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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 1.045,00 
R$  20,14

VALORES EM 13 DE MARÇO

R$  4,809
Dólar Comercial Venda R$  4,812

Cotações 
FinanCeiras

INCENTIVO A JOVENS

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Saúde, investiga dois 
novos casos suspeitos de coro-
navírus no município. Um dos 
pacientes, de 77 anos, apre-
sentou sinais e sintomas da 
doença, e teve contato direto 
com outra pessoa sintomática, 
procedente da Espanha. 

Os pacientes permanecem 

A 21ª Zona Eleitoral de 
Barretos realizará a partir da 
próxima segunda-feira (16), 
a Semana do Jovem Eleitor. 
Os trabalhos se encerram 
na sexta-feira, dia 20. A cam-
panha busca incentivar o 
eleitor a fazer seu primeiro 
título, antes mesmo de com-
pletar 18 anos e estimular a 
participação dos jovens nas 
escolhas políticas. O jovem 
eleitor que comparecer ao 
Cartório Eleitoral durante 
a semana não precisará de 
agendamento prévio para 
fazer o título. “Inclusive, o 
menor de idade pode vir 
desacompanhado dos pais 
ou responsáveis”, adiantou 
a chefe do Cartório Eleitoral, 
Alessandra Tamarozi. Os 
documentos necessários são 
o RG e comprovante de ende-
reço. Se for do sexo masculi-
no e maior de 18 anos, deve 
apresentar, também, o alis-
tamento militar. O Cartório 
Eleitoral funciona na avenida 
15, nº 749, entre as ruas 18 e 
20, com atendimento das 12 
às 18 horas.

HOMENAGEM ÀS MULHERES - Como o mês de março é dedicado 
a homenagear as mulheres, o advogado Luiz Tegami escolheu al-
gumas mulheres para homenageá-las no último domingo, dia 8, Dia 
Internacional das Mulheres. E, na oportunidade, passou a elas as se-
guintes palavras: “Mulher trabalha, mulher estuda, mulher batalha, 
mulher é mãe e, às vezes, tem que fazer o papel de pai também.    
Portanto, lugar de mulher é onde ela quiser e merece estar! Pa-
rabéns Mulheres, mães, esposas, amigas, irmãs, GUERREIRAS! 
Não só pelo 8 de março, mas por todos dias!

IMAGENS DO DIA

ABANDONO E DESCASO - Na foto À ESQUERDA, o leitor enviou à redação imagem de bancos instalados do lado de 
fora do prédio do popular Postão, na esquina rua 32 com a avenida 23. Segundo ele, o espaço “não é usado pra nada” e poderia 
ser melhor aproveitado para melhor atender a população que busca atendimento médico no local. Na foto À DIREITA, outro 
leitor questiona os responsáveis pela limpeza de ruas, praças e jardins, e recolhimento de itens abandonados em calçadas e vias 
públicas. “Este sofá foi largado a mais de uma semana no canteiro que separa as duas pistas da Via Conselheiro Antônio, em 
frente ao conjunto habitacional Predinhos. Ninguém ainda percebeu que é entulho?”, questiona ao final da mensagem.

No início da noite desta 
sexta-feira (13), o empresário 
Ailton Aparecido da Silva 
anunciou o falecimento de seu 
irmão, o também empresário 
Milton Aparecido da Silva, o 
popular Miltão da Construtora.

Depois de presidir a dire-
toria do Barretos EC por dé-
cadas, Miltão ocupava atual-
mente o cargo de Presidente de 
Honra do clube, o tradicional 
Touro do Vale. Miltão estava 

internado havia vários dias.
Miltão também presidiu a 

diretoria do Rio das Pedras 
Country Club, além de ser 
conselheiro do clube. Ele tinha 
65 anos e deixou a esposa Sô-
nia, além dos filhos Roberval, 
Suzana e Rogério, e netos.

O presidente da Fede-
ração Paulista de Futebol, 
Reinaldo Carneiro Bastos, 
enviou comunicado aos fami-
liares de Miltão e à diretoria 

do BEC. Segundo ele, a FPF 
determinou que todos jogos 
dos campeonatos paulistas 
deste final de semana terão 1 
minuto de silêncio em home-
nagem ao barretense, além de 
decretar 3 dias de luto.

“A federação também re-
conhece neste momento de 
tristeza para todos nós, todo o 
grande trabalho que o Miltão 
prestou ao futebol paulista”, 
diz o comunicado.

A regional do Partido Solidariedade confirmou o lançamento 
do vereador Flávio Olmos como pré-candidato a prefeito de Olím-
pia nas eleições de outubro. Olmos oficializou sua saída do DEM 
(Democratas) e sua filiação ao Solidariedade. “Flávio Olmos é um 
grande destaque da política olimpiense e revelação como vereador 
em seu primeiro mandato”, diz a nota do partido. “Minha atuação 
na Câmara me coloca preparado para disputar cargos superiores 
na administração pública”, comentou Flávio Olmos.  

A prefeitura de Barretos 
deve anunciar, oficialmente, 
na próxima segunda-feira, dia 
16, as novas medidas que se-
rão tomadas pelos órgãos pú-
blicos municipais, incluindo 
UBSs e hospitais, com relação 
ao combate à proliferação do 

coronavírus no município.
Com relação à paralisação 

das aulas na rede pública 
municipal, o município de-
verá seguir o procedimento 
tomado pelo Estado, de pos-
sível suspensão das aulas de 
forma gradual, para que pais 

e responsáveis não sejam 
prejudicados no seu dia-a-dia.

Na rede particular de ensi-
no, pais relataram no início da 
noite desta sexta-feira (13), que 
a Escola Cirandinha anunciou a 
suspensão das aulas a partir da 
próxima segunda-feira.

No início da noite desta 
sexta-feira (13), a polícia 
militar foi acionada em uma 
residência do bairro Fortale-
za, onde seria registrado um 
homicídio. Trata-se de Lúcia 
Helena de Souza Porto, de 
60 anos, que foi encontrada 
nos fundos de sua residência, 
na rua 24 nº 1.863, entre 
avenidas 7 e 9. Informações 
preliminares apontaram que 
o corpo apresentava sinais de 
queimaduras. Ela era dona 
de casa, com 3 filhos, sendo 
duas mulheres, e residia no 
local com um filho portador 
de deficiência. O caso será 
investigado pela polícia civil.

Faleceu Miltão, presidente 
de honra do Barretos EC
Federação Paulista de Futebol decreta luto de três dias

O governo de São Paulo 
anunciou nesta sexta-feira (13) 
que serão suspensas gradual-
mente as aulas nas escolas es-
taduais e municipais a partir de 
segunda-feira (16). A suspensão 
total ocorre a partir do dia 23.

“Nós não faremos uma 
interrupção das aulas de qual-
quer maneira. Tem que ter um 
planejamento com as famílias. 

Não adianta parar as aulas e 
as crianças ficarem com avô e 
avó, que é o público que mais 
temos que nos preocupar”, 
disse o secretário da Educação 
do Estado, Rossieli Soares.

De acordo com o secretá-
rio e com o governador João 
Doria, na próxima semana, as 
escolas estarão abertas para 
orientações de prevenção. Para 

eles, as famílias precisam de 
tempo para se organizar. “Es-
tamos dando mais de 10 dias 
para as famílias organizarem”, 
disse Rossieli.

Doria afirmou que reco-
mendou o mesmo em relação 
ao ensino privado e que já 
comunicou o Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino 
do Estado de São Paulo.

Solidariedade tem 
pré-candidato a 

prefeito em Olímpia

Saúde monitora mais dois casos 
suspeitos de coronavírus em Barretos

em isolamento domiciliar, devi-
do aos sinais clínicos estáveis, 
e está sendo monitorado pelos 
profissionais da secretaria.

Em nota, a secretaria mu-
nicipal de Saúde reforçou que 
permanece seguindo todas as 
orientações do protocolo esta-
belecido para a doença.

Material foi coletado, en-
viado para análise e aguarda 

resultado, que deve ocorrer em 
um prazo de 48 horas, segundo 
protocolo dos laboratórios e do 
Ministério da Saúde.

Prefeitura anuncia na segunda-feira novas 
medidas no combate ao coronavírus

São Paulo suspende aulas gradualmente 
a partir da próxima segunda-feira

Polícia registra 
homicídio no 

bairro Fortaleza

Cartório realiza 
a Semana do 
Jovem Eleitor



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.

Clareamento dos dentes
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Atualmente o risco de epi-
demia de coronavírus, assusta o 
mundo. O surto que atinge a Ásia 
já se espalhou por diversos países 
ocasionando inúmeras mortes. 
Infelizmente já chegou ao Brasil, 
causando reflexos econômicos 
significativos que impactaram 
as relações trabalhistas.

Algumas empresas no Bra-
sil, especialmente as de produ-
ção de celulares e eletrônicos 
já anunciaram férias coletivas 
e paralisaram suas produções 
por falta de insumos oriundos 
da China. 

Nesse tenso momento, tra-
balhadores, Sindicatos e em-
pregadores se unem visando a 
melhor estratégia para proteger 
fisicamente os funcionários e 
evitarem possíveis demissões 
em massa pela falta de matéria 
prima e consequentemente falta 
de produção. Assim assembleias 
foram realizadas para discuti-
rem as férias coletivas, com a 
aprovação dos trabalhadores e 
pedido de formalização perante 
o Sindicato e o Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Deste modo, a epidemia de 
Coronavírus pode afetar a rotina 
dos trabalhadores brasileiros 
que poderão ter suas jornadas de 
trabalho diminuídas ou entrarem 
em férias coletivas.

Importante destacar que a 
concessão das férias coletivas é 
uma prerrogativa do empregador 
que para evitar sanções adminis-
trativas e o pagamento em dobro 
das férias mais o terço constitu-
cional, deve seguir o que a le-
gislação dispõe. Assim, as férias 
coletivas poderão ser concedidas 
a todos os colaboradores, a um 
ou alguns dos estabelecimentos 
da organização de determinada 
região, ou a setores específicos. 

Exemplificativamente se a 
empresa optar por dar férias 
coletivas ao setor de produção 
e manter os demais em ativi-
dade poderá fazê-lo, desde que 
todos os colaboradores do setor 
entrem em férias, sob pena de 
serem invalidadas.

Poderão ser gozadas em dois 
períodos anuais distintos, nunca 
inferiores a dez dias corridos. 
O empregador deverá ainda, 
comunicar ao Ministério do 
Trabalho e Emprego, Sindicato 
representativo da categoria 
profissional e os empregados. 
Por fim deverá comunicar os 
empregados afixando avisos nos 
postos de trabalho.

Muitas empresas com fun-
cionários que prestam serviços 
no exterior providenciaram o 
retorno deles ao Brasil. Os cola-
boradores que prestam serviços 
nesses países que apresentam 
surto da doença poderão pedir 
a repatriação com o pagamento 
das despesas pela empresa. 

Embora seja um problema 
de saúde pública, os governos 
não são os únicos responsáveis 
por tomar medidas profiláticas 
visando evitar a propagação do 
vírus. A Constituição Federal 
prevê em seu artigo 7º que os 
trabalhadores urbanos e rurais 
possuem o direito de redução 
dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança.

Assim, especificamente o 
setor de medicina e segurança 
do trabalho das empresas deve 
alertar, orientar e tomar medi-
das profiláticas. As orientações 
devem incluir e incentivar me-
didas de higiene e proteção. 
Afinal, um ambiente saudável 
com a aplicação de programa de 

Em março de 2020, os bom-
beiros da Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo completam 
140 anos, marca que merece ser 
comemorada. Dentre todos os 
segmentos do funcionalismo, 
este é certamente um dos mais 
respeitados pela sociedade. 

A boa reputação da corpo-
ração é resultado de décadas 
de trabalho extremamente 
eficiente e fundamental na vida 
de milhões de paulistas.

Decidi escrever sobre os bom-
beiros porque vivemos em um pe-
ríodo em que os servidores estão 
sendo cruelmente atacados. Um 
exemplo recente é a declaração 
do ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que classificou-os de 
parasitas. Esse tipo de comentário 
é perigoso porque incentiva a po-
pulação a se colocar contra bons 
profissionais do serviço público. 

Enaltecer os trabalhadores 
eficientes e corretos é, portanto, 
uma forma de bem-informar os 
brasileiros sobre o trabalho que 
realizam e sua indiscutível impor-
tância. A corporação dos bombei-
ros é um bom exemplo do serviço 
público que funciona bem.

Há alguns dias, o jornal Fo-

antônio tuccílio, presidente 
da Confederação Nacional dos 

Servidores Públicos (CNSP)

Para melhorar a aparência dos 
dentes, uma opção cada vez mais 
comum é a aplicação de lentes de 
contato dentais. Além de deixar 
o sorriso mais alinhadinho, essa 
tendência da dentística também 
garante dentes mais brancos e 
pode até eliminar problemas como 
o bruxismo e a exposição exces-
siva da gengiva. Mas, para evitar 
complicações, qual será o jeito 
certo de cuidar das suas lentes? 

Para preservar a integridade 
das suas lentes de contato den-
tais, um dos principais cuidados 
a ter é evitar consumir alimentos 
muito duros, já que isso pode 
causar atrito e desgaste. Torra-
das, pão duro, cereais crocantes 
e balas são apenas alguns dos 
exemplos do tipo de alimentos 
que você deve evitar.

A prevenção é a melhor for-
ma de evitar qualquer proble-
ma bucal. A higiene adequada 
é o cuidado mais importante 
para preservar a integridade 
das suas lentes. Assim, é re-
comendada a escovação após 
as refeições, além do uso do 
fio dental e enxaguante bucal.

Coronavírus e o Direito do Trabalho. 
o que sua empresa deve saber

saúde garantirá a diminuição no 
número de faltas e a dissemina-
ção do vírus.

Em meio a esse cenário, foi 
sancionada pelo Governo Fede-
ral a Lei Federal nº 13.979/2020, 
implementando medidas para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente do 
Coronavírus que objetivam a 
proteção a população.

As disposições contidas na 
lei são aplicáveis aos órgãos 
públicos e às empresas em geral 
o que gerará reflexos em suas 
atividades. Ocorrendo a suspeita 
de infecção pelo Coronavírus a 
pessoa deverá ser isolada para a 
realização de exames obrigató-
rios para se comprovar ou não a 
presença da contaminação. 

Confirmada que a pessoa foi 
infectada ficará em quarentena 
para tratamento não praticando 
suas atividades laborais. Ocor-
rendo o afastamento do trabalho 
pelo isolamento ou quarentena, 
o que configura  a ausência justi-
ficada, serão devidos os salários 
nos primeiros 15 (quinze) dias 
de afastamento e, a partir do 16º 

dia, ficará afastada pelo INSS.
Visando ainda conter a pro-

pagação do vírus, outras medi-
das poderão ser adotadas, além 
do isolamento e da quarentena. 
Dentre essas medidas a deter-
minação de realização com-
pulsória de exames médicos, 
testes laboratoriais, coleta de 
amostras clínicas, vacinação 
e outras medidas profiláticas, 
tratamentos específicos, estudo 
ou investigação epidemiológica 
até exumação e cremação de 
cadáver. Tais medidas serão 
limitadas ao tempo, a estudos 
científicos e visam a preserva-
ção da saúde pública.

Assim, por tratar de saúde 
pública, governo, empresas e 
funcionários deverão se mobi-
lizar para evitar a disseminação 
do vírus. Por se tratar de epide-
mia e não de doença ocupacio-
nal ou acidente de trabalho, não 
se poderá atribuir a responsabi-
lidade direta da empresa mas 
a preocupação com medidas 
profiláticas deve ser prioridade.

adriana giori de Barros
Advogada

140 anos de história: os 
bombeiros da Polícia Militar de 

São Paulo merecem nossa gratidão
lha de S. Paulo divulgou matéria 
sobre o aniversário da corpo-
ração e trouxe números muito 
interessantes. Por exemplo: os 
bombeiros de São Paulo são 
acionados a cada 9,3 segundos. 

Atualmente, o estado conta 
com mais de 44 milhões de mo-
radores e, apesar da alta demanda, 
mais de 90% das ligações são 
atendidas no primeiro toque, o 
que é essencial para que a corpo-
ração chegue aos locais rapida-
mente e possa salvar mais vidas. 
A rapidez com que os bombeiros 
são acionados é impressionante.

Muitas pessoas acreditam 
que o trabalho dos bombeiros 
se resume a apagar incêndios, 
mas suas funções vão além. 
Eles agem em missões de res-
gate na terra, no ar e no mar.

Há alguns dias, casas foram 
soterradas na Baixada Santista, 
ocasionando a morte (até o mo-
mento) de 44 pessoas. Os bom-
beiros são os profissionais que 
subiram o morro para ajudar as 
vítimas e que estão lá até hoje 
em busca dos desaparecidos. 
Um deles, o cabo Marciel de 
Souza Batalha, morreu enquan-
to tentava resgatar uma jovem 

e um bebê em Guarujá.
Ser bombeiro da Polícia Mili-

tar em São Paulo é atender a cerca 
de 530 mil ocorrências por ano e 
correr riscos de vida diariamente, 
mas não hesitar ao ser chamado.

Além da eficiência da cor-
poração, os bombeiros são co-
nhecidos por sua gentileza e boa 
educação. A população sente-se 
amparada e acolhida por eles, o 
que é muito importante quando 
falamos em serviço público. 
Afinal, o servidor não trabalha 
para o Estado. Ele trabalha pelo 
Estado, mas para as pessoas.

Por tudo isso, registro mi-
nha gratidão aos homens e as 
mulheres que fazem parte des-
sa corporação e meus parabéns 
pelos 140 anos de história. Que 
a população de São Paulo pos-
sa sempre contar com o apoio 
desses grandes profissionais.

Cuidados com as lentes de contato dentais

Outro cuidado fundamental é 
apostar em consultas regulares de 
manutenção com o seu dentista. 
Assim, é possível não só aumen-
tar a durabilidade dos laminados 
mas também investigar a integri-
dade do tratamento, assinalando 
caso algo não esteja bem, como, 
por exemplo, o acúmulo do tárta-
ro ou da placa bacteriana ao redor 
do perímetro das lentes. 

Hábitos como roer as unhas 
ou morder objetos também po-
dem comprometer as proprie-
dades estéticas das lentes de 
contato. Além de desgastar as 
cerâmicas, essa prática pode criar 
até fraturas, levando à necessida-

de de troca dos laminados.
Além de uma higiene bucal 

irrepreensível, é necessário sem-
pre estar atento à saúde das suas 
gengivas e ao primeiro sinal de 
alerta, visitar o seu dentista. Caso 
se desenvolva algum problema 
periodontal, as lentes de contato 
podem camuflar o problema, por 
isso, é fundamental sempre ava-
liar com cuidado a integridade da 
sua gengiva ao redor das lentes.

Para garantir uma escova-
ção adequada, aposte em uma 
escova de dentes de cerdas 
macias. Assim, é possível hi-
gienizar as lentes de contato 
de forma suave, mas eficaz, 
durante o tempo correto.
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O Coordenador de Área da 
agência do IBGE de Barretos, Júlio 
César Mora, confirmou que estão 
abertas até 24 de março, via inter-
net, as inscrições para a contratação 
de 126 agentes para atuarem no 
Censo Demográfico 2020. 

Nas 7 cidades de atuação 
da regional do órgão (Barretos, 
Colina, Colômbia, Guaíra, 
Guaraci, Jaborandi e Olímpia) 
devem ser contratados 271 
pessoas entre Recenseador, 

Agente Censitário Municipal e 
Agente Censitário Supervisor.  

As inscrições devem ser fei-
tas pelo site da organizadora do 
processo seletivo, o Cebraspe 
(https://www.cebraspe.org.br/). A 
taxa de inscrição para as funções 
de nível médio (Agente Censitá-
rio Municipal e Agente Censitário 
Supervisor) é de R$ 35,80 e para 
Recenseador, de R$ 23,61.

Os profissionais contra-
tados temporariamente pelo 

IBGE também terão direito 
a férias e 13º salários pro-
porcionais, de acordo com a 
legislação em vigor.

Esses profissionais irão 
trabalhar na coleta de informa-
ções do Censo 2020, entrevis-
tando os moradores de todos 
os domicílios na região. 

As remunerações dessas 
três funções variam de R$ 
1.100,00 a R$ 2.100 para 
ACM e R$ 1.700 para ACS.

Aposentados e pensionistas 
do INSS devem receber a primei-
ra parcela do 13º salário entre os 
dias 24 de abril e 8 de maio, se-
gundo previsão da Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho. 

A confirmação das datas de 
pagamento depende ainda de 

um decreto presidencial. "A 
previsão é de que a antecipação 
esteja disponível a partir da 
folha de pagamento de abril, 
entre os dias 24 de abril e 8 de 
maio", informou a secretaria.

As datas de pagamento 
variam conforme o valor a ser 

recebido e o número final do 
benefício, sem considerar o dí-
gito. Por exemplo, se o número 
é 123.456.789 - 0, desconsidere 
o 0 (dígito). O número final é 
9. Começam a receber primeiro 
os segurados que ganham até 
um salário mínimo.

Na última terça-feira (10), 
a Câmara Municipal de Bar-
retos iniciou os trabalhos que 
serão desenvolvidos para mo-
dernização da Lei Orgânica 
de Barretos e do Regimento 
Interno do Legislativo. 

As duas normas serão am-
plamente analisadas e debati-
das de forma a acompanhar o 
que estabelece a Constituição 
Federal, a Constituição Esta-
dual e diversos entendimentos 
dos Tribunais Superiores.

A iniciativa para os estudos e 
as consequentes reformulações 
dos dois instrumentos legais é 
da Mesa Diretora da Câmara. 
Os procedimentos serão rea-
lizados obedecendo ao plano 
de trabalho que está descrito 
no convênio firmado entre a 
Câmara Municipal de Barretos 
e a Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo - USP, 
Campus Ribeirão Preto.

Para o desenvolvimento 
das atividades foi nomeada 
uma comissão responsável 
pelos estudos e aplicação das 
reformas, composta pelos ve-
readores Almir Neves, Apare-
cido Cipriano e Luiz Umberto 

Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do 
Legislativo barretense serão reformulados

O Ministério da Saúde está 
orientando as áreas técnicas de 
secretarias estaduais a endu-
recer medidas em relação ao 
coronavírus.

Em informe enviado às au-
toridades regionais, a pasta re-
comenda que eventos de massa 
governamentais, esportivos, 
artísticos, culturais, políticos, 
científicos, comerciais e reli-
giosos devem ser cancelados ou 
adiados, se houver tempo hábil. 

Instituições de ensino de-
vem planejar a antecipação 

de férias.   Caso contrário, 
recomenda-se que o evento 
ocorra sem público. Cruzeiros 
turísticos devem ser adiados. 
Velórios não devem ter con-
centração de pessoas. Viajan-
tes internacionais, ainda que 
assintomáticos, devem ficar 
em isolamento domiciliar por 
sete dias, procurando uma uni-
dade de saúde caso apresentem 
febre e tosse ou dispneia. 

É preciso disponibilizar lo-
cais para que servidores públi-
cos e privados possam lavar as 

mãos com frequência. Álcool 
gel com concentração menor 
do que 70% devem ser dispen-
sados. O ministério orienta as 
secretarias a recomendarem 
que empresas realizem reuni-
ões virtuais e cancelem viagens 
que não sejam essenciais, in-
centivando o trabalho remoto, 
conhecido como home office. 

Será necessário ainda es-
timular a adoção de horários 
alternativos de trabalho para 
reduzir horários de pico no 
transporte urbano.

Ministério da Saúde recomenda férias antecipadas, 
suspensão de eventos e isolamento de viajantes internacionais

O presidente Jair Bolsonaro 
deve realizar novo teste de coro-
navírus nos próximos dias, após 
ter obtido resultado negativo de 
um exame feito na quinta-feira, 
segundo notícias da mídia. Se-
gundo reportagem do jornal O 
Estado de S. Paulo, a necessi-
dade do novo exame se deve ao 
tempo que o presidente passou no 
avião e ao lado do secretário da 
Comunicação, Fabio Wanjgarten, 
diagnosticado com a doença na 
quinta-feira. A jornalista Eliane 
Catanhêde, da GloboNews, disse 
que o ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, explicou para ela 
que um novo exame é necessário 
devido ao tempo de incubação do 
vírus. Seria preciso esperar uns 
dias a mais para completar ao pe-
ríodo de possível incubação. Foto: 
O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, usando máscara, ao 
lado do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, caminha da 
biblioteca para área privada do 
Palácio da Alvorada, em Brasília 
(DF) (Imagem: Dida Sampaio/
Estadão Conteúdo)

Câmara inicia trabalhos 
para modernização de legislação

de Campos Sarti. 
Eles terão auxílio e parti-

cipação do Procurador-Geral 
Legislativo, Clóvis Ferreira 
Júnior; da Diretora Parlamentar, 
Neire Cristina Donizeti Ribeiro 
Botacini; do Diretor de Comu-
nicação, Rafael Luciano de Lu-
cas; do Diretor Administrativo/
Financeiro, Sílvio Homero de 
Souza; do Diretor de Protocolo e 
Expediente, Wander Stuart Co-
ronato Nogueira, e do Assessor 
Chefe de Gabinete, Fradique 
Magalhães de Paula Júnior.

Todos os trabalhos serão 
supervisionados pelo dr. Raul 

Miguel Freitas de Oliveira, 
que é consultor e professor de 
graduação e pós-graduação 
de Direito Administrativo, 
Ambiental Municipal e Urba-
nístico da USP.

O prazo para conclusão dos 
trabalhos é de 270 (duzentos 
e setenta) dias, podendo ser 
prorrogado por, no máximo, 90 
(noventa) dias, com a apresen-
tação do relatório conclusivo. 

As propostas de modifica-
ção também serão amplamente 
debatidas no Plenário da Câ-
mara e passarão pelo voto de 
todos os vereadores.

IBGE abre 126 vagas 
para o Censo 2020 em Barretos

Nas 7 cidades da regional do órgão serão contratados 271 agentes

Pagamento da 1ª parcela do 13º dos 
aposentados deve começar em 24 de abril

CALENDÁRIO
Para quem ganha até um salário mínimo 
(R$ 1.045 em 2020)
Final 1: 24/4
Final 2: 27/4
Final 3: 28/4
Final 4: 29/4
Final 5: 30/4
Final 6: 4/5
Final 7: 5/5
Final 8: 6/5
Final 9: 7/5
Final 0: 8/5

Para quem ganha acima de um salário 
mínimo (mais de R$ 1.045)
Finais 1 e 6: 4/5
Finais 2 e 7: 5/5
Finais 3 e 8: 6/5
Finais 4 e 9: 7/5
Finais 5 e 0: 8/5
Por lei, tem direito à gratificação quem re-
cebeu durante o ano aposentadoria, pensão 
por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, 
auxílio-reclusão e salário-maternidade. Quem 
recebe o BPC (Benefício de Prestação Conti-
nuada) não tem direito ao 13º salário.

Bolsonaro deve fazer novo teste 
de coronavírus, diz jornal
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (16/03) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

 AUXILIAR DE COMPRAS
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
AUXILIAR DE MARCENEIRO
CALDEIREIRO III
EMPREGADA DOMÉSTICA
EMPREGADA DOMÉSTICA
ENCARREGADO ADMINISTRATIVO
FERRAMENTEIRO
FONAUDIÓLOGO
GERENTE DE LOJA
MECÂNICO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÕES
MECÂNICO DE CAMINHÕES

MOTORISTA DE CAMINHÃO
OPERADOR DE ESCAVADEIRA
OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
OPERADOR DE PRODUÇÃO
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
OPERADOR DE TRATAMENTO DE CALDO II - COM EXP., 
PARA OPERAR,
MONITORAR E CONTROLAR O PROCESSO D
PROTÉTICO DENTÁRIO
REPRESENTANTE COMERCIAL
SERVIÇOS GERAIS
SUSHIMAN
VENDEDOR INTERNO
VENDEDOR INTERNO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North 
Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 às 12 horas, munidos de 
PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

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 
natura e seus derivados no Brasil, 
é apoiadora do livro "Tons de 
Verde – A Sustentabilidade da 
Agricultura no Brasil", escrito 
por Evaristo de Miranda, pesqui-
sador da Embrapa, engenheiro 
agrônomo e doutor em Ecologia.

Taciano Custodio, head de Sus-
tentabilidade na Minerva Foods, 
ressalta que “o livro traz um retrato 
fiel sobre a atuação do país no 
cenário agropecuário: os avanços 
considerando questões sustentá-
veis, de proteção e preservação 
de áreas, bem como as evoluções 
tecnológicas neste campo”. 

Referência em pecuária sus-
tentável e em responsabilidade 
ambiental reconhecida por au-
ditorias internacionais como a 
Grant Thornton, a qual atesta 
que a Minerva Foods cumpre 
100% o Compromisso da Pú-
blico Da Pecuária Sustentável, a 
companhia entende a relevância 
de publicações que disseminem 

Dados do Seguro DPVAT 
apontam que o estado de São 
Paulo é o primeiro colocado 
em indenizações envolvendo 
acidentes com motocicletas. 
Em 2019, foram 29.440 inde-
nizações pagas para acidentes 
com esse tipo de veículo. 
Destas, 75% (22.062) foram 
para os condutores das motos. 

O levantamento realizado 
pela Seguradora Líder indica, 
ainda, que 17% (5.047) das 
indenizações foram destinadas 
aos pedestres e 8% (2.331) aos 
passageiros das motocicletas.

Considerando os tipos de 
coberturas, cerca de 65% 
(18.994) foram destinadas 
a beneficiários que ficaram 
com algum tipo de sequela 
permanente, 27% (7.879) ao 
reembolso de Despesas de As-
sistência Médica e Suplemen-
tares (DAMS) e 8% (2.567) 
aos casos fatais. 

A faixa etária mais atingida 
foi a de 18 a 34 anos, repre-
sentando 48% das ocorrências 

Em comemoração ao Dia 
Mundial do Consumidor, neste 
domingo, 15 de março), muitas 
promoções são oferecidas aos 
cidadãos por diversos segmen-
tos comerciais. No entanto, o 
Ipem-SP (Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de São Pau-
lo), órgão delegado do Inmetro, 
que tem como objetivo defender 
o consumidor, apresenta algu-
mas dicas e orientações para 
garantir que a celebração não 
se torne um prejuízo.

 São dicas simples e orien-
tações úteis para o consumo 
consciente que, além de garantir 
direitos do cidadão, também 
podem contribuir para os co-
merciantes não terem prejuízos 
como autuações e multas por 
parte do Ipem-SP.
Saiba o que eStá le-

vando para caSa
 Todo produto embalado sem 

a presença do consumidor – seja 
pelo fabricante ou pelo ponto de 
venda (os chamados itens pré-
medidos) devem apresentar, de 
forma visível, as informações 
sobre a quantidade, peso, volu-
me e dimensão do produto. O 
consumidor tem o direito de sa-
ber o que está levando para casa 
e pagar o preço justo por isso.

Sempre confira o 
peSo e o deSconto 

da embalagem
 Nos produtos alimentícios, 

por exemplo, é importante veri-
ficar se o indicado na embalagem 
corresponde ao que está sendo 
levado para casa utilizando uma 
balança do ponto de venda para 
a conferência. Se o valor for 
menor ou igual ao conteúdo 
nominal descrito na embalagem, 
o consumidor está sendo prejudi-
cado, pois o peso da embalagem 
deve ser, sempre, descontado.

balançaS, vale 
quanto peSa?

 Vale destacar que as balan-
ças (assim como outros instru-
mentos de medição, incluindo 
medidores de pressão arterial, 
radares, bafômetros, bombas 
de combustíveis, entre outros) 
também passam por aferição e, 
portanto, devem apresentar selo 
do Inmetro com o ano de vali-
dade da última verificação feita 
pelos fiscais do Ipem-SP. Além 
disso, antes de iniciar a pesagem, 

o equipamento deve indicar zero 
no mostrador, estar limpo e seco 
e ter descontado o valor da tara 
(peso da embalagem).

SeuS direitoS não 
São brincadeira
No caso dos brinquedos, duas 

questões são de fundamental 
importância para garantir que a 
diversão da criançada aconteça 
com segurança: a presença de 
classificação etária indicativa e o 
selo do Inmetro. Se os dados não 
estiverem contemplados, o melhor 
a fazer é não adquirir o produto.

viSta e inviSta em 
Segurança

Ao comprar qualquer pro-
duto têxtil é importante conferir 
a "composição" do tecido, que 
deve ser informada na etiqueta 
do produto. Também devem 
estar informados razão social ou 
nome da marca registrada do fa-
bricante, CNPJ, país de origem, 
nome e percentual das fibras 
e filamentos que compõem o 
tecido, além de indicações para 
conservação do produto e indi-
cação do tamanho ou dimensão.
abaSteça o Seu car-

ro com atenção
Ao adquirir combustível, a 

atenção do consumidor deve estar 
voltada para a bomba, que deve 
possuir selo do Inmetro, com a 
data validade da última verifica-
ção realizada pelo Ipem-SP. Ao 
abastecer, é importante descer 
do carro e acompanhar o proce-
dimento, verificando se o preço 
indicado na bomba é o mesmo 
anunciado nas placas do posto e se 
o marcador está zerado. Por fim, 
deve-se sempre solicitar o cupom 
fiscal da compra, no qual constam 
a quantidade de litros adquiridos e 
o valor pago pelo produto.

uma corrida 
pelo Seu direito
 Para identificar se o taxíme-

tro foi verificado pelo Ipem-SP, 
o consumidor deve observar a 
existência do lacre amarelo, que 
impede o acesso à regulagem do 
aparelho, e do selo do Inmetro 
com a frase "verificado até 
2021", em alguns casos poderão 
ser encontrados com a etiqueta 
"verificado até 2020", pois, 
o instrumento pode ser que 
ainda não tenha sido verifi-
cado, devido ao cronograma 
conforme o alvará. Caso o 

lacre esteja rompido, o con-
sumidor não deve aceitar a 
corrida, pois o aparelho pode 
apresentar medição incorreta. 
O valor da bandeira é estabe-
lecido pela prefeitura de cada 
município, mas é importante 
estar atento ao horário em 
que as bandeiras 'um' e 'dois' 
podem ser utilizadas, para não 
pagar mais caro pela corrida.
 adquira eletrodo-
méSticoS com Selo

 Para aquisição de eletrodo-
mésticos, é importante que o 
consumidor verifique a presença 
do selo ENCE (Etiqueta Nacio-
nal de Conservação de Energia), 
que é obrigatório para produtos 
como geladeira, máquina de la-
var roupa e forno micro-ondas. 
Este selo é importante para que 
o consumidor possa checar a 
indicação de eficiência energé-
tica do item, além de já conter 
o selo do Inmetro, que atesta a 
sua segurança.
atenção redobrada 
na compra de boti-

jõeS de gáS
Os botijões de gás também 

merecem atenção especial. 
Além de checar a presença do 
selo NBR, o consumidor deve 
recusar botijões enferrujados, 
amassados ou com as alças 
soltas. O lacre da empresa que 
envasou o produto necessita 
estar intacto, assim como o 
nome da empresa que entrega 
o botijão deve ser o mesmo 
que está impresso no recipiente. 
Também é importante certificar-
se de que o regulador do produto 
e a mangueira apresentam o 
selo do Inmetro e o prazo de 
validade do item, que deve ser 
de cinco anos.

fiScalização 
e denúnciaS

 O Ipem-SP tem intensificado 
a fiscalização de produtos a fim 
de garantir que os consumidores 
estejam seguros em fazer suas 
compras de acordo com as nor-
mas nacionais. O consumidor 
que notar irregularidades ou tiver 
dúvidas pode realizar denúncia 
na Ouvidoria do IPEM-SP para 
solicitar a avaliação do item, por 
meio do telefone 0800 013 05 
22, de segunda a sexta, das 8 às 
17 horas, ou enviar e-mail para 
ouvidoria@ipem.sp.gov.br.

São Paulo é o estado brasileiro 
com o maior número de acidentes 

envolvendo motocicletas
Minas Gerais e Ceará ocupam a segunda e a terceira posições no ranking

indenizadas. Os períodos que 
concentraram o maior número 
de acidentes foram a tarde e o 
anoitecer. As vítimas do sexo 
masculino representaram mais 
de 74% das indenizações.

ranking
Minas Gerais está em se-

gundo lugar no ranking de in-
denizações pagas em acidentes 
envolvendo motocicletas com 

28.490 ocorrências e o Ceará está 
na terceira posição com 22.499.

braSil
No ano passado, foram 

pagas mais de 353 mil indeni-
zações incluindo todos os tipos 
de veículos no Brasil. Apesar 
de representarem apenas 29% 
da frota nacional, as motos 
foram responsáveis por 77% 
dos pagamentos do seguro.

Ipem-SP orienta sobre o consumo de 
produtos e serviços em comemoração 

ao Dia Mundial do Consumidor
Dicas contribuem para evitar prejuízos aos consumidores, 

além de combater erros e fraudes no momento das compras

Minerva Foods apoia livro "Tons de Verde – 
a Sustentabilidade da agricultura no Brasil"
Em sua terceira edição, Evaristo de Miranda traz na publicação abordagem so-
bre o panorama atual da sustentabilidade no setor agrícola e pecuário do país

conteúdos educativos sobre o 
agronegócio no Brasil.

“É nosso papel, como um dos 
principais players do mercado e 
referência em atuação sustentá-
vel, apoiar formas de comunicar 
o trabalho responsável em todo o 
território nacional sob diferentes 
perspectivas. Sem dúvidas, o 
Tons de Verde é um livro com-
pleto, capaz de esclarecer os 
principais fatos sobre a produção 
nacional”, finaliza.    

As compras de gado reali-
zadas pela Minerva Foods no 
Bioma Amazônia, assim como 
em outros biomas, são 100% 
feitas em fazendas monitora-
das, o que assegura que todos 
os fornecedores estejam de 

acordo com rigorosos critérios 
socioambientais. 

Atualmente, a empresa mo-
nitora por conta própria mais de 
8.000 fornecedores no bioma 
Amazônia, compreendendo uma 
área total de mais de 9 milhões 
de hectares, uma região equiva-
lente ao território de Portugal.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da dulce

Entregar a Declaração do Im-
posto de Renda (IR) é sinônimo de 
burocracia para muitos brasileiros. 
No entanto, o período de entrega 
que, em 2020, acontece de 2 de 
março a 30 de abril, é também 
uma oportunidade de praticar so-
lidariedade sem gastar um centavo 
a mais por isso. 

Os contribuintes que op-
tarem em declarar pelo modo 
completo (opção feita durante o 
preenchimento) podem destinar 
até 3% do Imposto de Renda 
para instituições e projetos de 
alto impacto social. 

Neste ano, buscando ampliar 
o número de doações via impos-
to de renda, o Governo Federal 
lançou a campanha Destinação, 
que explica de maneira descom-
plicada como fazer o redirecio-
namento. Segundo dados da 
Receita Federal, em 2019 foram 
recebidas mais de 30 milhões 
de declarações, sendo que as 
doações foram apenas 73.987, 
o que representa apenas 2,4% 
do potencial de contribuições. 

Como o valor que pode ser 
destinado para projetos sociais 
diz respeito a um montante que 
deve ser pago de qualquer ma-
neira ao Governo Federal, a 
doação é uma oportunidade de 
fazer o bem. “Isso garante que 
o contribuinte indique para onde 
o seu dinheiro vai, que ele possa 
escolher um projeto que conhece 
e ainda acompanhar como o valor 
é aplicado. O mais interessante é 
que o valor retorna para a pessoa 
ainda em 2020”, explica Rodolfo 
Schneider, gerente de Captação 
de Recursos e Marketing do Ma-
rista Escolas Sociais. 

Segundo o especialista, se a 
pessoa tiver imposto a restituir, 
o valor doado é acrescentado ao 
montante (calculado já no sis-
tema da Receita) e ele recebe o 
valor no período de restituição. 
Se o contribuinte tiver imposto 

IngredIentes
1 kg de bacalhau dessalgado, sem pele, sem espinhas e cortados 
em fatias.
10 batatas pré-cozidas e cortadas em fatias.
4 ovos cozidos e cortados em fatias grossas.
2 cabeças de cebola roxa cortadas em fatias médias.
1/2 xícara (de chá) de azeite de oliva.
50 g de azeitonas pretas sem caroços.
1/2 xícara (de chá) de cebolinhas verdes picadas.
3 folhas de louro.
3 pimentões (verde, amarelo e vermelho) cortados em fatias médias.
PreParo do molho
Em uma panela coloque o azeite, o alho, o louro, a cebola fatiada.
Faça um refogado e deixe murchar.
Coloque o cheiro verde ou cebolinha e reserve
montagem do Prato
Frite algumas fatias de pão e reserve.
Em um pirex ou panela, que possa levar à 
mesa, inicie a montagem. 1ª uma camada de 
bacalhau. 2ª uma camada de pão frito. 3ª uma 
camada de batatas cozidas em fatias. 4ª uma 
camada do molho. Vai repetindo as camadas 
sucessivamente, até que a última camada seja 
de bacalhau. Despeje por cima o restante do 
molho refogado. Leve ao forno para cozinhar. 
Quando a camada de bacalhau de cima estiver 
macia, o prato está pronto para ser servido.
dICa
Sirva com arroz brando e salada de folhas verdes.

Bacalhau a moda do Porto
Menos de 3% dos contribuintes fazem 

doações com o Imposto Solidário

a pagar, o valor doado é descon-
tado do débito.

Passo a Passo de 
Como doar

Com a intenção de explicar 
o passo a passo para efetuar uma 
doação via imposto de renda, o 
Marista Escolas Sociais, que aten-
de mais de 7.700 crianças, ado-
lescentes e jovens em 20 Escolas 
e Unidades Sociais, preparou um 
site detalhando todas as etapas. Ao 
acessar impostosolidario.org.br, o 
contribuinte pode entender todos 
os processos e conhecer institui-
ções que poderão ser beneficiadas.

eduCação é 
uma das áreas 

ImPaCtadas
As doações podem promover a 

expansão de laboratórios, projetos 
de educomunicação, capacitação 
de educadores, revitalização de 
espaços e melhorias no acervo 
das bibliotecas. Mais de 40% das 
famílias atendidas nos locais estão 
abaixo da linha da pobreza e 26% 
dos pais dos alunos não possuem 
o Ensino Médio completo.

marIsta esColas 
soCIaIs

Marista Escolas Sociais atende 
gratuitamente 7700 crianças, ado-
lescentes e jovens por meio de 20 
Escolas Sociais, localizadas em 
cidades de Santa Catarina, Paraná 
e São Paulo. Os alunos atendidos 
nas Escolas Sociais têm acesso 

a uma educação de qualidade e 
gratuita que vai desde a educação 
infantil até o ensino médio, além 
de projetos educacionais e peda-
gógicos que acontecem no período 
contrário às aulas. 
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Se você quer um pedacinho do paraíso, acredite 
em Deus. Mas se você quer conquistar o mundo, acredite em você, 
porque Deus já te deu tudo o que você precisa para vencer. 

O BEC (Barretos Esporte Clube) lançou uma 
campanha de arrecadação para reforçar as ca-
tegorias de base. A meta é alcançar o valor de 
R$ 1 milhão. Quem adquirir concorrerá um Fiat 
Mobi (foto ilustrativa) e uma moto Honda Start 
160, além de vale-compras e pacote da Festa 
do Peão. Cada bilhete custa apenas R$ 10,00 e 
que já está a venda. O sorteio acontece dia 24 de 
outubro. Pontos de vendas: Cartão para todos - 
Avenida 17, 735, Centro; Estádio Antônio Gomes 

Martins; Promotoras - Calçadão da Rua 20 - em frente da ACIB. Os interessados que, além de comprar 
o bilhete, quiserem ajudar a vender, podem entrar em contato com o BEC pelo telefone (17) 99283-6370.

BEC promove “Ação entre Amigos” 

Realizado no último sá-
bado (7), na Praça Francisco 
Barreto, o evento dedicado 
às mulheres, que fez parte da 
Semana da Mulher, e foi re-
alizado pelo CRAM (Centro 
de Referência e Atendimento 
a Mulher), levou centenas de 
pessoas ao local, que tiveram  
serviços com profissionais 
de saúde, estética e beleza, 
cuidados pessoais, orienta-
ções sobre saúde e qualidade 
de vida, exames rápidos e 
informações sobre direitos 
civis, além de distribuição de 
brindes e sorteio de prêmios. 

Tudo foi oferecido gratui-
tamente, com as atividades 
realizadas das 9 às 12h45. 
Foram sorteados presentes, 
bicicletas, cestas básicas e 
uma televisão. A idealizadora 
da lei municipal da Semana 
da Mulher, coordenadora 

As inscrições para artistas 
de rua interessados em se 
apresentar durante a 65ª Festa 
do Peão de Barretos já estão 
abertas e podem ser realizadas 
até o dia 30 de maio deste ano. 

O cadastro pode ser feito 
através do site da Seth As-
sessoria, que tem a curadoria 
desta ação e coordenará os 
trabalhos durante o evento. 

Serão selecionados até 20 
artistas e ou grupos musicais 
que se apresentarão nos dias 
21, 22, 27, 28 e 29 de agosto de 
2020. As apresentações ocorre-
rão sempre a partir das 20 horas. 

Cada inscrição selecionada 
terá a ajuda de custo de até R$ 

1.500,00, levando-se em consi-
deração o número de integrantes, 
repertório, instrumentos, distân-
cia e duração da apresentação.

O coordenador e ideali-
zador do projeto “Artistas de 
Rua”, Edmilson Sete, afirma 
que a expectativa em realizar 
pela primeira vez a ação no 
evento é muito positiva. 

“A Festa do Peão de Bar-
retos é um grande festival 
multifacetado pela diversidade 
cultural e essa diversidade 
deixa as ruas do Parque do 
Peão com um cenário único, 
de proximidade e interação 
entre visitantes e artistas. O 
projeto Artistas de Rua quer 

encantar”, disse Sete.
O cadastro somente será vá-

lido para a seleção de apresenta-
ções artísticas nas ruas do Parque 
do Peão de Barretos 2020.

O site para inscrição é: 
https://www.sethassessoria.
com/noticias/inscricoes-ar-
tistas-de-rua/ e nele terá o re-
gulamento para realização do 
cadastro. No dia 30 de junho 
será publicada a programação 
das apresentações.

Dúvidas e mais informações 
podem ser esclarecidas através 
do e-mail: seth@sethassessoria.
com ou pelo telefone da Seth 
Assessoria: (16) 9-99712-5270. 
(Foto: Pedro Najax)

A 18ª edição do Barre-
tos Motorcycles confirmou 
a participação da equipe de 
acrobacias oficial Honda For-
ça & Ação.  A apresenta-
ção acontecerá no dia 01 de 
maio, sexta-feira, integrando 
a programação do evento, que 
acontece de 30 de abril a 02 de 
maio, no Parque do Peão. 

A equipe composta por 
cinco profissionais renomados, 
que, ao longo de 30 anos, já fez 
mais de 4 mil shows pelo Bra-
sil e outros países da América 
Latina, estará no Barretos Mo-
torcycles com uma megaestru-
tura com sistema de luz digital; 
rampas para salto e motos de 
110 a 1000 cilindradas. 

A equipe oficial da fa-
bricante Honda, que já fez 
apresentações nos principais 
encontros de motociclistas 
do país, também já participou 
da Stock Car, Fórmula Truck, 
Fórmula Indy, Salão Duas 
Rodas e Salão do Automóvel. 

De acordo com o piloto Fá-
bio Rolim, o Dentinho, coorde-
nador do Força & Ação, o gru-
po fará uma apresentação com 
manobras bem emocionantes e 
muitos efeitos especiais. 

“Voltar ao Barretos Motor-
cycles depois de tantos anos nos 
deixou muito felizes. O público 
vai ver um show divertido, com 
muita acrobacia, brincadeiras 
para toda a família, saltos em 

O Centerplex do North Sho-
pping Barretos está repleto de 
filmes para esta semana. Tem 
também a pré-estreia no dia 18 de 
março de  “Um lugar silencioso” 
- Parte 2. Confira a programação 
até o dia 18 de março: Sala 01 – A 
Maldição do Espelho - Legenda-
do - Terror - 16 Anos - Duração: 
84 minutos. Sábado, Domingo, 
Segunda, Terça e Quarta: 21h30. 
Sala 02 –  Sonic O Filme - Dubla-
do - Animação - Livre - Duração: 
99 minutos. Sábado, Domingo: 14h 
e 18h45. Segunda, Terça e Quarta: 18h45. Sala 02 – Dolittle - Dublado - Aventura - 10 Anos - Duração: 
102 minutos. Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 16h15. Sala 02 – Homem Invisível - Dublado - 
Terror - 14 Anos - Duração: 124 minutos. Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 21h. Sala 03 – Dois 
Irmãos um jornada fantástica - Animação - Dublado - Livre - Duração: 106 minutos. Sábado, Domingo: 
14h15, 16h40 e 19h. Segunda, Terça e Quarta: 16h40 e 19h. Sala 03 – Maria e João o Conto das Bru-
xas - TERROR - Dublado - 14 Anos - Duração: 88 minutos. Sábado, Domingo, Segunda e Terça: 21h20.

Vera Gori, presidente do Rotary de Barretos, coordenou 
na noite desta sexta (13), a solenidade de entrega do Diplo-
ma Reconhecimento Rotário, na ACIB, homenageando os 
destaques do ano em cada segmento. Iniciado em 2016, o 
evento lembra a dignidade e a conduta de rotarianos, e seus 
valores humano e social. O diploma também objetiva home-
nagear homens e mulheres de bem, cidadãos honrados, com 
reconhecido trabalho de desenvolvimento socioeconômico, 
cultural, agropecuário e comercial, assim também como a 
relevante cooperação em ações de cunho social em prol das 
famílias carentes, além de indiretamente ajudar a fortalecer o 
Rotary. Os homenageados com o diploma foram: Homenagem 
especial: Beatriz Prata Amêndola; Companheiro de clube: 
Amadeu Ferreira Dutra; Companheiro do distrito: Celso 
Felício Fulas (Rotary Club de Olímpia); Companheira do 

Rotaract: Marina Eduarda Santos Dantas da Silva; Empreendedorismo: Alcino Badra Neto; Comunica-
ção: Jacqueline Brito; Política: Eugênio José Zuliani; Política para minorias: Eduardo Croys Felthes.

O Governo lançou uma cartilha com objetivo de formalizar e 
atualizar as normas de proteção e direito dos jornalistas. Editado 
pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o 
material foi elaborado inicialmente em 2018 pela gestão do ex-pre-
sidente Michel Temer (MDB) e agora segue com ajustes adequados 
às regras internacionais. Consta no material diretrizes como "O 
Estado brasileiro tem o compromisso de não sancionar qualquer 
meio de comunicação ou jornalista por difundir a verdade, criticar ou 
fazer denúncias", seguindo orientações para promover a proteção 
e desenvolvimento dos profissionais em função da liberdade de 
expressão e de imprensa. “Concluímos que o material é positivo e 
vai beneficiar os comunicadores e profissionais de imprensa, uma 
vez que garante direitos e reestabelece normas para o exercício do 
trabalho. Além disso, estamos em conformidade com a comunidade 
internacional no destaque de regras”, conclui Guliver Leão, presiden-
te da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Tv (Fenaert).

Filmes de terror ao suspense estão em cartaz 
no Centerplex do North Shopping Barretos

Diploma Reconhecimento Rotário foi
entregue nesta sexta-feira na ACIB

Evento do CraM levou centenas de pessoas à Praça Francisco Barreto

do CRAM e organizadora do 
evento, a advogada Gláucia 
Régia Molaz Martins Simões, 
disse que superou todas as ex-
pectativas e agradeceu as em-
presas, instituições apoiadoras 
e prefeitura, por meio das se-
cretarias municipais parceiras.

“Nós iniciamos esta mo-
bilização ainda como dele-
gada de defesa da Mulher, na 

DDM, e fomos expandindo, 
aumentando as adesões a cada 
ano. Juntas somos mais fortes 
para lutar por nossos direitos. 
O Dia 8 de março é um mar-
co para todas nós”, ressaltou 
Gláucia Simões.

O evento na praça, que 
contou com a participação de 
secretários municipais, vere-
adores, a delegada de Defesa 

da Mulher, Denise Polizelli, 
a secretária de Assistência 
Social de Desenvolvimento 
Humano, Kelly Brito, e di-
rigentes de instituições, foi 
marcado também por apre-
sentação da Banda Municipal, 
oração ecumênica celebrada 
pelo padre Deusmar (Catedral 
do Divino Espírito Santo) e 
pela pastora Débora (Tempo 

de Vencer), e lançamento da 
Cartilha de Combate a Vio-
lência Contra Mulheres. A 
Semana da Mulher prossegue 
até o dia 19 de março, quan-
do Gláucia Simões ministra 
palestra na sede do CRAS 1, 
a partir das 15 horas. 

A semana é uma realiza-
ção do CRAM em parceria 
com a prefeitura, com apoio 

da Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, Facul-
dade Barretos, Faculdade de 
Medicina de Barretos, Senac, 
ACIB, Conselho Municipal 
da Mulher, Conselho Tutelar, 
AMAS, Embeleze, Insti-
tuto Paula Souza, Pastoral 
da Mulher Marginalizada 
e Delegacia de Defesa dos 
Direitos da Mulher.

artistas de rua podem se inscrever até 30 de 
maio para a 65ª Festa do Peão de Barretos

Equipe de acrobacias Força & ação se 
apresentará no 18º Barretos Motorcycles

arcos de fogo, moto lança-
chamas e muitos brindes. São 
mais de 30 anos de experiência 
e muitos profissionais envolvi-
dos. Com certeza vai ser uma 
apresentação incrível”, disse.

Programação 
Considerado um dos prin-

cipais encontros de moto-
ciclistas do país, o Barretos 
Motorcycles chega em 2020 à 
sua 18ª edição. 

O evento acontece de 30 
de abril a 02 de maio no Par-
que do Peão com uma pro-
gramação intensa que inclui 
shows musicais em dois pal-
cos, apresentações de equipes 
de acrobacias diariamente na 
pista especialmente montada 
no espaço, Encontro Nacional 
e Internacional de Hayabusas, 

Concurso Garota Motorcycles, 
Motobar, Passeio Motociclísti-
co, Feira Comercial e diversos 
atrativos para o setor. 

Dia 30 de abril, quinta-
feira – Palco Principal: Roby 
e Thiago, Guilherme e Benuto. 
Palco Motobar: DJ e banda 
Trecho Urbano 

Dia 01 de maio, sexta-feira 
– Palco Principal: Overdriver 
Duo, Biquini Cavadão. Palco Mo-
tobar: DJ, Worse Blend, T4N3, 
Rock Veras, Los Cacareco

Dia 02 de maio, sábado – 
Palco Principal: Épicco, Venta-
nia, Raimundos. Palco Motobar: 
Banda Trecho Urbano, Goi & 
Banda, Receita Coletiva, Ami-
nas A Trois, Tia Zica e DJ. 

Mais informações: www.
independentes.com.br. 

“Cartilha sobre proteção de jornalistas é passo importante 
para profissionais”, afirma presidente da Fenaert
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Aconteceu na última terça-
feira, dia 10, na Associação Co-
mercial e Industrial de Morro 
Agudo, o lançamento do Pro-
grama “Meu Emprego – Traba-
lho Inclusivo”, promovido pela 
Secretaria Estadual dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência. 

Na oportunidade, a secretária 
estadual da pasta, Célia Leão, 
destacou a importância das par-
cerias com prefeituras e entida-
des, para o fortalecimento em 
todo estado de São Paulo e em 
nossa região da empregabilidade 
da pessoa com deficiência. 

Além da presença da secre-
tária, o prefeito de Morro Agu-
do, dr. Vinícius Cruz de Castro, 
recebeu diversos prefeitos, se-
cretários, representantes de en-
tidades e de empresas, inclusi-
ve o representante do Conselho 
Estadual da Pessoa com Defi-
ciência, Chico “Pirata”. 

No encontro, o secretário 
municipal de Indústria, Co-
mércio e Emprego de Barre-
tos, Fernando Carvalho, repre-
sentou o prefeito Guilherme 
Ávila, e as fisioterapeutas, 
Alessandra Andrade Jorge e 

Cíntia Girardi, integrantes do 
Centro Municipal de Reabi-
litação, representaram Alex 
Stafy Franco, secretário muni-
cipal de Saúde de Barretos. 

Fernando Carvalho, secre-
tário de Indústria, Comércio 
e Emprego, destacou que o 
evento “foi de extrema im-
portância para compartilhar 
conhecimento e informação 
das melhores ferramentas, 
para que o município de Bar-
retos fortaleça suas ações 
para o incremento da empre-
gabilidade e qualificação”.

Fernando Carvalho (Secretário M. de Indústria, Comércio e Emprego), 
Dr. Vinícius Cruz de Castro (Prefeito de Morro Agudo), Célia Leão (Secretária Estadual 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência), Cíntia Girardi e Alessandra Andrade P. Jorge

 (Fisioterapeutas –  Centro de Reabilitação “Solange Lana de Ávila”)

APós reCAPeAmento, viAs Do JArDim rAmos re-
CEbEM noVA SInALIzAção - Após as obras de recapea-
mento asfáltico realizadas pela Prefeitura com material CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usinado a Quente), o bairro Jardim Ra-
mos começou a receber nesta semana, nova sinalização de 
solo, serviço feito pelo Departamento de Trânsito da Secretaria 
Municipal de Ordem Pública. O bairro recebe também nova si-
nalização vertical e a implantação de toponímica, também co-
nhecida por braço projetado. O secretário municipal de Ordem 
Pública, Cláudio Muroni, destacou que com o recapeamento e 
nova sinalização, o sistema de tráfego ficará mais organizado 
e seguro. “Também estamos alterando vias de mão dupla em sentido único de direção”, revelou o secretário.

Prefeitura de Barretos participa 
do lançamento do Programa 
“Meu Emprego - Trabalho 

Inclusivo” em Morro agudo



Jornal O POVO Barretos, 14 de março de 20208

O Dia Mundial do Rim, 
este ano, lembrado em 12 
de março, teve como tema 
central "Saúde dos rins para 
todos. Ame seus rins. Dose 
sua creatinina!". 

O objetivo da campanha, 
coordenada pela Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, é 
reduzir o impacto da doença 
renal, chamar atenção da popu-
lação sobre os fatores de risco 
e estimular os cuidados com a 
saúde dos rins, dois importantes 
órgãos do corpo humano e que 
são responsáveis pelo controle 
do volume de água do corpo.

"Eles filtram o sangue para 
retirar as impurezas e produzem 
hormônios, substâncias que 
ajudam no controle da pressão 
arterial, na renovação das célu-
las do sangue e na absorção de 
nutrientes, como o cálcio, por 
exemplo, dos alimentos que 
ingerimos", explica a médica 
nefrologista, Beatriz Carvalho, 
do Sistema Hapvida.

Já a doença renal crônica é 
uma perda progressiva e irre-
versível da função renal e que 
hoje é considerada uma epide-
mia e um problema de saúde 
pública, em que o número de 
portadores só aumenta.

"As causas mais comuns 
de doenças renais são a hi-
pertensão arterial sistêmica 

O poder de letalidade do 
novo coronavírus em idosos 
pode chegar a 15% a quem tem 
mais de 70 anos. Diante dis-

No Março Marinho, mês 
de conscientização do câncer 
colorretal (do cólon ou do 
reto), o Hospital de Amor faz 
um alerta sobre a prevenção 
da doença, visto que os dados 
de pessoas com o tumor têm 
aumentado no Brasil. 

Segundo pesquisa lançada 
este ano pelo Instituto Nacio-
nal de Câncer, para o triênio 
2020-2022, o câncer colorre-
tal ocupa o segundo lugar no 
ranking dos 10 tipos de tumor 
mais incidentes entre homens 
e mulheres. No Brasil, são 40 
mil novos casos registrados 
por ano. A médica endoscopis-
ta, Denise Peixoto Guimarães 
(foto), do Hospital de Amor, 
alerta para o aumento de casos 
entre a população masculina 

O Ministério da Saúde in-
verteu a ordem de público-alvo 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza. 
Primeiro, serão vacinados os 
idosos e os trabalhadores de 
saúde, que atuam na linha de 
frente do atendimento à po-
pulação. A decisão da pasta é 
mais uma medida de proteção 
a esses públicos, em especial 

Idosos devem contar com cuidado extra diante da epidemia do novo coronavírus
so, o geriatra e cardiologista, 
Marcelo Freitas, aponta uma 
necessidade de maior atenção 
com as pessoas dessa faixa 

etária. Segundo ele, a baixa 
imunidade, comum aos idosos, 
exige um trabalho preventivo 
ainda mais cuidadoso. 

Por que os idosos formam 
o maior grupo de vítimas do 
novo coronavírus?

Dr. Marcelo - O coronaví-
rus já conhecido há décadas, 
e causa em torno de 2% dos 
quadros similares a gripe no 
mundo inteiro, e também no 
Brasil. Esse novo coronavírus, 
é uma mutação que surgiu 
na China, e causa um qua-
dro respiratório, gripal, mais 
agressivo. Naturalmente, os 
idosos são mais suscetíveis 
aos quadros infecciosos, virais 
ou bacterianos, por conta de 
sua decadência imunológica, 
e pela presença de doenças 
crônicas (DM, HAS, Artrites), 
especialmente após os 70 anos 
de idade. E, com esse novo 
coronavírus, não está sendo 
diferente, chegando à letali-
dade de até 15% nos maiores 
de 70 anos. 

A que sinal de doença res-
piratória o idoso deve pro-
curar atendimento médico?

Dr. Marcelo - Sempre su-
gerimos procurar uma unidade 
básica de saúde, aos quadros 

progressivos de febre, cori-
za, tosse, cansaço, falta de 
ar, mialgia e fraqueza. Mes-
mo sendo um quadro gripal 
mais simples, esses sintomas 
mais exagerados, com duração 
maior do que três dias, devem 
fazer procurar um pronto aten-
dimento, uma Unidade Básica 
de Saúde, para realizar uma 
avaliação médica. 

É comum que pessoas 
mais idosas apresentem pneu-
monia. Por que isso acontece 
e por que isso é perigoso?

Dr. Marcelo - Pneumonia 
é um quadro mais grave, pois 
acomete o pulmão. Pode ser 
de várias etiologias, sendo as 
mais comuns as bacterianas e 
virais. A incidência de pneu-
monias é maior no idoso por 
conta de sua imunidade estar 
em fase de decadência, ou seja, 
são mais suscetíveis a essas in-
fecções também. A pneumonia 
é mais perigosa, pois, por com-
prometer o pulmão, pode levar 
a consequências mais severas, 
como insuficiência respiratória 
e até óbito. Sugere-se que os 

idosos, especialmente acima 
de 70 anos, recebe a vacina 
contra pneumonias bacterianas 
- Pneumovax. 

Que cuidados extras com 
os idosos devem ser tomados 
agora?

Dr. Marcelo - Não só por 
conta do atual surto de coro-
navírus, mas devemos sempre 
adotar condutas de higieniza-
ção de mãos, face, nariz e boca, 
pois, os vírus estão presentes 
nos chamados perdigotos (go-
tículas de saliva), e podem se 
depositar na boca, olhos, face, 
nariz e mãos. Também exis-
tem algumas substâncias que, 
notadamente, melhoram nossa 
imunidade, tais como Vitami-
na C, Vitamina D e Zinco. Não 
se trata de terapia, mas, melho-
ram o sistema imunológico, e 
nos deixam mais preparados 
para qualquer quadro infec-
cioso que possamos adquirir. 
Além disso, deve-se evitar a 
exposição dos idosos a locais 
de aglomeração de pessoas, 
pois aumenta a chance de dis-
seminação dos vírus.

Como está a saúde 
dos seus rins?

Confira as diCas de prevenção:
1 - Mantenha-se em forma e pratique atividade física regularmente;
2 - Controle o nível de açúcar no sangue (glicemia) para evitar o 
diabetes;
3 - Monitore sua pressão arterial;
4 - Mantenha sua alimentação saudável e evite o sobrepeso;
5 - Mantenha-se hidratado, tomando líquidos não alcoólicos;
6 - Não fume;
7 - Não tome remédios sem orientação médica;
8 - Consulte um médico regularmente para verificar a situação dos 
seus rins.

(pressão alta) e o diabetes 
mellitus. Mas também há 
por cálculos renais, infecções 
urinárias de repetição, uso 
abusivo de anti-inflamató-
rios, entre outros", alerta a 
médica do Hapvida.

Segundo Beatriz Carva-
lho, no início, a doença renal 
crônica não tem sintomas. "A 
pessoa pode perder 90% da 
função renal sem perceber. 
Por isso, a prevenção e a 
detecção precoce são essen-
ciais, pois permitem controlar 
o avanço da doença e a neces-
sidade de tratamentos mais 
complexos", orienta.

A especialista explica que 
os exames de urina e sangue 
podem detectar o início da 
doença. "E os tratamentos 
atuais, que são as diálises (fil-
tragem do sangue por outros 
meios) ou o transplante (que 
depende de um doador com-
patível), devolvem parte da 
qualidade de vida do pacien-
te", conclui a nefrologista.

Hospital de Amor reforça sobre a importância 
da prevenção do câncer colorretal

Março Marinho

nos últimos anos. 
Denise Guimarães explica 

que essa é uma doença silen-
ciosa, e somente se manifesta 
no estado avançado quando 
o tratamento curativo é mais 
difícil. “Os principais sintomas 
são sangramento retal (nas fe-
zes), dor abdominal, alteração 
do hábito intestinal, anemia e 
perda de peso”. 

No entanto, a boa notícia é 
que este câncer é altamente pre-
venível. “Conseguimos fazer a 
precaução de duas maneiras: 
primeiro, por meio da mudança 
de hábitos alimentares ou de 
vida, com práticas regulares 
de atividade física, evitando as-
sim, consumo de álcool, cigarro 
e alimentos ultraprocessados 
e embutidos, e, segundo, de 

forma mais eficaz, pelo rastre-
amento”, diz a médica. 

ExAmE 
O Hospital de Amor orienta 

a fazer o teste de rastreamento 
do câncer colorretal homens e 
mulheres a partir dos 50 anos 
ou aqueles que têm histórico 
familiar de câncer colorretal, 
de pólipos adenomatosos e de 
doença inflamatória intestinal. 
Há três grupos de riscos: 

• Risco médio, a idade é 
o único fator. Tanto o teste de 
sangue oculto nas fezes quanto 
a colonoscopia estão indicados. 

• Risco aumentado, é 
maior pela presença de his-
tórico familiar ou pessoal de 
câncer colorretal e de pólipos 
adenomatosos ou de histórico 
pessoal de doença inflamatória 

intestinal. Nesses casos, a co-
lonoscopia é o teste indicado.

• Alto risco, inclui as pes-
soas que tem síndromes here-
ditárias associadas ao câncer 
colorretal. Para esses indiví-
duos, deve-se realizar o exame 
de colonoscopia.

Idosos serão os primeiros a receber vacina contra gripe 

aos idosos, já que a vacina 
é uma proteção aos quadros 
de doenças respiratórias mais 
comuns que, dependendo da 
gravidade, pode levar a óbito. 

Outra preocupação é evitar 
que as pessoas acima de 60 
anos, público mais vulnerável 
ao coronavírus, precise fazer 
deslocamentos no período espe-
rado de provável circulação do 

vírus, no país. A primeira fase da 
campanha começa no dia 23 de 
março, em todo o Brasil.

A priorização dos idosos 
nessa primeira etapa, mes-
mo diante da não eficácia da 
vacina de Influenza contra o 
coronavírus, é uma forma de 
auxiliar os profissionais de 
saúde a descartarem as influen-
zas na triagem e acelerarem o 
diagnóstico para a Covid 19. 
Além disso, a pasta considera 
os estudos e dados que apon-
tam que casos mais graves de 
infecção por coronavírus têm 
sido registrados em pessoas 
acima de 60 anos.

Do ponto de vista epide-
miológico, as crianças são 
consideradas multiplicadoras 

de vírus respiratórios e, por 
isso, o PNI distanciou um pú-
blico do outro. Serão duas se-
manas de intervalo entre uma 
fase e outra. Na segunda fase 
da campanha, que começa dia 
16 de abril, entram os profes-
sores, profissionais das forças 
de segurança e salvamento, 
além da previsão de incluir já 
nessa fase os doentes crônicos.

A partir de 9 de maio, Dia 
D de vacinação, serão vacina-
das as crianças menores de seis 
meses e menores de seis anos, 
pessoas com mais de 55 anos, 
gestantes, mães no pós-parto, 
população indígena e porta-
dores de condições especiais. 
A campanha seguirá até o dia 
23 de maio.
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Mulheres que estão pre-
sentes no dia-a-dia da cidade, 
nas mais diferentes atividades 
econômicas, ganham prota-
gonismo nas imagens que os 
fotógrafos Jânio Munhoz e 
Guilherme Borges expõem a 
partir do dia 18 de março, no 
prédio da Delegacia de Defesa 
da Mulher, em Barretos. 

A mostra “Mulheres Reais” 
nasceu de um projeto idealiza-
do pela delegada Denise Poli-
zelli, responsável pela DDM 
Barretos. Os dois fotógrafos 
aceitaram o desafio e saíram 
em campo buscando retratar 

A prefeitura iniciou na se-
gunda quinzena de fevereiro as 
obras de reforma completa das 
calçadas do segundo lago da 
Região dos Lagos. Os traba-
lhos continuam, como mostra 
imagem desta sexta-feira (13).

Todo calçamento antigo está 
sendo retirado e novo concreto 
sendo instalado no local, propor-
cionando mais segurança a quem 
utiliza o local para caminhadas, 
corridas e passeios. Ao todo serão 
mais de seis mil metros quadrados 

de calçamento refeito. A obra está 
orçada em R$ 480 mil reais.

O local foi todo sinalizado 
para que o trânsito flua com 
segurança durante os traba-
lhos e não haja interrupção 
do fluxo na região.

A população de Barretos 
vai receber, de forma divertida, 
dicas para o uso consciente da 
energia elétrica. Entre 17 e 20 
de março, a CPFL Paulista trará 
para quatro locais da cidade, 
apresentações de um espetáculo 
teatral que utiliza paródias, poe-
sia e bom humor, para ensinar ao 
público conceitos de educação 

ambiental, eficiência energética 
e segurança. A ação é gratuita 
e aberta para toda a população.

No dia 17, entre 15 e 18 
horas, a apresentação será na 
sede do Instituto Rosentino 
Bispo, no bairro Nova Barre-
tos. No dia 18, a apresentação 
será entre 17 e 19 horas, na sede 
do CEU (Centro de Artes e Es-

portes Unificados, na Rua São 
José, no Jardim Universitário.

No dia 19, a apresentação 
teatral será entre 16 e 19 horas, no 
Centro de Esporte e Lazer Racibe 
Rezek, no bairro Zequinha Amên-
dola e, finalmente, no dia 20, a 
apresentação teatral será entre 15 
e 18 horas, na Praça Francisco 
Barreto, em frente à Catedral.

CPFl ensina população a usar energia 
de forma consciente com espetáculo teatral

As orquídeas estão roubando 
a cena no Parque do Peão. O 
complexo de mais de 2 milhões 
de metros quadrados, além de 
ser um dos principais cartões 
postais de Barretos com seus 
eventos e monumentos, oferece 
também um ambiente cheio de 
cores e atrações que enchem os 
olhos de quem passa pelo local.

Mais de 40 mil orquídeas 
de diferentes espécies adornam 
atualmente praças, avenidas, 
canteiros e espaços comuns. 

“São muitas espécies que cui-
damos todos os dias. Elas ficam 
espalhadas nas vias do Parque do 
Peão, incluindo praças, Rancho do 
Peãozinho, na parte administrati-
va, ou seja, em cada canto desse 
lugar, tem a beleza e o colorido das 
orquídeas”, explica o paisagista 
responsável Tiago Gonçalves. 

Entre as espécies de orquí-
deas existentes no espaço estão: 
Catleya intermédia; a Stanho-
pea; Catleya ametista glossa e 
a Phalaenopsis.

O projeto de paisagismo é 
mantido pela própria Associação 

Os Independentes que conta 
ainda com uma estufa instalada 
no complexo, com mais de 50 
mil mudas de diferentes flores, 
que permite com que o parque 
fique florido o ano todo. Além das 
orquídeas, é possível se encantar 
com, sunpatiens, marigold, petú-
nia, entre outras.

Jerônimo Luiz Muzetti, presi-
dente de Os Independentes, vê com 
orgulho o cultivo das flores. “Re-
cebemos visitantes o ano inteiro, 
não só durante os eventos, e poder 
mostrar um Parque tão florido, com 
paisagens tão encantadoras é um 
privilégio muito grande. É mais 
uma atração para a população de 
Barretos e turistas. Um verdadeiro 
cartão postal pra cidade.”, comen-
tou. De acordo com ele, trata-se de 
um dos maiores projetos do país de 
jardins abertos. 

 O Parque do Peão é aberto 
ao público diariamente das 9 às 
17 horas. A cobrança de ingres-
sos para acesso ocorre somente 
durante a realização de eventos. 
Mais informações: www.inde-
pendentes.com.br

Mais de 40 mil orquídeas enfeitam 
e encantam no Parque do Peão

Continuam as obras de reforma 
nas calçadas da região dos lagos

Exposição de fotos “Mulheres reais” será 
aberta na Delegacia da Mulher no dia 18

a força de trabalho feminina 
na cidade.

São 20 fotos, ampliadas 
graças a uma parceria com a 
fotógrafa Izabella Abe, do King 
Stúdio, e que ficarão expostas 
no prédio da DDM, na rua 18, 
nº 137, entre avenidas 29 e 31, 
até o final do mês de março

O objetivo é provocar uma 
reflexão sobre o Dia Internacio-
nal da Mulher. Posteriormente, 
as imagens podem percorrer 
outros espaços da região.

“Pensei nessas fotos para 
ter aqui dentro do ambiente da 
delegacia imagens com as quais 

as mulheres atendidas pudessem 
se identificar e que lhes servisse 
também de inspiração”, aponta a 
delegada Denise Polizelli.

“Recebemos diariamente 
mulheres que estão fragiliza-
das, com uma visão distorcida 
de si mesmas, e buscamos não 
apenas oferecer atendimento 
em segurança, mas também 
criar uma experiência positiva 
para que elas possam se forta-
lecer e enfrentar sua própria re-
alidade”, enfatizou a delegada

“Ver outras mulheres fortes, 
em diferentes condições e rea-
lidades pode ser inspirador, de-
monstra que a mulher tem múl-
tiplas possibilidades e que pode 
ocupar qualquer espaço. Todas 
essas atividades desenvolvidas 
por essas mulheres fotografa-
das são muito importantes para 
toda a comunidade barretense”, 
frisou Denise Polizelli.

Os dois fotógrafos barre-
tenses que aceitaram o desafio 
proposto, fizeram um trabalho 
artístico voluntário e dão seu 
ponto de vista nas imagens 
selecionadas para a exposição. 

O objetivo do projeto em 
médio prazo, segundo Polizelli, é 
realizar outras edições. “Já temos 
uma conversa em andamento 
com a fotógrafa Izabella Abe, 
que trará um olhar feminino das 
mulheres reais e, certamente, 
vai assinar outra edição desta 
exposição”, antecipa a delegada.

A abertura oficial da exposi-
ção de fotos “Mulheres Reais” 
acontece no dia 18, às 14 horas, 
com a presença de convidados. 
As fotos ficam na Delegacia de 
Defesa da Mulher até o dia 30 
de março, podendo ser visitadas 
diariamente, durante o expe-
diente da delegacia.
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Maria José Chiesa celebrou, no último dia 11, mais uma 
primavera ao lado da família e amigos!!!!

Priscila Chiesa 
brindou mais um 

ano de vida no 
último dia 11, ao 

lado do amado 
Marcelo e dos 

filhos Manu, Joca e 
Theo. Parabéns!!!

Hoje (14) é dia de festa para a bela Heloísa Lourenço, 
que comemora mais um ano de vida. Parabéns!!

Leandro Anastácio celebra, no próximo dia 16, mais um ano de vida, ao lado da 
esposa Raquel e das filhas Valentina, Antonella e Catharina. Parabéns!!!

A fisioterapeuta Laura Greve comemora neste domingo,
dia 15, mais um ano de vida, recebendo o carinho especial 

da filha Alice e do amado Douglas. Felicidades!!

A empresária Alice Alvarez celebra, no próximo dia 19, mais um aniversário, ao lado do esposo 
Ney, das filhas Karina e Denise, dos netos Lucas e Gabriel, e do genro André. Parabéns!!
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Estas são as 11 homenageadas com o
Troféu Mulher north Shopping 2020

Após receber o Troféu Mulher North Shopping Barretos na 
semana passada, Heloisa Lucas anunciou que ainda neste 

primeiro semestre volta a Barretos para mais um show de sua 
turnê. A cantora vem conquistando fãs no Brasil e no mundo, 

em breve, fará show em Angola, na África

A empresária Jacqueline Rossini, aqui ao lado de Ricardo 
Martins Marques, começa colher os frutos da decisão de abrir 
uma segunda unidade da Odonto Company dentro do North 

Shopping Barretos, e já movimenta o St. Peter Medical Center 
com eventos para seus clientes

Rosário Noris realiza nos dias 21 e 22 de março e 11 e 12 de abril, 
edições da Feira de Adoção de Cães da entidade que dirige, Abrigo 

Anjos de Quatro Patas. Sempre um sucesso, a feira propõe a adoção 
consciente de filhotes de cães de rua, dando-lhes um lar de amor

Este domingo, 15 de março, será data especial para a simpática 
Ana Júlia Cintra da Costa, que passa o dia recebendo os 

cumprimentos de amigos pelo niver de 15 anos. Em especial, 
Ana Júlia recebe os mimos e carinho dos pais Verônica e Tiago, 
além do irmão João Pedro e demais familiares. Cumprimentos!!!

Uma massa de ar seco in-
fluenciou o clima em parte do 
estado de São Paulo nesta sexta-
feira, 13 de março. O último fim de 
semana do verão será marcado 
por calor e pancadas de chuva. A 
temperatura está em elevação e 
o último fim de semana do verão 
será muito quente. Neste sábado, 
14 de março, o sol aparece forte 
em todo o estado de São Paulo e 
vão ocorrer pancadas de chuva 
a partir da tarde na região noro-
este, norte, da Mantiqueira, do 
Vale do Paraíba e no litoral norte 
paulista. A chance de chuva na 
Grande São Paulo é muito pe-
quena. A instabilidade aumenta 
no domingo, 15. Apenas o oeste, 
sul e extremo litoral sul paulista 
têm previsão de um dia seco e 
ensolarado. Nas demais áreas 
do estado o sol vai aparecer de 
manhã e a chuva vem em forma 
de pancadas, entre a tarde e a 
noite. O outono começa oficial-
mente no Hemisfério Sul no dia 
20 de março, à 00h50.

Calor e 
pouca chuva
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Esportes

Ocupando um espaço de 160 
metros quadrados no ginásio do 
Conjunto Poliesportivo Muni-
cipal “João Batista da Rocha” 
– Rochão, na Via Conselheiro 
Antônio Prado, a Academia do 
Atleta foi inaugurada pela se-
cretaria municipal de Esportes e 
Lazer, na última terça-feira (10), 
com a participação do prefeito 
Guilherme Ávila; do secretário 
municipal de Esportes e Lazer, 
Dorivaldo de Almeida Júnior, 
Lilico; vereadores, técnicos 
desportivos, atletas e pessoas da 
comunidade barretense.

“É um dia muito emblemá-
tico. Fico muito feliz por vocês 
do esporte, desde as categorias 
de base até a terceira idade, que 
irão usufruir desta academia. É 
mais saúde, qualidade de vida e 
com certeza melhor performan-
ce para o esporte de rendimen-
to. Barretos tem o privilégio 
de ter centenas e centenas de 
medalhistas, que agora terão 
uma preparação ainda melhor”, 
enfatizou o prefeito.

A academia estará dispo-
nível exclusivamente para os 
atletas, atendendo das 7 às 22 
horas, que terão acompanha-
mento para um rendimento 
ainda melhor. A academia 
está equipada com modernos 
equipamentos e assessórios 
para a prática da preparação 
física, principalmente trabalho 
de força e resistência, com 
supervisão dos professores de 
Educação Física da secretaria 

Com dezenas de casos do coronavírus confirmados no Brasil e milhares pelo mundo, o esporte 
se junta a outros segmentos fortemente afetados pelo surto da doença. Na última quarta-feira 
(12), diversas ligas representativas, como a NBA e a liga espanhola de futebol, suspenderam 
suas competições esportivas. Outras várias ainda estão ativas, mas com portões fechados em 
algumas das partidas, caso da Champions League. Entre os atletas, alguns representativos já 
foram diagnosticados com a doença, como o pivô francês Rudy Gobert, astro da NBA que atua 
pelo Utah Jazz, e o zagueiro Daniele Rugani, da Juventus.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou nesta sexta-feira (13) que todas as par-
tidas de futebol nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sejam realizadas com portões fechados. 
Em nota, a CBF declarou que comunicou as Federações Estaduais de futebol de São Paulo e do 
Rio de Janeiro, para que tomassem as medidas necessárias em relação às competições disputadas 
nas respectivas cidades. "Essa medida tem prazo indeterminado e está sendo tomada por conta 
do estágio de transmissão comunitária do coronavírus, já identificado pelo Ministério da Saúde 
nestes centros urbanos, situação que gerou a recomendação expressa de restrição do contato social 
nestes eventos", diz a confederação. A CBF afirmou ainda que está monitorando o cenário atual ao 
lado do Ministério da Saúde, "cujas orientações continuarão balizando as decisões da entidade".

Como coronavirus afeta o esporte

COMPETIÇÕES QUE PARARAM ATIVIDADES
NBA (tempo indeterminado)
Campeonato Italiano (tempo indeterminado)
Campeonato Argentino (tempo indeterminado)
Campeonato Paraguaio (tempo indeterminado)
ATP (seis semanas)
MLS (quatro semanas)
Champions League Concacaf (tempo indetermi-
nado)
Campeonato Espanhol (tempo indeterminado)
Campeonato Holandês (três semanas)
Liga Japonesa (oito semanas)
Campeonato Português (tempo indeterminado)
Liga Pro 14 de Rugby (tempo indeterminado)
CBB (adiado por tempo indeterminado)
Associação Dinamarquesa de Futebol (tempo in-
determinado)
FIBA (tempo indeterminado)
Copa Liga Francesa (final entre Paris Saint-Germain 
e Lyon adiada)
Copa do Rei (final entre Athletic Bilbao e Real So-
ciedad adiada)
MotoGP (tempo indeterminado)
Libertadores (partidas entre dia 15 e 21 de março 
estão suspensas)
NCAA (cancelado)
Eliminatórias da América do Sul para a Copa do 
Mundo de 2002 (partidas entre 23 e 31 de março 
serão adiadas)
WTA (tempo indeterminado)
Campeonato Venezuelano (tempo indeterminado)
GP da Austrália de F1 (cancelado)
Liga Mundial de Surfe (cancelamento das atividades 
em março)

Euroliga de basquete (tempo indeterminado)
Campeonato Inglês (suspenso até abril)
Champions League (jogos restantes das oitavas de 
final foram adiados)
Liga Europa (jogos restantes das oitavas de final 
foram adiados)
Campeonato Francês (tempo indeterminado)
Liga das Nações de Vôlei (adiada)
MLB, a liga de beisebol norte-americana (início 
adiado)
Fórmula Indy (temporada adiada até abril)
Campeonato Alemão (adiado)
Campeonato Africano das Nações (adiado)
Maratona de Londres (adiada até outubro)
Maratona de Boston (adiada até setembro)
Maratonas de Roma, Milão, Viena e Roterdã (can-
celadas ou suspensas)
Bellator 241 (cancelado)
Fórmula E (suspensa por oito semanas)

COMPETIÇÕES QUE FUNCIONAM 
PARCIALMENTE DE MANEIRA LIMITADA

Campeonato Brasileiro Feminino (jogo entre Minas 
Icesp e Ponte Preta sem público)
Copa Libertadores (jogo entre Racing e Allianza 
Lima sem público)
UFC Brasília (sem público)
Campeonato Chileno (sem público)
Paulistão (portões fechados em jogos na cidade 
de São Paulo)
Campeonato Gaúcho (portões fechados)
Campeonato Carioca (portões fechados na rodada 
do fim de semana)
Campeonato Mineiro (portões fechados na rodada 
do fim de semana)

CBF determina que jogos 
em São Paulo e Rio sejam 

realizados com portões fechados

Secretaria inaugura Academia do Atleta

municipal de Esportes.
O secretário Lilico agra-

deceu ao prefeito Guilherme 
Ávila por todo apoio de sua 
gestão ao esporte, destacando 
que atendeu todos os pedidos 
e reivindicações dos atletas. 
“Esta academia vem somar 
ao que já temos, que muito vai 

valorizar a prática esportiva 
e fortalecer nossas equipes”, 
destacou Lilico.

O secretário anunciou que 
deixaria a Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer nesta 
sexta-feira (13) para retornar 
ao seu mandato de vereador na 
Câmara Municipal de Barretos.


