tos complementares, desde que 
tenham árvore plantada na calça-
da, número bem visível no imó-
vel, caixa de correio instalada, 
boa visualização para medição 
do hidrômetro e relógio de ener-
gia, e lixeira colocada na calçada.

Para quem optar por paga-

A prefeitura de Barretos, por meio da secretaria municipal de Saúde, informa que no período de manutenção 
do veículo Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos, as castrações serão realizadas no 
Centro Veterinário, localizado na sede da secretaria, na Avenida Ibirapuera, 177. Para a realização das castra-
ções de cães e gatos, o proprietário do animal deverá se dirigir previamente na secretaria de Saúde, no Setor da 
Vigilância Sanitária, no período das 8 às 12 horas, de segunda a sexta-feira, munido de RG e comprovante de 
endereço. O munícipe, então, preencherá a ficha de inscrição do animal e logo após será informado sobre a data 
em que deve levar o animal para efetuar o procedimento. Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Marco 
Antônio Rocha, as inscrições estão abertas e as cirurgias terão início a partir da próxima segunda-feira, dia 13. 

Castrações serão realizadas 
no Centro Veterinário

Correios iniciam distribuição de carnês 
do IPTU na próxima segunda-feira

Vencimento do valor integral e da primeira parcela é em 10 de fevereiro

mento parcelado os descontos 
também estão previstos em lei, 
sendo 5% para adimplentes até 
a data do vencimento e metade 
do desconto complementar para 
cada item, chegando até possíveis 
10% de desconto total. Todos es-
ses benefícios são garantidos para 
quem paga o tributo em dia.

Os proprietários que dese-
jarem adiantar o pagamento 
do imposto em parcela única e 
ainda não estiverem com o car-
nê em mãos, podem procurar a 
unidade do Poupatempo de Bar-
retos, localizado na Alameda de 

Serviços do North Shopping, 
e pegar um boleto impresso 
na hora ou conseguir o boleto 
no site da prefeitura pelo link 
www.barretos.sp.gov.br/iptu.

Os que optarem pelo par-
celamento devem aguardar a 
chegada do carnê.

NOVIDADE
O Departamento de Re-

ceita informa que a novidade 
deste ano é que o pagamento 
do IPTU poderá ser feito em 
qualquer agência bancária, 
pois a Prefeitura adotou a for-
ma de boleto registrado.

Barretos recebe nova ambulância do SaMU
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Cerca de 80 detentas da Pe-
nitenciária de Guariba, interior 
de São Paulo, deixaram a vaida-
de de lado para contribuir com a 
autoestima de outras mulheres: 
elas cortaram os longos cabelos 
e doaram para confecção de 
perucas às pacientes que fazem 
tratamento contra o câncer, no 
Hospital de Amor de Barretos.

A ação batizada de “Mechas 
da Solidariedade” começou com 
a iniciativa de duas detentas, que 

Os novos tratamentos para 
combater o câncer da pele começam 
a chegar ao Brasil, aumentando as 
expectativas de melhoria da qualida-
de de vida de milhares de pacientes. 

Os dados apontam que a do-
ença tem maior frequência entre 
os homens (mais de 85 mil casos 
no biênio 2016/2017) do que mu-
lheres (mais de 80 mil pacientes 
no mesmo período). 

A estimativa do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer) para o biênio 
2018/2019 foi de 165.580 mil 
novos casos de câncer da pele não 
melanoma.

O crescimento da doença 
entre o público masculino ainda 
é um sinal de resistência à tomada 
de algumas precauções, como o 
uso constante do protetor solar e 
outras barreiras físicas. 

Influencia, ainda, o aumento 
do número de novos casos entre os 
homens uma preocupação menor 
com a própria saúde, resultando na 
demora para consultar um especia-
lista para o tratamento do tumor.

Por isso, temos uma doença 
que facilmente poderia ser diag-
nosticada ainda no início, mas 
encontra hoje cerca de 15% dos 
pacientes com melanoma em fase 
de metástase, uma etapa com 
maiores dificuldades de respostas 
aos tratamentos, desde os conven-
cionais até as novas medicações 
que já encontramos no mercado. 

O diagnóstico precoce continua 
trazendo maiores chances de cura 
do tumor e, eventualmente, até 
mesmo reduzindo as possibilidades 
de uma intervenção cirúrgica. 

Os novos tratamentos também 
conseguem melhores respostas em 
fases iniciais da doença. A imu-
noterapia e as terapias-alvo vêm 
alcançando resultados positivos 
na cura dos pacientes com o tumor. 
Com elas, o paciente passa a ser 
tratado com medicamentos que 
inibem a multiplicação das células 
cancerígenas atuando especifica-
mente nos seus receptores. 

Os novos remédios contri-
buem também para ativar o sis-
tema imunológico, ajudando o 
organismo a combater o tumor. 
As novas terapias têm, inclusive, 
possibilitado a substituição dos 
tratamentos tradicionais de qui-
mioterapia, que não conseguem 
atuar de forma tão específica nas 
células, impactando tanto nas 
cancerígenas como nas saudáveis.

Portanto, a imunoterapia e 
as terapias-alvo trazem reações 
menores e são muito melhores 

Parte dos cabelos cortados e doados, e presa da Penitenciária de Guariba
doa cabelo para Hospital de Amor de Barretos. (Foto: SAP/SP - Divulgação)

Presas doam cabelos para fazer perucas a 
mulheres que lutam contra o câncer em Barretos

Hospital de Amor recebeu doação de mechas de 80 internas da Penitenciária de Guariba (SP).
 Ação teve início com duas detentas, que sensibilizaram colegas e funcionárias do presídio.

Novos tratamentos contra o câncer da pele

toleradas pelos pacientes. Mes-
mo nas fases mais avançadas, 
o profissional pode indicar a 
cirurgia seguida de terapias-alvo 
ou imunoterapia, dependendo do 
diagnóstico da pessoa. 

Esses novos tratamentos já 
são aplicados ao redor do mundo 
com indicadores cada vez mais 
positivos de melhora da qualidade 
de vida dos pacientes. Inclusive, 
alguns testes genéticos no tumor 
do paciente ajudam ao médico 
decidir qual o tratamento mais 
específico em cada caso.

Apesar dos grandes avanços 
da ciência na busca de novas 
alternativas no tratamento do 
câncer de pele, a prevenção ainda 
é o melhor caminho para reduzir 
a incidência da doença. A popu-
lação vem aos poucos adotando 
hábitos mais saudáveis. 

Os registros do câncer da 
pele não melanoma tiveram 
redução de 10 mil casos nos úl-
timos biênios. Mas precisamos 
continuar vigilantes, principal-
mente, em um país onde a po-
pulação passa um longo período 
de exposição ao sol.

A campanha Dezembro La-
ranja veio reforçar nossos cuida-
dos para evitar o câncer da pele. 
Atitudes simples do dia a dia po-
dem fazer uma grande diferença 
ao longo dos anos.

O uso constante de protetor 
solar e barreiras físicas (chapéus, 
camisas de manga comprida, 
óculos de sol, entre outros) tem 
papel essencial na proteção da 
pele dos efeitos da radiação UV, 
prevenindo os tumores cutâneos. 

A nossa pele merece todo 
esse cuidado.

sensibilizaram outras presidiárias 
e até funcionárias da unidade pri-
sional. A equipe de um salão de 
beleza da cidade se prontificou a 
realizar os cortes e o preparo dos 
cabelos voluntariamente.

“É uma troca. Da mesma 
forma que elas estão doando, 
também se sentem reconheci-
das. Resgata algo nelas, pois o 
ambiente faz com que se sintam 
desmotivadas, fora da sociedade. 
Elas mostram que, mesmo pre-

sas, podem ajudar”, disse Juliana 
Santiago, diretora do presídio.

A diretora contou que os 
cortes de cabelos das detentas 
foram realizados em três dias. 
O Hospital de Amor de Barre-
tos recebeu as mechas no dia 3 
de dezembro. Para quem ainda 
não sabe, o HA de Barretos é 
reconhecido nacionalmente 
pela qualidade do serviço 
oferecido por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“Foram doados cortes in-
teiros. O que a pessoa queria 
doar, cortou”, explicou Juliana 
Santiago. “Foi um projeto mui-
to válido. Saber que consegui-
mos resgatar esse lado humano 
delas, porque tem que ter a 
vontade de doar. Nós criamos 
o projeto, mas as doadoras são 
elas”, completou a diretora.

A diretora da penitenciária 
disse, também, que pretende 
dar continuidade ao projeto em 
2020. As detentas estão ajudan-
do a sensibilizar outras presas. 
Segundo ela, as internas tam-
bém se comprometeram a dar 

continuidade na ação voluntária, 
mesmo depois de libertadas.

“O ato solidário da peniten-
ciária rendeu 60 mechas para 
confecção de novas perucas. 
Ações como esta podem fazer 

a diferença na vida das pacien-
tes. Se não fossem as detentas, 
a unidade não conseguiria 
desenvolver um projeto tão 
importante para a sociedade”, 
finalizou Juliana Santiago.

Ramon Andrade de Mello
Médico oncologista, professor da 
disciplina de oncologia clínica da 

Unifesp (Universidade Federal 
de São Paulo) e da Escola de 
Medicina da Universidade do 

Algarve (Portugal)
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Segundo Caderno
Barretos, 11 de janeiro de 2020 

O ano de 2020 começou 
com comemoração no North 
Shopping Barretos. O cresci-
mento de 9% no volume de 
vendas de todo ano  foi impac-

Com crescimento de 11%, north Shopping 
comemora sucesso no mês de dezembro/2019

Resultado da somatória dos doze meses do ano também mostra crescimento do centro de compras

Quatro clientes foram sorteados na última segunda-feira, dia 6, na 
Campanha “A Magia Está em Suas Mãos” do North Shopping Barretos 
e começam o ano com R$ 5.000,00 cada para realizar compras nas 
lojas do shopping. Acompanhado pelos lojistas Júnior Santaguita, 
Maciel Monteiro e Willian Agnelo, o sorteio contou com 53.874 cupons 
participantes e aconteceu com transmissão ao vivo da Vale TV e das 
redes sociais, dando toda a transparência. Os nomes sorteados foram: 
Elisa Angela Adami (de Barretos), Flávia Aico Muraishi (de Guaíra), 
Maria Inês Pereira de Melo (de São José do Rio Preto) e Maria Luiza 
Pestana (de Barretos). O ato fechou com chave de ouro as promoções 
e campanhas do North Shopping Barretos. (Foto: Diego Viana).

Duas barretenses,  uma guairense e 
uma rio-pretense foram sorteadas 

na Campanha natal 2019 do north  
Shopping Barretos e ganharam 

r$ 5 mil cada em vales-compras

tado pelos  excelentes resulta-
dos da temporada de compras 
do mês de dezembro de 2019, 
que registrou 11% de aumento 
no volume de vendas e cresci-

mento de 15,6% no fluxo de 
veículos em relação a 2018. 

Somados aos resultados de 
campanhas e do movimento 
médio ao longo dos 12 meses 

A ACIB (Associação Co-
mercial e Industrial de Barre-
tos) sorteou na última quinta-
feira (9) no calçadão da rua 20, 
uma moto zero quilômetro e 
10 vales-compras de R$ 1 mil 
cada, com a presença de convi-
dados, diretores da associação 
e representantes de lojas.

No sorteio, a consumidora 
Taynara Helena, que comprou 
na Relojoaria Orient, foi premia-
da com uma moto Honda Start 
160. Outras 10 pessoas foram 
contempladas com vales com-
pras que serão utilizados nas 
lojas participantes da promoção.

De acordo com Paulo Sér-

aCIB divulga nomes dos ganhadores da 
Campanha natal Encantado da aCIB

passados, são crescimentos 
que fizeram com que o sho-
pping barretense registrasse 
números positivos, acima da 
expectativa inicial.

Segundo o gerente Ricardo 
Martins Marques, “tivemos 
um movimento e volume de 
vendas histórico no ano que se 
encerrou, uma vez que estamos 
vivendo uma retomada concre-
ta da economia. Isso nos mos-
tra que estamos no caminho 
certo como empreendimento, 
colhendo os frutos de muitos 
investimentos e inovações. E 
em 2020 essas novidades não 
param, só aumentam”, revela. 

Segundo a Alshop (Asso-
ciação Brasileira de  Lojistas de 
Shopping), o aumento médio 
no país ficou em 9,5% no fa-

turamento nominal de vendas. 
A entidade destacou que é o 
melhor resultado desde 2014.

Para 2020, além das mui-
tas ações e campanhas pro-
mocionais, o North Shopping 
Barretos terá novas operações 
chegando para fortalecer seu 
mix de lojas, entre elas a Angel 
Shoes (sapataria multimarca 
feminina), Claro (telefonia mó-
vel e streemer), Empório do 
Homem (multimarca em moda 
masculina) e Pastellone (massas 
e pastéis), além de outras que 
chegam para somar ao mix do 
shopping da região de Barretos.

gio Soprano, presidente da 
ACIB, a luta para promover a 
campanha foi grande. "Todos 
os diretores se empenharam 
para garantirmos a parceria 
com a prefeitura e propor-
cionar a decoração natalina. 
Os prêmios também foram 
uma atração a parte", disse 
Soprano, destacando, também, 
que "diversos consumidores 
da região vieram prestigiar o 
nosso comércio".

Para o presidente do Sin-
comercio, Roberto Arutim, 
o resultado da campanha foi 
muito positivo. "A promoção 
e a decoração movimentou o 

comércio. Em 2020, o objeti-
vo é dobrar o número de lojas 
participantes e oferecer uma 
premiação ainda mais atrati-
va", destacou Arutim.

A entrega dos prêmios está 

prevista para o dia 22 de janeiro, 
às 10 horas, na sede da associação.

Ganhadores dos vales-
compras: Stefania F. Mariano 
(Chavitta Modas), Cleonia 
Sousa dos Santos (Chavitta 
Modas), Janaina Sagioratto 
(Perfumaria Emy), Priscila 
Mota Cavenagli de Souza 
(Perfumaria Emy), Raquel G. 
Ferreira (Tecidos Jóia), Enzo 
Gabriel (Tecidos Jóia), Tali-
ta Borges (Silvia Presentes), 
Wellington Cordeiro Rossini 
(Botânica - Casa do E.P.I), João 
Batista Machado (Barretense 
Supermercados), Soraya Silva 
Araujo (Barretense Super-
mercados, Alfredo Kobayashi 
(Supermercados Passador) e 
Humberto  Machado Borges 
(Puricampo Agropecuária). 
(Foto: Igor Sorente).

Conselheiras tutelares foram 
empossadas para o mandato 2020 - 2024

Nomeadas pela portaria 
28.341, de 17 de dezembro 
passado, as cinco conselheiras 
tutelares de Barretos, eleitas em 
outubro do ano passado, foram 
empossadas na manhã desta 
sexta-feira, 10 de janeiro, para o 
mandato 2020 – 2024. A posse 
foi dada pelo chefe de Gabinete 
da prefeitura, Hugo Rezende 
Filho, que representou o prefeito 
Guilherme Ávila.

Foram empossadas, Chayene 
Borges Santana, Andreza Re-
bor Borges, Natália dos Santos 
Lizi, Márcia Magalhães Pina e 
Rosangela Aparecida Carvalho 
(titulares); e Valéria Cristina de 
Oliveira Pelegrini, Juliana Fer-
reira Adão, Matheus Henrique 
da Silva Souza e André de Paula 
Camargo (suplentes).

A posse, que aconteceu no 
auditório da prefeitura, teve 
participações do juiz de Direito 
da Vara da Infância e Juventude, 
Luciano de Oliveira Silva; do 
presidente da Câmara Municipal, 
João Roberto dos Santos, “João 
Mulata”; do deputado estadual, 
Sebastião Santos; da secretária 
municipal de Assistência Social 

e Desenvolvimento Humano, 
Kelly Brito; do presidente do 
Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescen-
te, Eduardo Croys Felthes; do 
delegado seccional de Polícia 
de Barretos, José Luiz Ramos 
Cavalcanti; dos vereadores Eu-
ripinho Naben, Fabrício Lemos, 
Aparecido Cipriano e Betim da 
Comunidade; e de representantes 
da sociedade civil.

Ao empossar as conselheiras, 
Hugo Rezende desejou sucesso 
e afirmou que a prefeitura de 
Barretos está à disposição para 
ajudar no trabalho em prol da 
criança e adolescente. “Desde o 
seu primeiro mandato o prefeito 
Guilherme Ávila investiu muito 
no social e na educação. Isto con-
tribui diretamente para a vida das 
famílias, pessoas e principalmente 
na formação da criança e do ado-
lescente”, ressaltou.

As demais autoridades des-
tacaram a importância do Con-
selho Tutelar e o exercício da 
função, colocando seus órgãos 
e instituições também à disposi-
ção para o desenvolvimento do 
trabalho neste mandato.
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O último dia 08 foi dia de festa para Leandro Cabeça, 
que comemorou mais um ano de vida, ao lado da 

esposa Valéria e da filha Lavínia. Parabéns!!!

O casal Caio Chiesa e Letícia está curtindo 
deliciosas férias ao lado do filho Antônio, no Guarujá!!!

A toda simpática Sílvia celebra mais uma primavera neste 
domingo, dia 12, ao lado do esposo, o advogado José Carlos 

Gazeta Júnior. Parabéns !!

Renan Marques comemora neste domingo, 12, mais um 
aniversário ao lado da esposa e filha. Parabéns!!!

O empresário Ricardo Francisco da Silva está curtindo deliciosas 
férias ao lado da amada Graciane Flores, dos filhos e amigos!!!

A princesa Júlia comemorou seus cinco aninhos no 
último dia 09, recebendo o carinho dos pais corujas, Lívia e 

Thiago, além do irmão Lucas. Parabéns!!

O nutricionista Raphael Leite celebrou no último 
dia 09 mais um aniversário, ao lado da esposa 

Fernanda e dos filhos Enrico e Mariah. Parabéns!!
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Janeiro é considerado o 
mês de conscientização sobre 
a saúde mental, importante, 
inclusive, em situações de 
tratamento de doenças como 

Ter uma saúde mental é 
estar bem consigo mesmo, 
aceitar as exigências diárias, 
entender suas emoções e sa-
ber como lidar com elas, além 
de reconhecer o seu limite, 
respeitá-lo e buscar ajudar 
de um profissional quando 
necessário.  

“Uma mente saudável 
está ligada à maneira que ela 
reage às exigências do coti-
diano e ao modo que entende 
e reage sobre seus desejos, 
emoções e ambições. O bem
-estar da mente também está 
relacionado com o psicológi-

co e o emocional do ser hu-
mano”, afirma Rita Calegari, 
psicóloga.

Por isso, é importante 
estar atento aos seguintes si-
nais: Sono desregulado; Falta 
ou excesso de apetite; Perda 
de interesse nas atividades 
cotidianas; Dificuldades de 
lidar com os problemas coti-
dianos ou de tomar decisões; 
Sensibilidade emocional; 
Falta de convívio social.

 Se identificar qualquer 
um dos sintomas acima, 
procure ajuda médica e psi-
cológica o quanto antes. 

O verão chegou e muita gen-
te vai aproveitar a temporada de 
calor para viajar com a família. 
Nessas horas, quem tem pet 
costuma viver um dilema: levar 
o animal à tiracolo ou recrutar 
alguém para cuidar dele? 

A decisão deve ser tomada 
com muita cautela, levando em 
consideração a espécie do animal,  
bem como sua idade e saúde. 

Os felinos, em geral,  cos-
tumam se estressar mais em 
viagens. Nesse caso, é reco-
mendável transportá-los so-
mente se for inevitável. Se tem 
alguém de confiança que pode 
cuidar do pet em seu ambiente, 
é muito melhor deixá-lo.

Cães, por sua vez, tendem a 
viajar com mais tranquilidade, 
mas é preciso evitar viagens mui-
to longas, ter cuidado redobrado 
nas paradas, cuidar da ventilação 
e observar a temperatura corporal 
do animal. Se puder viajar du-
rante a noite, especialmente no 
verão, é mais interessante. 

Há leis para condução de 
animais em viagens de avião 
ou carro e, por este motivo, é 
essencial que o tutor informe-se 
e programe o passeio com ante-
cedência. Veja algumas dicas:

Viagem de carro
Apesar de não ser obrigató-

rio o uso da caixa transportadora 
dentro dos veículos de passeio, 
essa é a melhor opção para os 
gatos que costumam ficar agi-
tados nesses momentos. Deixe 
a caixa transportadora aberta 
pelo menos um dia antes em 
um local onde o gato possa en-
trar e se acostumar com aquele 
ambiente. Isso faz com que ele 
perca o medo e não se recuse 
a entrar nela antes da viagem. 
Outra dica é prender a caixa com 
o cinto de segurança, para evitar 
que o animal se machuque com 
o movimento do veículo.

Já para os cães, a reco-
mendação é manter o animal 
preso, de forma que ele não 
possa distrair o dono e tenha 
sua movimentação reduzida. O 
correto é prender o cão com o 
auxílio de uma guia no cinto de 

Janeiro branco
o que é saúde mental?

atenção à Saúde Mental é fundamental em 
tratamento e cura de crianças e jovens com câncer
Pacientes estão mais sujeitos a transtornos como depressão e ansiedade; familiares e profissionais de saúde também devem ter acompanhamento

tratamento”, diz o médico.
O especialista comenta 

que o avanço nas condições 
de tratamento melhorou a 
perspectiva de qualidade de 
vida e cura de pacientes com 
câncer em geral para mais de 
80% na atualidade. Com isso, 
foi possível avaliar os efeitos 
provocados pela terapia e 
na vida dos pacientes e seus 
familiares durante e após o 
tratamento, como transtornos 
psíquicos, entre eles, depres-
são, ansiedade e medo.

“Ao avaliar a população em 
geral, ex-pacientes de câncer 
apresentam uma maior preva-
lência, por exemplo, de altera-
ções da saúde mental. Por isso, 
constatou-se que o tratamento 
necessário para a cura dos pa-
cientes também é prejudicial à 
saúde psicológica”, explica o 
médico oncopediatra.

em busca do 
equilíbrio

O diagnóstico do câncer 
mexe não apenas com aspectos 
mentais de crianças e jovens, 
mas também de familiares e pro-
fissionais de saúde. Afinal, de 
acordo com Milone Silva, são 
inúmeros procedimentos, qua-
se sempre associados a algum 
desconforto físico e emocional, 
diversas internações e diferentes 
níveis de gravidade. Também os 
frequentes deslocamentos são 
cansativos e longos, interferindo 
no convívio familiar e social.

“Não é raro que o paciente 
falte aos compromissos relacio-
nados ao tratamento ou mesmo 
o abandono no meio da terapia. 
Assim, a atenção à saúde men-
tal é fundamental para diminuir 
o absenteísmo e os impactos do 
tratamento oncopediátrico”, diz 

o especialista, que complemen-
ta: “Os profissionais que lidam 
com estes pacientes também 
devem receber atenção, pois 
estão propensos ao desgaste 
físico e emocional”.

O médico da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Pedi-
átrica considera que o suporte 
psicólogo durante e após o 

tratamento, seja para o pa-
ciente ou para sua família, é 
fundamental. “Até porque as 
situações e reações dos pacien-
tes serão diferentes conforme a 
faixa etária, ambiente familiar 
e social em que o paciente está 
inserido, exigindo abordagens 
distintas, mas bem fundamen-
tadas para cada caso”, conclui.

o câncer. Segundo pesquisa 
internacional, publicada na 
revista Psychooncology, ex-
pacientes da doença têm 10% 
mais transtornos psíquicos que 

população em geral.
Os resultados do estudo 

chamam atenção para a impor-
tância de práticas relacionadas 
à saúde mental no tratamento 
oncológico de crianças e jo-
vens, bem como de outras 
faixas etárias, de familiares e 
profissionais de saúde.

Segundo o dr. Marcelo 
Milone Silva, da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Pedi-
átrica, a boa prática começa 
por tratar toda criança e jovem 
com câncer em hospitais espe-
cializados. “A partir disso, as 
ações serão voltadas para mini-
mizar os problemas e traumas 
decorrentes da experiência do 

Viagem com o Pet: Dica para transportar 
o melhor amigo em segurança

Cães e gatos podem e devem ser incluídos nos passeios de férias, no entanto, 
cuidados são importantes para evitar transtornos para o pet e para o dono

segurança, impedindo que ele 
consiga pular para os bancos 
da frente ou atrapalhar o mo-
torista de alguma forma. Outra 
alternativa são as cadeirinhas 
para cachorros, aconselhadas 
para os cães de pequeno porte. 
Recomenda-se ainda a baixa 
ingestão de líquidos pelos 
animais, para evitar vômitos.

TransporTe 
em aVião

Quem pretende viajar de 
avião com um bichinho de es-
timação precisa se programar 
com pelo menos 3 meses de 
antecedência. Isso porque os 
trâmites variam de acordo com 
o destino e companhia aérea, 
principalmente para voos inter-
nacionais. No geral, é necessário 
o uso de caixas de transporte 
e microchips de identificação, 
porém ambos precisam atender 
às exigências do país de destino. 
Também é fundamental estar 
com a vacinação em dia, e, em 
alguns casos, a imigração ainda 

pede exames que comprovem 
que o animal  está saudável.

cuidado 
redobrado com 

filhoTes e idosos
Independente do meio de 

transporte, filhotes que ainda 
não tomaram todas as doses das 
vacinas não podem viajar e com 
os animais idosos é preciso ter 
uma atenção especial. O ideal é 
fazer uma visita ao veterinário 
e pedir exames que atestem a 
saúde do bichinho antes de tirá
-lo de casa. Pets idosos ou com 
problemas cardiorrespiratórios 
não devem ir, a não ser que não 
seja possível evitar a viagem.
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Esportes

O Barretos EC estreia 
no Campeonato Paulista da 
Série A3 no próximo dia 25, 
em jogo contra a equipe do 
Osasco, às 15 horas, lá na 
Região Metropolitana da 
capital, sede do adversário.

O primeiro jogo da equipe 
em casa, no Estádio Fortaleza, 
em Barretos, será no dia 29, 
contra o Paulista, às 20 horas.

A última rodada desta pri-
meira fase da competição está 
agendada para o dia 4 de abril. 
Nesse dia, o BEC irá receber o 
Marília, às 15 horas, em casa. 

Ao todo, participam 16 
equipes da competição. Na 
primeira fase, todas as equi-
pes se enfrentam em turno 
único. Os oito melhores clas-
sificados avançam para as 

quartas de final.
Serão dois jogos, que devem 

acontecer nos dias 12 e 19 de 
abril. Quem avançar, disputará 
as semifinais, programadas 
para os dias 26 de abril e 3 de 
maio. Os vencedores já estarão 
garantidos na Série A2 de 2021. 
As finais estão marcadas para 
os dias 10 e 17 de maio. (Foto: 
Igor Sorente/ SevenPress)

A segunda fase da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior começa 
neste sábado (11) com 16 parti-
das. Corinthians (foto), Santos, 
Internacional, Fluminense e Bo-
tafogo tentam se manter vivos 
em busca do título.

Nesta fase, os times se enfren-
tam em jogo único e quem ganhar 
está na terceira fase. Em caso de 
empate no tempo normal, a deci-
são vai para os pênaltis.

O Corinthians vai continuar 
em Franca, que foi sede do 
Grupo 11, e tem pela frente o 
Cuiabá. O time comandado por 
Dyego Coelho ainda não perdeu 
e somou sete pontos, terminan-
do como líder da chave.

Com 100% de aproveita-
mento e líder do Grupo 2, o 
Santos tem um compromisso 
complicado pois encara a 
Ponte Preta. O duelo será em 
Osvaldo Cruz, onde a alvi-
negra de Campinas atuou na 
primeira fase.

OUTROS GRANDES
Na cidade de Assis, o Bota-

fogo faz um confronto contra o 
seu xará paulista, o Botafogo 
de Ribeirão Preto. Na primei-
ra fase, os cariocas somaram 
sete pontos e terminaram na 
vice-liderança do Grupo 4, que 
teve Bauru como sede.

Líder do Grupo 7, com sete 
pontos, o Internacional vai con-
tinuar jogando em Santa Bárbara 
D'Oeste e busca a classificação 
diante do Volta Redonda.

Ainda sem tomar gols na 
competição e líder do Grupo 
15, com 100% de aproveita-
mento, o Fluminense segue na 
cidade de Itu e vai enfrentar o 
CRB no Novelli Júnior.

MAIS PARTIDAS
Destaques também para os 

confrontos entre Athletico-PR x 
Paulista e Vitória x Paraná. O dia 
ainda vai ter três duelos paulistas: 
Desportivo Brasil x Capivariano, 
Taboão da Serra x Ituano e Votu-

poranguense x Mirassol. 
CLASSIFICADOS

Agora são 57 classificados: 
ABC, Água Santa, Athleti-
co-PR, Atlético-CE, Atlético
-MG, Avaí, Bahia, Botafogo
-RJ, Botafogo-SP, Capivariano, 
Ceará-CE, Chapecoense, Co-
ritiba, CRB, Cruzeiro, Cuiabá, 
Desportiva-PA, Desportivo 
Brasil, Ferroviária, Flamen-
go-SP, Fluminense, Francana, 
Goiás, Grêmio, Internacional, 
Itapirense, Ituano, Joinville, 
Juventude, Londrina, Mirassol, 
Náutico, Novorizontino, Oeste, 
Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, 
Real-DF, Red Bull Brasil, Rí-
ver-PI, Santa Cruz, Santos, São 
Bento, São Bernardo, São Ca-
etano, Serra-ES, Sertãozinho, 
Sport, Taboão da Serra, Tanabi, 
Timon-MA, Trem-AP, Tupi, 
União ABC, Vitória-BA, Volta 
Redonda e Votuporanguense. 
(Com informações do Futebol 
Interior)

BEC aprimora parte tática e física, e busca dois volantes e um zagueiro
O Barretos Esporte Clube 

segue realizando os seus trei-
namentos no Estádio Fortale-
za, e de acordo com o gerente 
de futebol, Luis Eduardo Cor-
tillazzi, a equipe corre contra 
o tempo para deixar o elenco 
dentro das melhores condições 
possíveis para a estreia no 
Paulista da Série A3, no dia 25, 
às 15 horas, diante do Grêmio 
Osasco, em Osasco. 

Para compensar o tem-
po parado no final do ano, 
a comissão técnica através 
do preparador físico, César 

de Cillo, juntamente com 
os fisioterapeutas Thiago e 
Willian Almeida, e o treinador 
Ricardo Moraes, intensificou 
a parte tática. 

ELENCO
A equipe tem 23 jogadores 

contratados e está trabalhando 
para trazer dois volantes e um 
zagueiro. O BEC acertou o 
retorno do volante Elias, titular 
na temporada 2019, e está pra-
ticamente certa a contratação 
do volante Guilherme Andra-
de, que foi Campeão Mundial 
pelo Corinthians em 2012, 

tendo passagens pela Ponte 
Preta e futebol árabe, e do 
zagueiro Jomar, 29 anos, que 
atuou pelo Palmeiras, Mirassol 
e Vasco da Gama.

ESTáDIO
O Estádio Fortaleza está 

interditado e segundo os di-
rigentes, até a próxima se-
gunda-feira, dia 13, deverá 
ser apresentado os laudos na 
Federação Paulista de Futebol, 
inclusive na reunião agendada 
em São Paulo. Na foto, o vo-
lante Elias, que está de volta 
ao Barretos EC.

Primeiro jogo do Barretos 
em janeiro é fora de casa

Aulas de jiu jitsu gratuita 
na Associação Ser Feliz de 
Novo, no antigo clube da Te-
lesp, no bairro Califórnia. As 
aulas serão ministradas pelo 
Professor Lúcio, a partir do 
dia 21 de janeiro. Horário das 
aulas será às 18 horas. Venha 
participar e traga seu filho. 
Você que ama esse esporte é 
o nosso convidado especial. 
Mais informações: 3323-7344 
ou (17) 98150-0307.

COPa SãO PaulO JúniOr
Segunda fase começa neste sábado 

com Corinthians, Santos e muito mais

novidades na 
associação 

Ser feliz 
de novo

Os times se enfrentam em jogo único e a decisão 
vai para os pênaltis em caso de empate no tempo normal


