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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 11 DE JANEIRO

R$  3,713
Dólar Comercial Venda R$  3,714

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

Segundo Caderno - PÁGINA 01

TRANSPORTE
UNIVERSITÁRIO

ObjETIVO AdVENTISTA

PÁGINA 03

Os universitários interes-
sados em fazer parte do grupo 
que recebe subsídio da prefei-
tura para o transporte universi-
tário devem procurar o setor de 
Transportes da secretaria mu-
nicipal de Educação, a partir 
da próxima segunda-feira, dia 
14, para realizar seu cadastro. 

O cadastramento está sendo 
feito no prédio do CEMUP, lo-
calizado na avenida 3, nº 1280, 
entre as ruas 30 e 32, bairro 
Rios . O horário de atendimento 
é das 8 às 16 horas e o aluno in-
teressado no transporte deverá 
realizar o seu cadastro pesso-
almente, apresentando cópia 
do RG e CPF, comprovante 
de residência, comprovante de 
matrícula e duas fotos 3 x 4.

O benefício é válido, por 
lei, exclusivamente para o 
transporte de ônibus ou van 
para as faculdades das cida-
des de São José do Rio Preto, 
Bebedouro e Ribeirão Preto.

A “notícia” de que o prédio 
do Trevão Home Center, loca-
lizado no Distrito Industrial 1, 
às margens da rodovia Briga-
deiro Faria Lima com o trevo 
de acesso à avenida 43, entrada 
da cidade, seria vendido para a 
empresa Havan, não passa de 
uma especulação.

A confirmação foi feita 
pelo empresário Ricardo Fran-
cisco da Silva, proprietário do 
Trevão, nesta sexta-feira (11).

A assessoria de imprensa 
da Havan (interessada em 
instalar uma de suas unidades 
em Barretos), também con-
firmou por meio de uma nota 
que, “no momento não existe 
confirmação para investimen-
tos em Barretos” e descartou 
a veracidade da informação.

A informação foi solicitada 
após circular um anúncio de 
emprego nas redes sociais, que 
teria sido publicado pela Ha-
van, o que também foi negado.

“Apareceu um especulador 
falando que o prédio do Trevão 
seria ideal para a Havan. Só que 
não existe nenhum negócio, 
não existe nada. Não temos 
interesse de venda, aluguel, de 
nada. Foi uma especulação feita 
por alguém de fora do Trevão e 
da Havan, sem nenhum fundo 
de verdade”, ressaltou o pro-
prietário do Trevão.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou auditoria em 2 milhões de 
benefícios pagos pelo INSS, com indícios de irregularidades. A medida 
provisória de combate a fraudes no INSS deve ser editada até segunda-
feira (14). Segundo o secretário de Previdência Social, Rogério Marinho, 
o mutirão poderá gerar “uma economia significativa”, aos cofres públicos. 
“Há relatórios de ações anteriores, inclusive convalidados pelo Tribunal 
de Contas da União, que demonstram uma incidência de 16% a 30% de 
fraude nesse tipo de benefício”. (Com informações da Agência Brasil)

INCÊNDIO NO DETRAN - No final da tarde desta sexta-
feira (11), o proprietário de um veículo Pálio estacionou no 
pátio do Detran em Barretos, para vistoria e emplacamento 
do  veículo e, enquanto aguardava a realização dos trabalhos, 
teve início um incêndio de média proporção junto ao motor do 
veículo, “do nada”, como apontou testemunhas. O incêndio 
foi controlado por uma equipe dos bombeiros rapidamente. 
Não houve vítimas. Apenas danos materiais. 

O decreto que regulamen-
tará a posse de armas deverá 
ser editado apenas na próxima 
segunda (14) ou terça-feira 
(15), segundo o ministro da 
Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
Havia a expectativa de que o 
texto fosse publicado ainda 
nesta sexta. 

O presidente Jair Bolso-

naro (PSL) vai assinar um 
decreto tornando mais fácil a 
aquisição e a posse de armas 
por cidadãos comuns e agentes 
públicos, uma de suas princi-
pais promessas de campanha. 

A versão preliminar do de-
creto prevê que o interessado 
possa ter até duas armas. 

Luís Moschiar "Boy" assume segundo mandato 
na presidência do Rio das Pedras

Governador João Doria anuncia 
investimentos para Barretos

Anúncios são referentes à inclusão do aeroporto Chafei Am-
sei no programa de privatizações do Estado e à implantação da 
primeira Fatec no município Segundo Caderno - PÁGINA 01

Banco 
troca lixo 

reciclável por 
“dinheiro”

Ideia está 
sendo praticada 

em mega 
acampamento de 
adolescentes no 
Parque do Peão
Segundo Caderno - PÁGINA 01

Desbravador 
espalha conceitos 

de saúde e 
prevenção de 
doenças em 

Barretos

Richard Mathews Haro, um 
peruano de 18 anos, que estuda 
Teologia na Unasp, em Cam-
pinas, está em Barretos desde 
dezembro e fica por aqui até 
fevereiro, “de porta em porta”, 
com o intuito de informar sobre 
saúde e prevenção de doenças.

Venda do Trevão Home Center para 
a Havan não passa de especulação

Cadastramento 
para transporte 

de universitários 
começa na 
próxima 

segunda-feira

O Rio das Pedras, realizou na última terça-feira (8), a solenidade de posse da diretoria para o biênio 
2019/2020. O evento marcou a posse do presidente Luís Antônio Silveira Moschiar "Boy", que foi re-
conduzido ao cargo após ser reeleito. Ao reassumir a presidência, Moschiar ressaltou que trabalhará em 
conjunto com o vice-presidente João Andrade e dividirá os poderes do clube com os diretores e equipes de 
funcionários técnicos e administrativos, que terão o trabalho de administrar e cuidar do clube. De acordo com 
"Boy", a revitalização da "praia dois" é uma das prioridades do seu segundo mandato. PÁGINA 06

Decreto sobre posse de armas é 
adiado para semana que vem

Bolsonaro anuncia “pente fino” em 
2 milhões de benefícios do INSS
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expediente Fundação 
agosto de 2006

tirageM: 4 MiL exeMpLares

tiago angeruzzi Lopes
(cro/sp: 81643)

Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

paulinho da Força
Presidente Nacional do 

Solidariedade e deputado federal

Muita gente costuma sair de 
férias em janeiro e nesse perí-
odo aproveita para descansar e 
adiar as obrigações cotidianas. 
Alguns hábitos, no entanto, 
não devem ser deixados de 
lado como a higiene bucal. É 
fundamental manter o rito de 
escovação após as refeições, 
reforçando a prática com as 
crianças, que costumam ingerir 
mais doces e bebidas açucara-
das nessa época de calor.

Para uma higiene completa 
o creme dental é de extrema 
importância, pois ajuda a pre-
venir doenças como a cárie, 
a gengivite, entre outros pro-
blemas periodontais. Existem 
várias marcas de creme dental 
no mercado, com diferentes 
componentes, mas um deles é 
imprescindível a fim de garantir 
a eficácia do produto: o flúor.

O elemento químico ajuda 
a evitar a perda de minerais do 
dente e a prevenir o desgaste 
provocado por ácidos produzi-
dos pelas bactérias que causam 
a cárie.  O cirurgião-dentista 
também deve ser sempre con-
sultado, pois há casos em que a 
recomendação é utilizar cremes 
dentais especiais para certos 
tipos de tratamento. Há cremes 
dentais com diferentes substân-
cias terapêuticas que auxiliam no 
tratamento de casos específicos.  

A sensibilidade dentária e 
a gengivite são exemplos de 
ocasiões em que, apesar de o 
creme dental específico não 
ser a solução e a prevenção 
do problema, ameniza o in-
cômodo, contribuindo para a 
eficácia do tratamento.

Atenção com As 
versões inovAdorAs

Novos cremes dentais 
sempre surgem no mercado, 
mas é preciso ter atenção. Os 
orgânicos sem flúor, feitos 
a partir de substâncias total-
mente naturais, por exemplo, 
podem representar riscos para 
a saúde bucal. Como alguns 

Um novo governo foi ini-
ciado este ano no Brasil, mas 
os problemas continuam os 

A Reforma da Previdência 
Social movimentou os noti-
ciários em 2018 e não será 
diferente em 2019. É apenas 
uma questão de tempo para 
termos uma nova Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC), que objetiva uma re-
forma na Previdência. 

O governo do presidente 
eleito Jair Bolsonaro (PSL) 
prometeu ajustes fiscais e 
deve levar essa pauta ao 
Congresso Nacional já no 
primeiro semestre de 2019. 
É preciso aguardar o novo 
texto para nos debruçar sobre 
os artigos. Enquanto esse mo-
mento não chega, eu defendo 
o debate sobre o orçamento e 
as contas do INSS.

O governo diz que há 
déficit .  Entidades dizem 
que não há e questionam 
alguns mecanismos que in-
fluenciam as contas da Se-
guridade Social. Um desses 
mecanismos é a DRU, que a 
maioria das pessoas não tem 
ideia do que vem a ser.

 DRU é a sigla de Desvin-
culação de Receitas da União. 
Ela foi criada em 1994 e per-
mite ao governo federal usar 
livremente parte de todos os 
tributos federais vinculados 
por lei a fundos ou despesas. 

O valor inicial era de 

Apertar o tempo de transi-
ção para 10 a 12 anos, como 
estuda o governo, tem dois 
impactos práticos. O primeiro 
é nas contas públicas: as des-
pesas do INSS serão reduzidas 
mais rapidamente.

O segundo é na aposen-
tadoria de uma parcela dos 
trabalhadores do setor privado 
que tenha hoje por volta de 50 
anos e esteja razoavelmente 
perto de se aposentar.

O tamanho do impacto 
depende de como será adotada 
uma regra do texto atualmente 
em discussão no Congresso 
(que o governo diz querer 
aproveitar), o pedágio.

Funciona assim: na data 
da publicação da reforma, o 
trabalhador terá de calcular 
quanto tempo ainda faltará 
para cumprir a contribuição 
mínima de 35 anos (homem) e 
30 anos (mulher) e multiplicar 
esse valor por 1,3.

Para simplificar, vamos 
supor que a reforma comece 
a valer em janeiro de 2020. 
Naquele mês, uma mulher de 
52 anos que tenha contribuído 
por 28 estaria a 2 de completar 
30 anos de contribuição, o que 
lhe permitiria se aposentar 
pelas regras de hoje.

Com o pedágio de 30%, 
passa a ter de contribuir no 
total mais 2,6 anos, ou seja, 
completa a contribuição em 
meados de 2023, quando esti-
ver com 55 anos de idade. Se 
valesse a transição mais suave 
da reforma Temer, ela poderia 
se aposentar.

A proposta em estudo pelo 
atual governo, porém, eleva a 
idade mínima de transição em 
1 ano a cada ano, ou seja, em 
2023, será preciso ter 56 anos 
para poder se aposentar.

A mulher do exemplo teria 

novo ano, novas 
perspectivas para o Brasil

mesmos e vão persistir por um 
bom tempo, já que não se re-
solve nada da noite para o dia. 

O mais importante em 2019 
é que a nova gestão coloque o 
país nos trilhos com ações efi-
cientes para o crescimento. Co-
locar em prática ações eficientes 
que visem o crescimento. 

Algumas atitudes urgentes 
devem ser tomadas para sair-
mos de uma crise econômica 
que perdura há mais de 4 anos. 
Uma das prioridades são as 
políticas públicas para o au-
mento de vagas no mercado de 
trabalho, que deem condições 
e benefícios aos trabalhadores.  

Não adianta pensar na 
melhoria da economia com 
milhões de desempregados. 

A falta de trabalho aumenta 
a desigualdade social e os 
problemas relacionados a ela. 

Além do mercado de traba-
lho urbano, é necessário nos 
preocuparmos também com o 
trabalho rural. Dar condições 
aos pequenos agricultores, já 
que segundo o IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) é o setor que 
garante o sustento das famílias 
brasileiras. 

Os aposentados também não 
podem ficar de fora. O aumento 
do benefício é essencial para que 
tenham condições de se manter 
e de ter uma vida digna. 

Em 2019, temos muito que 
fazer. Tirar o Brasil da crise deve 
ser o objetivo de todos nós. 

Saúde bucal em dia nas férias

dos elementos utilizados não 
têm embasamento científico 
comprovando sua eficácia, a 
probabilidade de a boca ficar 
desprotegida é grande.
o creme dentAl pode 
clAreAr os dentes?

Os cremes dentais que ga-
rantem o clareamento com o 
uso contínuo dificilmente trarão 
o efeito esperado. Se a proposta 
for remover manchas e deixar 
os dentes mais brancos, o ideal 
é sempre consultar o cirurgião-
dentista. O creme dental pode 
atuar como coadjuvante no 
clareamento realizado no con-
sultório do cirurgião-dentista, 
mas sozinho não terá efeito.
A quAntidAde ideAl 

de creme pArA 
umA boA higiene
Não será preciso um grande 

volume de creme dental para 
fazer a higiene bucal. O exa-
gero dará apenas a sensação 
de refrescância, sem influência 
direta na limpeza.

A orientação é utilizar a me-
nor quantidade possível, preen-
chendo até um terço das cerdas 
da escova de dente. O parâmetro 
pode ser o tamanho de um grão 
de ervilha para crianças maiores, 
adolescentes e adultos. É válido 
lembrar que o produto deve ser 
utilizado todas as vezes que a 
pessoa for escovar os dentes.

o produto certo 
pArA As criAnçAs
Assim como para os adultos, 

é importante que o creme dental 
infantil contenha flúor, mas a 

concentração não deve ser a 
mesma. A FDI (World Dental 
Federation) afirma que a quan-
tidade de concentração de flúor 
oferecida pelo creme dental 
deve estar baseada em evidência 
científica da sua propriedade 
anticárie. Sendo assim, cremes 
dentais infantis devem conter no 
mínimo 1000 ppm F (partes por 
milhão de flúor).

O produto deve ser intro-
duzido nas escovações diárias 
das crianças a partir da erupção 
do primeiro dente na cavidade 
oral. O uso de creme dental 
com fluoretos, em dosagem 
correta e quantidade adequa-
da, indicada pelo odontope-
diatra, é fundamental para a 
prevenção da cárie dental. É 
importante a orientação do 
uso racional do creme dental e 
sempre com a supervisão dos 
responsáveis pela criança.

Sendo assim, para crianças 
e adultos o importante é não 
descuidar da saúde em qualquer 
época do ano e nunca esquecer 
o seu creme dental nas férias.

Precisamos falar sobre a DrU

antôniotuccílio
Presidente da 

Confederação Nacional dos 
Servidores Públicos

20%, mas passou a ser de 
30% no governo de Michel 
Temer (MDB). Em outras 
palavras, quando o dinheiro 
entra nos cofres da União, o 
governo pega 30% do total e 
usa como bem entender, no 
que bem quiser. 

Quando o governo faz as 
contas do déficit, a DRU é 
considerada. Entidades como 
a Associação Nacional dos Au-
ditores Fiscais da Previdência 
Social (Anfip), por exemplo, 
não a consideram nas contas. 
Em minha opinião, o cálculo 
da Anfip faz mais sentido 
porque a DRU diminui os re-
cursos da Seguridade, da qual 
a Previdência faz parte. Ela é, 
portanto, prejudicial.

De acordo com levanta-
mento dos consultores de Or-
çamento e Fiscalização Finan-
ceira do Congresso Nacional, 
desde 2008 a DRU reduziu as 
contas da Seguridade Social 
em mais de R$ 500 bilhões. 

O dado mais recente é de 
2016, ano em que foram retira-
dos R$ 92 bilhões. A Secretaria 
de Previdência, ligada ao Mi-
nistério da Fazenda, divulgou 
neste ano que o déficit da Pre-
vidência em 2017 foi de quase 
R$ 270 bilhões, o equivalente 
a mais de 4% do PIB. 

O déficit (R$ 270 bi) é, 

portanto, menor que o valor 
retirado pela DRU ao longo 
dos anos (R$ 500 bi). 

Faz algum sentido retirar 
quase R$ 100 bilhões da DRU 
somente em um ano? Seria 
a desvinculação apenas uma 
espécie de ferramenta utilizada 
pelo governo para justificar 
a reforma da Previdência? 
Afinal, quanto maior o déficit 
anunciado maiores são os 
argumentos para garantir sua 
aprovação no Congresso. 

Em suma, a DRU, que 
deveria aumentar a flexibili-
dade para que o governo use 
os recursos do orçamento nas 
despesas que considerar de 
maior prioridade – o que não 
ocorre porque não há boa ges-
tão dos recursos – e permitir 
a geração de superávit nas 
contas do governo, elemento 
fundamental para ajudar a 
controlar a inflação – o que 
também não ocorre porque há 
anos o governo tem problemas 
com a inflação, está apenas 
prejudicando as contas da 
Seguridade e motivando uma 
reforma que pode, a depender 
do texto, prejudicar todos os 
trabalhadores.

Entenda como a transição acelerada 
pode afetar a aposentadoria

Governo estuda apertar período de transição para novo modelo da Previdência

EntEnda como calcular no sEu 
caso o impacto da idEia Em Estudo 

pEla EquipE dE Bolsonaro
HomEns (do setor privado)
- subtraia seu tempo de contribuição de 35
 - multiplique o resultado por 1,3
- some o resultado da multiplicação a 55
- se a soma der menos de 65 anos, essa é a idade de apo-
sentadoria pela transição
- se a soma der 65 anos ou mais, você não se aposenta pela 
transição, mas, sim, pelas novas regras propostas
mulHErEs  (do setor privado)
- subtraia seu tempo de contribuição de 30
- multiplique o resultado por 1,3
- some o resultado da multiplicação a 53
- se a soma der menos de 63 anos, essa é a idade de apo-
sentadoria pela transição 
- se a soma der 63 anos ou mais, você não se aposenta pela 
transição, mas, sim, pelas novas regras propostas
de ana Estela de sousa pinto para a Folha de s.paulo

então de esperar mais alguns 
meses até chegar lá.

A diferença vai ficando 
tanto maior quanto mais tempo 
faltar para o tempo mínimo 
de contribuição, quanto mais 
novo for o trabalhador e quan-
to maior for o pedágio.

No limite, a ladeira mais 
íngreme em estudo pela equi-
pe de Paulo Guedes exclui 
da transição os trabalhadores 
abaixo de 55 (homens) e 53 
anos (mulheres) que tenham 
contribuído menos que 27,3 
anos (homens) ou menos de 
22,3 anos (mulheres) no mo-
mento da publicação da lei, 
mantido o pedágio de 30%.

Para essa parcela, faltariam 
mais de dez anos para com-
pletar a contribuição. Até lá, a 
idade mínima já seria 65 (ho-
mens) ou 63 anos (mulheres).

Em outro exemplo, supo-
nha um homem de 50 anos de 
idade que tenha contribuído 
27,3 anos na data da publica-
ção da reforma. Com o pedá-
gio, precisaria contribuir mais 

dez anos: até 2030.
Naquela data, pelas regras 

aceleradas do governo, a idade 
mínima já seria de 65 anos e 
ele só se aposentaria em 2035. 
Já pelas regras de transição da 
reforma de Temer, ele poderia se 
aposentar em 2031, aos 61 anos.

Uma transição mais ace-
lerada é sugerida também por 
especialistas em Previdência 
como Paulo Tafner(que propõe 
idades e tempo de transição 
semelhantes aos estudados por 
Guedes) e Fábio Giambiagi 
(que propõe uma ladeira me-
nos íngreme, de 1 ano a cada 
2, mas parte de idades mínimas 
mais altas).

Simulações indicam que a 
transição mais dura e a idade 
final de 65 (homens) e 63 
anos (mulheres), sugeridas 
por Giambiagi, resultariam 
em economia de despesas de 
R$ 1,47 trilhão em dez anos, 
mais que o dobro dos R$ 
689 bilhões projetados para 
o atual texto em discussão no 
Congresso.
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Bastidores
da Política

Em Brasília, Dória anuncia 
grandes projetos de In-

fraestrutura para o Estado - O 
governador João Doria se reuniu 
com o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e com o ministro de Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, 
nesta quinta-feira, 10, em Brasília. 
Entre os temas apresentados, pro-
jetos que permitirão investimentos 
e, consequentemente, desenvol-
vimento, geração de empregos e 
melhoria na vida dos brasileiros que 
vivem em São Paulo. Doria foi o 
primeiro governador de Estado a ser 
recebido pelo presidente. O Fórum 
Econômico Mundial, que ocorrerá 

em Davos, na Suíça, contará com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do governador João Doria. O 
evento também foi tema do encontro e acontecerá entre os dias 22 e 25 de janeiro. “É um grande palco para 
a apresentação do novo Brasil e as oportunidades de investimentos em São Paulo”, avalia Doria.

R$ 200 mil para custear saúde 
em Barretos - Barretos recebeu na 

última quarta-feira (9), R$ 200 mil do go-
verno estadual para custeio da saúde, in-
formação prestada pelo deputado federal 
Márcio Alvino (PR).  Uma reivindicação do 
vereador Paulo Correa (PR), cujo objetivo 
é a aquisição de uma van adaptada para 
transporte de pacientes que precisam de 
tratamento de saúde fora do município. 
“Agradeço o deputado Márcio Alvino pela 
destinação do recurso para custeio da 
saúde, embora seja um recurso destinado 
a aquisição de medicamentos, mas de 
acordo com o compromisso do prefeito 
Guilherme Ávila, através de recurso 
próprio, será adquirida a van”, comentou 
Paulo Correa, na foto, durante encontro 
com o deputado.

Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

(12/19/26jan/02fev)

Uma alteração na Lei de 
Diretrizes e Bases da educação 
(LDB) deverá melhorar o mo-
nitoramento de estudantes de 
todo o Brasil e tentar minimizar 
os índices de evasão escolar e 
distorção de idade-série (quan-
do o aluno apresenta defasagem 
no nível de ensino que deveria 
estar em relação à sua idade).

Agora, os Conselhos Tu-
telares municipais deverão 
ser avisados sempre que um 
aluno faltar a mais de 30% 
das aulas. Antes, a medida 
era obrigatória para quando 
estudantes atingissem mais de 
50% de faltas. A nova regra foi 
publicada no Diário Oficial da 
União nesta sexta (11) e entra 
em vigor a partir desta data.

"As escolas nos comuni-

Todas as unidades escolares 
da rede municipal de ensino 
da prefeitura de Barretos, sob 
responsabilidade da secretaria 
municipal de Educação (28 
Cemeis e 21 escolas), retomam 
as aulas no dia 11 de fevereiro. 

O calendário escolar foi 
divulgado nesta primeira se-
mana do ano pela secretaria 
e está no portal da prefeitura 
(www.barretos.sp.gov.br). São 
200 dias letivos, mais 8 dias 

exclusivos para planejamento 
e 2 dias de atividades culturais. 

As férias do meio do ano 
acontecem entre 11 e 28 de 
julho. Em agosto as aulas 
acontecem normalmente, com 
suspensão das atividades ape-
nas nos dias 22 e 23. 
PIso salaRIal PaRa 

o magIstéRIo
Desde o dia 1º, o piso sa-

larial do magistério nacional 
está em R$ 2.557,74, o que 

representa um aumento de 
4,17%, segundo o Ministério 
da Educação (MEC).

O valor corresponde ao ven-
cimento inicial dos profissionais 
do magistério público da edu-
cação básica, com formação de 
nível médio, modalidade normal, 
jornada de 40 horas semanais.

De acordo com o MEC, 
esse formato para correção do 
piso salarial é utilizado desde 
o ano de 2010.

O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, afirmou nesta 
sexta-feira (11) que o decreto que 
regulamentará a posse de armas 
deverá ser editado apenas no 
início da próxima semana. Havia 
a expectativa de que o texto fosse 
publicado ainda nesta sexta. Se-
gundo o ministro, o texto está na 
fase de ajustes finais.

A jornalistas, Onyx sinali-
zou que o decreto deve sair na 
próxima segunda (14) ou terça 
(15), gesticulando à distância 
com os dedos. A informação 
foi confirmada pela assessoria 
de imprensa da Casa Civil.

À TV Globo, o ministro 
confirmou o adiamento. "Ain-
da está nos ajustes finais. Deve 
sair no início da próxima se-
mana", disse Onyx à emissora.

O presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) vai assinar nos próximos 
dias um decreto tornando mais 
fácil a aquisição e a posse de 
armas por cidadãos comuns e 
agentes públicos, uma de suas 
principais promessa de campa-
nha. O SBT Brasil informou que 
versão preliminar do decreto 
prevê que o interessado possa 
ter até duas armas. O governo 
também estaria cogitando au-
mentar o tempo de validade para 
as licenças, mas não está claro 

 O conselho Tutelar de Barretos realiza atendimentos 
das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, em prédio 

localizado na rua 32 entre avenidas 19 e 21, número 1243. 
O telefone do plantão é (17) 99191- 6934, que pode ser 

acionado após as 18 horas e aos finais de semana

os pontos facultativos no 
primeiro semestre em 

Barretos - A prefeitura publicou 
decreto apontando os pontos fa-
cultativos entre os meses de março 
e julho em Barretos. Entre os dias 
4, 5 e 6 de março, as repartições 
municipais estarão fechadas de-
vido ao carnaval; dia 18 de abril 
pela Quinta-Feira Santa e 21 de 
junho em virtude do feriado de 20 
de junho- Corpus Christi. No dia 8 
de julho, o ponto facultativo será 
em razão do feriado de 9 de julho 
Revolução Constitucionalista. As 
unidades de serviço essencial deverão manter funcionamento regular nestas datas.

Escolas deverão notificar Conselho Tutelar 
se alunos faltarem a mais de 30% das aulas

cavam quando o estudante 
atingia 25 faltas. Agora, ela 
vai ter que avisar antes disso, 
ou seja, 15 faltas aproximada-
mente", explicou Alex Bahia, 
conselheiro e membro da 

Associação dos Conselheiros 
Tutelares do Estado de São 
Paulo. Faltar às aulas pode 
fazer com que o estudante não 
consiga acompanhar o currícu-
lo de ensino.

VENDE-SE

aulas começam dia 11 
de fevereiro na rede municipal

Decreto sobre posse de armas é adiado 
para semana que vem, diz onyx

em que medida o processo será 
facilitado na prática.

Como DEvE 
sER o DECREto 

O texto preliminar do decreto 
foi exibido na noite de quarta-
feira (9) no telejornal SBT Brasil.

O limite sobre a posse de 
armas, porém, pode ser am-
pliado caso seja comprovada 
a necessidade, de acordo com 
o decreto. O texto altera o 
decreto 5.123, de 1º de julho 
de 2004, assinado pelo ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT). A flexibilização da 
posse foi uma das bandeiras 
de campanha de Bolsonaro na 
eleição do ano passado.

Caso comprovem a "efetiva 
necessidade" de armamento, 
poderão ter direito a duas armas:
- agentes públicos de segu-
rança e de administração pe-
nitenciária; 
- agentes públicos envolvidos no 
exercício de atividades de poder 
de polícia administrativa ou de 
correição em caráter permanente; 
- residentes em área rural; 
- residentes em áreas urbanas 
com elevados índices de violên-
cia, assim consideradas aquelas 
localizadas em municípios ou 
unidades da federação com ín-
dices anuais de mais de dez ho-
micídios por 100 mil habitantes; 
- titulares ou responsáveis 
legais de estabelecimentos 
comerciais; 
- colecionadores, atiradores e 
caçadores, devidamente regis-
trados no Comando do Exército.

De acordo com a legislação 
atual, é possível possuir até seis 
armas de fogo, com limitações 
de tipo, de acordo com portaria 
do Ministério da Defesa de 
1999, definida pelo Exército.

Em residências com crianças, 
adolescentes ou pessoa com 
deficiência mental, deverá ser 
comprovada a existência de 
um cofre para "armazenamento 
apropriado" em caso de armas de 
cano curto. No caso das de cano 
longo, precisará ser comprovada 
a existência de um "local seguro 
para armazenamento".

Segundo a versão prelimi-
nar, a solicitação pode vir a ser 
negada caso a declaração de 
"efetiva necessidade contenha 
afirmações falsas".

Regras já existentes, como ter 
25 anos de idade ou mais e não 
possuir antecedentes criminais, 
devem permanecer, segundo o 
SBT. Fazer um exame psicoló-
gico e realizar curso em clube 
de tiro continuarão obrigatórios.

Atualmente, o civil inte-
ressado deve escrever uma 
declaração à PF explicando 
por que precisa de uma arma. 
A compra só poderá ser feita 
se o delegado concordar com 
os argumentos e conceder a 
licença. Preenchidos todos os 
requisitos anteriores, o Sinarm 
(Sistema Nacional de Armas) 
autorizará a compra da arma de 
fogo, sendo que o certificado de 
registro será expedido pela PF.

Pelas regras atuais, podem ser 
adquiridos revólveres calibres 22, 
36 e 38; espingardas calibre 20, 
28, 36, 32 e 12; rifles calibre 22; 
carabinas calibre 38; e pistolas 
calibres 32, 22 e 380. Além dos 
armamentos, também é possível 
comprar munições e carregadores.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (14/01) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AUXILIAR CONTÁBIL
AUXILIAR DE ESCRITA FISCA
CONTADOR
COZINHEIRA DE RESTAURANTE
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
FARMACÊUTICO
MECÂNICO DE CAMINHÕES
MECÂNICO DE CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA

PROFESSOR DE PILATES
PROJETISTA DE MÓVEIS
TRAINEE EM ADMINISTRAÇÃO
TRAINEE EM ENGENHARIA MECÂNICA
VIDRACEIRO

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)
OPERADOR DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

loCaÇÃo rESIDEnCIal loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

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

Instituto Superior de Educação de Barretos- ISEB
Mantido pelo Centro de Educação e Idiomas de Barretos
Credenciado pela Portaria Ministerial Nº 71,  de 11/01/2005
Publicado no D.O.U. de 12/01/2005 
Rua 6,  Nº 963 –  Barretos/SP – CEP 14.780.713
www.isebarretos.edu.br

ADENDO
EDITAL PROCESSO SELETIVO – 2019-1

Instituto Superior de Educação de Barretos - ISEB, mantido pelo Centro de 
Educação e Idiomas de Barretos Ltda. Por meio de seu Coordenador Geral Clovis 
Candido dos Santos Filho, no uso de suas atribuições legais, torna público o ADEN-
DO  ao Edital do Processo Seletivo com ingresso no primeiro semestre letivo de 
2019, na seguinte conformidade.
1- Curso Letras – Português/Espanhol  50 vagas Noturno 08 semestres
2- Curso Pedagogia    50 vagas Noturno  08 semestres

Para o Processo Seletivo agendado do mês de janeiro de 2019, os candidatos 
deverão agendar  pelo tel. (17) 3324-5994 ou na secretaria da Instituição na rua 6 
av. 11 e 13 no 963,  no horário das 14h ás 20h. As Provas serão realizadas no mês 
de janeiro de 2019.

Clovis Candido dos Santos Filho
Coordenador Geral do ISEB

Barretos, 12 de janeiro de 2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Diretório Municipal do partido político SOLIDARIEDADE do Município de BARRETOS, na 
forma da legislação vigente e de acordo com o Estatuto Partidário, convoca todos os filiados ao SOLIDARIEDA-
DE do Município de BARRETOS-SP, habilitados para a Convenção Municipal, a realizar-se no dia 15 de janeiro 
de 2019, com início às 17:00 (dezessete horas) e encerramento às 19:00 (dezenove horas), a ser realizada nesta 
municipalidade na Rua 16 nº 937, Centro, sala 1, para a deliberação da seguinte:

ORDEM DO DIA: 
1- Eleição do Diretório Municipal e respectivos Cargos;
2- Assuntos Gerais.

___________________________________
LEANDRO AP. DA SILVA ANASTÁCIO

Presidente do Diretório Municipal
do SOLIDARIEDADE de Barretos-SP. 

O Sebrae-SP programou 
uma série de ações tanto para 
quem já tem uma empresa 
quanto para quem tem planos 
de abrir o próprio negócio e 
quer começar 2019 preparado 
para novos desafios. A progra-
mação inclui capacitações em 
Barretos, Bebedouro, Guaíra, 
Morro Agudo e Viradouro.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, essa é uma 
oportunidade para começar 
o ano bem informado e se 
preparar para enfrentar um 
ambiente que sinaliza uma 
melhora da economia. 

“É preciso estar preparado 
para comandar o negócio e sem-
pre se atualizar para se destacar 
entre os concorrentes. O empre-
sário pode nos procurar para fa-
zer um diagnóstico e se informar 
sobre as soluções indicadas para 
cada negócio”, orienta.

Em Barretos, estão pro-
gramados cursos, oficinas e 
palestras sobre planejamento, 
inovação, vendas, tendências, 
entre outros temas. Para quem 
busca um curso voltado para o 
desenvolvimento de caracterís-
ticas do comportamento empre-
endedor e para a identificação 
de novas oportunidades de ne-
gócios pode fazer o Empretec. 

Uma palestra de apresenta-
ção do curso com metodologia 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) será realizada 
no dia 22 de janeiro, às 19 
horas, em Barretos.

ANÚNCIO 
CLASSIFICADO

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

Sebrae-SP divulga programação especial de início de ano para Barretos e região
Confira a agenda de ações programadas para quem pretende 
empreender ou se capacitar para melhorar o próprio negócio

O Sebrae-SP também está 
com inscrições abertas para 
os projetos setoriais. Serão 
formados grupos de empresá-
rios de acordo com segmento 
para capacitação conjunta. O 
objetivo é ajudar os empreen-
dedores das áreas de constru-
ção civil, dentistas, advogados, 
beleza e estética, olericultura 
e fruticultura com o objetivo 
de aumentar o faturamento e 
reduzir o custo, como forma 
de melhorar a competitividade 
das empresas participantes.

Bebedouro, Guaíra, Morro 
Agudo e Viradouro também 
terão ações nas unidades do 
Sebrae Aqui e parceiros. Quem 
busca um atendimento indivi-
dual pode ir até o Sebrae para 
conversar com os especialistas 
e tirar as dúvidas sobre empre-
endedorismo. 

O Escritório Regional está 
localizado na rua 14, 735, entre 
as avenidas 15 e 17, no centro 
de Barretos. Inscrições e ou-
tras informações pelo telefone: 
0800-570-0800.
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

No primeiro dia de retorno 
às atividades ordinárias da se-
ção São Paulo da Ordem dos 
Advogados do Brasil, na última 
quarta-feira (9), a diretoria da 
instituição, em reunião com 
conselheiros secionais e federais, 
e diretores da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de São Paulo 
(CAASP), tratou de temas da 
pauta nacional da maior relevân-
cia para a advocacia e cidadania: 
a possibilidade de extinção da 
Justiça do Trabalho e o fim do 
Ministério do Trabalho. 

Sob a direção do presiden-
te, Caio Augusto Silva dos 
Santos, o encontro teve grande 
adesão e resultou em uma série 
de proposições aprovadas por 

Leandro Caldeira Nava, Luis Ricardo Vasquez Davanzo, 
Aline Silva Fávero, Antonio Ricardo Miranda Junior, Raquel 
Tamassia Marques e Paula Cristina Fernandes; diretores da 

CAASP (Foto: Cristovão Bernardo)

IngredIentes
350 ml de leite morno 
3 colheres (de sopa) de fermento seco (para pão)
1 colher (de chá) de sal
200 g ou 1 xícara (de chá) de açúcar refinado
2 ovos inteiros
2 colheres (de sopa) de margarina
½ xícara (de chá) de óleo
Corante amarelo gema (opcional)
1 kg de farinha de trigo 
PreParo
Coloque o leite, os ovos, o açúcar, o óleo e a margarina 
em uma tigela grande, ou bacia, e misture todos esses 
ingredientes. Acrescente o fermento para pão e misture 
muito bem. 
Vá juntando aos poucos a farinha de trigo até que se 
desgrude das mãos. Faça essa massa bem maleável. 
Deixe crescer na vasilha coberta com plástico até 
dobrar de volume.
Após o crescimento, dividir as porções em pedaços 
de 200 gramas, mais ou menos, ou 100 gramas cada. 
Modele e deixe crescer novamente. Pincele com 
gemas e leve para assar em forno bem controlado, 
170 graus convencional ou 130 graus industrial.
Pode rechear os brioches com goiabada, doce de 
leite, pasta de amendoim, creme de confeiteiro, brigadeiro, beijinho de coco ou ganache de 
chocolate branco, etc.

Brioches
oaB SP defende a manutenção 

da Justiça do Trabalho

unanimidade.
A Ordem de São Paulo de-

fenderá a Justiça do Trabalho, 
assim como pretende discutir 
a volta do status e estrutura de 
Ministério do Trabalho. Para pôr 
em prática esse posicionamento, 
vai organizar um movimento de 
conscientização da indispen-
sabilidade e da necessidade de 
aprimoramento da Justiça do 
Trabalho, visando, dessa forma, 
sensibilizar a sociedade sobre a 
importância da reinstituição do 
Ministério do Trabalho. 

A entidade quer reforçar 
a percepção da Advocacia 
como instrumento fundamen-
tal para a plena realização da 
Justiça, repudiando todas e 
quaisquer manifestações que 
desrespeitem ou menosprezem 
os profissionais que labutam 
cotidianamente em defesa dos 
direitos dos cidadãos.
audIêncIa PúblIca

Para deliberar sobre todas as 
medidas tomadas, a OAB SP vai 
organizar audiência pública em 
sua sede, no próximo dia 22, às 
13h30, com a intenção de pro-
mover debates que aprofundem 
as questões que notabilizam a 

Justiça do Trabalho e o Minis-
tério como conquistas essenciais 
para a cidadania.

Protagonizar mobilizações 
em torno de todos os temas que 
englobem cidadania e advoca-
cia é da natureza da instituição, 
que se manterá alerta, já tendo, 
inclusive, convocado, para o 
dia 28 de janeiro, encontro 
institucional com presidentes 
de subseções, conselheiros 
secionais e federais, diretores 
da OAB SP e da CAASP, para, 
juntos, deliberarem sobre novas 
ações e bandeiras que a institui-
ção irá abraçar na nova gestão.

Ao lado do presidente Caio 
Augusto Silva dos Santos, a 
mesa diretora foi composta por 
Aislan de Queiroga Trigo, secre-
tário-geral; Margarete de Cássia 
Lopes, secretária-geral adjunta; 
Raquel Elita Alves Preto, te-
soureira; Alexandre Ogusuku 
e Daniela Liborio, conselheiros 
Federais; Luis Ricardo Vas-
ques Davanzo, presidente da 
CAASP; Rodrigo de Moraes 
Canelas, diretor da CAASP; 
e Fábio Gaspar, presidente do 
Sindicato dos Advogados do 
Estado de São Paulo.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Eu sei 
que não sou nada e que 

talvez nunca tenha tudo. 
Aparte isso, eu tenho em mim 

todos os sonhos do mundo.
Fernando Pessoa 

Com curadoria de Karina 
Bacci, do MAM-SP, as fotos 
realizadas pelos jovens estu-
dantes EMEF "Santa do Prado 
Maximiano", de Colômbia, 
mostram a tecnologia usada na 
agricultura em harmonia com a 
vida no campo. A entrada é gra-
tuita. O projeto tem patrocínio 
da Biosev, uma das líderes do 
setor sucroenergético, por meio 
da Lei de Incentivo à Cultura 
do Estado de São Paulo.

O projeto "A Cidade Atra-
vés da Lente" é uma iniciativa 
com o propósito de despertar 
nos participantes e no público 
visitante a reflexão, valorização 
e consciência social de sua 
comunidade, apresentando 
também locais nem sempre co-
nhecidos por todos os cidadãos. 

Durante o mês de agosto do 
ano passado, 39 jovens partici-
param de workshops de artes e 
fotografia. Equipados com câme-
ras semiprofissionais fornecidas 
pelo projeto, saíram pela zona 
rural de Colômbia para exercitar 
a técnica e a criatividade. 

Após essa fase, a curadora 

O maior concurso nacional 
de beleza country do Brasil está 
com as inscrições abertas até 
o dia 31 de maio. A Miss e o 
Mister Rodeio Brasil 2019 serão 
eleitos em Barretos, capital cou-
ntry do país, no dia 6 de julho. 

Podem participar homens e 
mulheres com 18 anos comple-
tos de todo o país, terem filhos e 
serem casados, bem como natu-
ralizados há pelo menos um ano.

Os concorrentes participarão 
de diversas provas classificató-
rias entre os dias 4 e 5 de julho 
e, na final, no dia 6, em local a 
ser definido. Os candidatos e 
candidatas serão avaliados pela 
comunicação, passarela, bele-

Goku e Homem Aranha diferente chegaram ao Centerplex North Shopping Barretos na última quinta-feira, 
para turbinar ainda mais a programação de férias do cinema que já traz Ralph e Bumblebee. Em Homem-A-
ranha no Aranhaverso (foto), Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha 
inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite 
chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um 
sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, as-
sim como outras versões do Homem-Aranha. No mote de Dragon Ball Super: Broly, apesar da Terra estar 
em um período de calmaria, Goku se recusa a parar de treinar constantemente - ele quer estar pronto para 
quando uma nova ameaça surgir. O que ele não imaginava era que seu novo inimigo seria Broly, um poderoso 
supersaiyajin sedento por vingança, que deseja destruir todos que encontrar pela frente.

Considerado um dos mais tradicionais clubes de Barretos, o Rio das Pedras, realizou na noite da últi-
ma terça-feira (8), no salão nobre, a solenidade de posse da diretoria para o biênio 2019/2020. O evento 
marcou a posse do presidente Luís Antônio Silveira Moschiar "Boy", que foi reconduzido ao cargo após ser 
reeleito. Ao reassumir a presidência, Moschiar ressaltou em seu discurso que trabalhará em conjunto com 
o vice-presidente João Andrade e dividirá os poderes do clube com os diretores e equipes de funcionários 
técnicos e administrativos, que terão o trabalho de administrar e cuidar do clube. "Trata-se de um traba-
lho coletivo que privilegia igualmente funções simples e complexas 
que mobilizam inúmeras pessoas, desde as que cuidam da portaria, 
da segurança, da limpeza, até as que cuidam da comunicação, das 
contas, do patrimônio", disse o presidente. De acordo com Moschiar, 
a revitalização da "praia dois" é uma das prioridades do seu segundo 
mandato. Ele destacou que em seu primeiro mandato enfrentou muitas 
dificuldades financeiras e problemas diversos. O presidente reeleito 
conta que foi concluída a primeira etapa da exigência do DAEE (De-
partamento de Águas e Energia Elétrica) para concessão de outorga 
do uso da água pelo Rio das Pedras e que a obra será concluída neste 
mandato. Outra meta é a obtenção do certificado de regularização de 
parte da sede de campo junto ao Corpo de Bombeiros. A cerimônia 
contou com a presença dos vereadores Luiz Umberto de Campos 
Sarti "Kapetinha" (PTB) e Paulo Roberto Rocha dos Santos "Betim 
da Comunidade" (PSDB); do secretário municipal de Cultura, João 
Batista Chicalé; do Tenente-Coronel PM, Paulo Henrique Jurizato; do 
Major PM, Valdeci Silva Júnior; do subtenente do Tiro de Guerra, Lino 
de Oliveira Abreu; e do Sargento do Tiro de Guerra, André da Silva 
Cardoso. (Fotos: Jânio Munhoz)

Integrantes do Departamento Social Integrantes do Departamento Patrimônio

Integrantes do Departamento Cultural Integrantes do Departamento Esportes

Diretores e sub-diretores do Rio das Pedras para o biênio 2019/2020

Personagens de sucesso recheiam a programação 
de férias do Centerplex North Shopping

Luís Moschiar é reconduzido à 
presidência do Rio das Pedras

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

Garoto & Garota 
Verão 2019

Inscrições abertas para o concurso 
Miss e Mister rodeio Brasil 2019

Musa do Rodeio Nacional e Mister Agroboy Brasil serão eleitos pela organização

za, charme, carisma, atitude, 
sensualidade, disponibilidade, 
pontualidade e envolvimento. 
Eles desfilarão com trajes típi-
cos e traje de banho.

Além da Miss e do Mister 
Rodeio Brasil, serão eleitos a 
Miss Cowgirl Brasil e o Mister 
Cowboy Brasil (2º coloca-
dos), a Miss e o Mister Brasil 
Sertanejo (3º colocados), e a 
organização irá eleger, por se 
destacar mas não ter se clas-
sificado, um outro casal que 
receberá os títulos de Musa 
do Rodeio Nacional e Mister 
Agroboy Brasil 2019.

Para se inscrever para a 
primeira fase, gratuitamente, 

os interessados devem solicitar 
via whatsapp (17 99150-8621) 
o link para o regulamento e a 
ficha de inscrição. Os apro-
vados passam para a segunda 
fase e devem seguir os prazos 
estipulados pelo regulamento.

Os vencedores irão suce-
der os jovens Tatiana Soares, 
de Taquaritinga, e João Vitor 
Pedro, de Serrana. A primeira 
Musa do Rodeio Nacional, 
Ingrid Irano, em 2013, era 
moradora de Taquaritinga, e 
João Vitor é o terceiro de Ser-
rana a conquistar o título de 
Mister Rodeio Brasil. Kellton 
Viana, o primeiro eleito, no 
ano de 2011, é natural do To-
cantins, mas vive na cidade de 
Serrana. Lucas Bóvi venceu e 
também levou o título para a 
cidade em 2013.

O objetivo do concurso é 
eleger os rapazes mais boni-
tos e a garotas mais belas que 
prestigiam os rodeios pelo 
Brasil e valorizar a cultura 
sertaneja e caipira.

O concurso é uma rea-
lização da Agência Milton 
Figueiredo, de Barretos com 
produção de Reinaldo Costa.

Exposição fotográfica 
“a Cidade através da lente” fica 

aberta até o fim do mês em Colômbia
Fotos feitas por jovens da cidade são destaque até 31 de janeiro de 2019, no Centro de 

Convivência dos Idosos. As imagens mostram a vida no campo e a agricultura moderna
fez uma seleção 
dos trabalhos e 
o resultado é a 
exposição, com-
posta por 40 fo-
tografias, e um 
catálogo fotográ-
fico, um docu-
mento artístico 
e histórico sobre 
a  comunidade 
que reúne apro-
ximadamente 90 
fotografias, que 
também pode ser 
consultado pelos 
visitantes que forem ao CCI. 

Segundo a curadora, Karina 
Bacci, “este catálogo não é 
apenas a memória da cidade em 
imagens. É o resultado de uma 
relação reflexiva da comunida-
de com o ambiente, trazendo 
uma experiência de novas vi-
vências e olhares mais atentos. 
A fotografia aparece aqui como 
uma ferramenta artística e de 
linguagem, e esse material vai 
preservar a memória local, que 
resguarda memórias afetivas da 
comunidade".

“Com este projeto, busca-
mos despertar a sensibilidade e 
a visão crítica dos participantes 
e do público visitante e, com 
isso, contribuir com a forma-
ção cultural dos cidadãos das 
comunidades que visitamos”, 
completa Soraya Galgane, di-
retora da Pink Produções.

A "Cidade Através da Len-
te" é um projeto idealizado 
pela Pink Produções e viabili-
zado com recursos obtidos por 
meio da Lei Estadual de Incen-
tivo à Cultura, o PROAC. 
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O varejo nacional deve 
perder R$ 7,6 bilhões em 2019 
por conta dos feriados e pon-
tes, segundo estimativa da Fe-
deração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP). 

Esse montante é 32% me-
nor do que os R$ 11,2 bilhões 
estimados em 2018. O prejuízo 
será reduzido pelo fato de ter 
mais feriados aos finais de se-
mana e menos pontes de emen-
das. No ano passado foram 15 
dias entre feriados e pontes; em 
2019, serão dez dias.

O setor de outras atividades é 
o que deve contabilizar a maior 
perda, cerca de R$ 3,16 bilhões, 
queda de 32% em relação a 
2018. É importante ressaltar que 
nesse grupo  predomina o co-
mércio de combustíveis, além de 
joias e relógios, artigos de pape-
laria, dentre outros. A atividade 
de supermercados perderá cer-
ca de R$ 1,93 bilhões em 2019 
e também deve ter retração de 
32% em comparação a 2018.

Os demais segmentos que 
devem deixar de faturar com 
os feriados e pontes são: farmá-
cias e perfumarias (-31%), com 
perda de faturamento de R$ 1,1 
bilhão; seguido de vestuário, 

tecidos e calçados (-32%), com 
R$ 801 milhões; e móveis e de-
coração (-33%), com montante 
atingido de R$ 620 milhões.

A FecomercioSP desconsi-
derou os feriados estaduais e 
municipais que também preju-
dicam, em média, a atividade 
comercial. Na análise da enti-
dade, R$ 7,6 bilhões pode pare-
cer que causa um enorme dano 
ao varejo, contudo, este valor 
representa 0,4% de tudo que o 
setor fatura em um ano, ou cer-
ca de um dia e meio de comér-
cio completamente fechado.

 Além disso, com a eco-
nomia mostrando sinais de 
recuperação mais forte, a ten-
dência é de haver um cresci-
mento ainda maior em 2019. 
Para Federação, a discussão 
de perdas por conta dos fe-
riados vai ficando pra trás. A 
expectativa é de que as famí-
lias terão mais oportunidades 
de trabalho e ganho de renda, 
o que proverá grandes benefí-
cios a todos os segmentos.

 A FecomercioSP ressalta 
que o estudo não visa analisar 
a transferência de renda para 
outros setores, sobretudo, o 
turismo, que é sabido que é 
favorecido nestes períodos.

A direção do espetáculo “A 
Paixão de Cristo 2019” iniciou 
os ensaios técnicos e artísticos 
com o elenco definido até ago-
ra. Os encontros acontecem 
aos sábados e domingos, das 
14 às 18 horas,  no Centro de 
Esportes Unificados e Artes 
“Euníce de Souza Spíndola”, 
no Jardim Universitário. 

Os ensaios são conduzidos 
pelo diretor cênico do espetá-
culo Reinaldo Costa e pelo 
assistente de direção Alexan-
dre Tarasinsky.

Até o momento são cerca 
de 40 integrantes, entre atores 
experientes e estreantes. 

Para completar o elenco, a 
produção precisa de adultos para 
a representação de guardas e 
pessoas da época de Jesus. Entre 
os novos atores voluntários que 
aceitaram o desafio da produção 
deste ano, estão a jornalista Rosi-
cris Bittencourt, no papel de Ma-
ria, e o vereador Raphael Dutra, 

no papel do apóstolo Mateus.
Para Rosicris, a estreia na 

função de atriz é estimulante 
“Fiquei muito feliz com o con-
vite para o espetáculo e encarei 
a proposta como um grande 
desafio. O ser humano precisa 
estar em constante movimento e 
se reinventar e acredito que essa 
oportunidade vai acrescentar 
muito em minha vida. Além dis-
so, representar Maria será uma 
grande missão e honra”, disse.

O vereador Raphael Dutra 
destacou que “sempre gostei 
e apreciei a cultura e a Paixão 
de Cristo nos encanta e enche 
nossos corações de fé. Uma 
oportunidade única e espero 
corresponder às expectativas 
da produção”, finalizou.

Para o secretário municipal 
de cultura, João Batista Chi-
calé, a participação da comuni-
dade barretense contribui para 
o sucesso do espetáculo e cum-
pre com a missão de agregar e 

revelar talentos da cidade.
“Como foi um evento de 

grande repercussão no ano pas-
sado convidamos mais atores e 
atrizes para acrescentarem suas 
experiências ao projeto. Além 
disso, a participação de artistas 
da cidade vai ao encontro da nos-
sa ideia inicial de fomentar ainda 
mais a arte em nossa cidade, por 
meio de A Paixão de Cristo”, diz.

Segundo a produtora do 
espetáculo, Sueli Fernandes, 
o espetáculo de 2019, realiza-
do pela secretaria municipal 
de Cultura de Barretos, deve 
surpreender pela preocupação 
com os detalhes. "O público vai 
se surpreender com o formato 
e a interpretação dos atores. Há 
muita dedicação e amor envol-
vido nesta produção”, fala.

O CEUs fica na Rua São 
José, 803, Jardim Universitário. 
Interessados em integrar o elen-
co podem se inscrever direta-
mente no local e dia dos ensaios.

Da esquerda para direita, Adilson Jr, Thiago Leal Leite, Reinaldo Costa (Diretor Artístico e ator), 
Ricardo Ramos, Osny Pinheiro, Robson Machado, Monique Abrahão Ayoub, Isabella Abrahão 
Ayoub, Elvira Viana, Stephany dos Santos Pereira, Rosicris Bittencourth, Vitória Guimarães 

Ferreira, Leandro Antônio da Silva, Diego Ayoub, Michelle Mussi, Tainá Beatriz Ferreira Neves, 
Samir Karnib e Alexandre Tarasinsky (Assistente de Direção e ator)

Sabemos que todos os anos 
a história se repete e dois dos 
gastos que mais costumam de-
sequilibrar as finanças dos brasi-
leiros são o IPVA e o IPTU, mas 
não precisa ser assim. O grande 
erro está em não programar seu 
pagamento com antecedência. 
Como a maioria das pessoas 
não traçam um planejamento 
anual, acabam começando um 
ano novo com dificuldades fi-
nanceiras, já que no período há 
também gastos com matrícula e 
material escolar, entre outros.

Uma dúvida muito comum 
em relação ao IPTU e ao IPVA é 
sobre a condição de pagamento: 
é melhor à vista ou parcelado? 
Antes de ter essa resposta, é 
preciso saber em que situação 
financeira você se encontra: en-
dividado, equilibrado financei-

ramente ou investidor.
Se for a primeira ou segunda 

opção, dificilmente consegui-
rá fazer o pagamento à vista, 
restando o caminho do parcela-
mento. Lembrando que se deve 
evitar ao máximo recorrer a 
empréstimos, limites do cheque 
especial ou qualquer outra ma-
neira de crédito do mercado fi-
nanceiro, pois isso apenas se tor-
naria uma bola de neve, devido 
aos juros altíssimos cobrados.

Caso a situação financeira 
esteja mais confortável, tendo 
uma reserva financeira, reco-
mendo, sem dúvida nenhuma, 
que o pagamento seja feito à 
vista. Cada estado pratica o pró-
prio desconto, mas, em média, o 
contribuinte obterá 3% de des-
conto no IPVA e 4% no IPTU. 
É importante lembrar dos com-

promissos futuros; muitas pes-
soas se deixam levar pelo bom 
desconto e acabam esquecen-
do que haverá outras contas a 
serem pagas naquele mesmo 
mês ou nos próximos. Portanto, 
fique atento: não adianta pagar 
à vista e conseguir desconto em 
uma despesa e não ter dinheiro 
suficiente para quitar as outras.

Isso nos leva a outro impor-
tante aspecto da educação finan-
ceira: ter uma reserva financeira. 
Isso evita problemas como esse e 
nos deixa mais seguros, em caso 
de imprevistos. Enfim, com pla-
nejamento, é possível terminar e 
começar o ano com segurança 
de uma vida financeira saudável 
e muitas realizações.

IPTU e IPVa: pagar à vista ou parcelar?

Reinaldo Domingos
Presidente da Associação 
Brasileira de Educadores 

Financeiros (Abefin)

“a Paixão de Cristo 2019” inicia ensaios 
e busca novos atores para elenco

Varejo brasileiro deve deixar de faturar  r$ 7,6 
bilhões em 2019 devido aos feriados nacionais

Segundo a FecomercioSP, prejuízo 
será 32% menor do que 2018
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Mais de 49 mil adolescen-
tes acampados no Parque do 
Peão de Barretos, participantes 
da quinta edição do Campori 
Sul-Americano, que acontece 
até o próximo dia 20, são os 
integrantes do grupo Des-
bravadores, ligados a Igreja 
Adventistas. 

A cada dia vários grupos 
uniformizados são vistos pe-
las ruas da cidade, boa parte 
deles participando de ações 
comunitárias, como a Feira 
da Saúde, que eles realizam 
pelos bairros, no mutirão de 
limpeza e cuidados da Região 
dos Lagos, ou na visita ao Vi-
veiro Municipal e à Usina de 
Reciclagem da cidade.

O prefeito Guilherme Ávi-

Cidade é invadida pelos Desbravadores atuando em projetos comunitários
la, que participou da abertura 
oficial do Campori, na última 
terça-feira (8), ao lado do go-
vernador do estado de São Paulo 
João Dória, disse que esses jo-
vens e adolescentes são sempre 
muito bem vindos a cidade. 

“Estamos recebendo gru-
pos de Desbravadores de nove 
países diferentes da América 
do Sul, cada um com sua cultu-
ra, sua língua e seus costumes, 
interagindo com nossa popu-
lação em diversos pontos da 
cidade, fazendo o bem, dando 
sua parcela de contribuição 
ao local que os acolheu. Um 
exemplo de cidadania. Para 
nós é um orgulho sediar este 
evento tão importante”, com-
pletou o prefeito.
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Segundo Caderno
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Em sua primeira visita 
oficial ao interior de São Pau-
lo, o governador João Doria 
autorizou os estudos para a 
inclusão do Aeroporto Muni-
cipal Chafei Amsei no Progra-
ma Estadual de Privatização 
dos Aeroportos do Governo 

O governador de São Pau-
lo, João Doria, afirmou nesta 
sexta-feira (11) que os presos 
pintarão as cerca de 5.500 
escolas estaduais. A afirmação 
foi feita durante coletiva, após 
reunião do secretariado no Pa-
lácio dos Bandeirantes.

De acordo com a equipe 
de Doria, o serviço seria feito 
nos períodos de férias e fins 
de semana. Desta maneira, os 
detentos não terão contato com 
os estudantes. 

Só participarão do projeto 
os presos interessados e que 
estejam no sistema semiaber-
to. Inicialmente, serão abertas 
8.000 vagas. Os presos terão 
remição da pena. 

"Vamos cadastrar os mu-
nicípios interessados", disse o 
secretário da Administração Pe-
nitenciária, Nivaldo Restivo. O 
transporte dos presos ficará por 
conta das cidades interessadas, 
mas a fiscalização do trabalho 
deles será feita pelo estado.

Segundo Restivo, não é 

A Federação dos Frentistas 
de São Paulo (Fepospetro) 
aprovou, em conjunto com 
os seus dezessete sindicatos 
filiados, a pré-pauta de rei-
vindicações da categoria e as 
estratégias para a campanha 
salarial 2018-2019 dos cem 
mil trabalhadores em Postos 
de Combustíveis e Lojas de 
Conveniência em São Paulo.

Reajuste com ganho real 
nos salários, aumento no va-
le-refeição e a manutenção de 
todos os direitos e benefícios 
advindos de negociações ante-
riores, como cesta-básica, segu-
ro de vida e desconto máximo 
de 1% no vale-transporte, entre 
outros, estão entre  os principais 
pontos do documento, que será 
agora submetido à deliberação 
dos trabalhadores pelos dezes-

De casa em casa ou “de 
porta em porta” como ele pre-
fere identificar seu trabalho. 
Ele é Richard Mathews Haro, 
um peruano de 18 anos, que es-
tuda Teologia na Unasp (Cen-
tro Universitário Adventista 
de São Paulo), em Campinas.

Em Barretos desde dezem-
bro, acompanhado de um gru-
po de estudantes adventistas, 
Richard Haro é um voluntário 
que está visitando residências 
e comércios de diversos bair-
ros de Barretos, com o intuito 
de informar sobre saúde e 
prevenção de doenças.

Haro e mais 39 estudantes 
são voluntários que represen-
tam o Serviço Educacional 
Lar e Saúde, responsável pelo 
Projeto (+) Saúde. 

“Nosso objetivo, também 
é um trabalho, pois através 

de nossas visitas será possí-
vel custear nossos estudos”, 
explica o adventista, que 
participou do Campori de 
2014, vindo de Lima, Peru, 
onde sua família reside. 

“Em nossas visitas passa-
mos às famílias que nos re-
cebem, informações e noções 
atualizadas das pesquisas mais 
atuais sobre como se alimentar, 
por exemplo, para que as pes-
soas possam se prevenir contra 
as doenças mais comuns e ter 
uma saúde mais adequada na 
sua vida”, explica o peruano.

Para que os barretenses pos-
sam identificar os integrantes do 
grupo, todos se apresentam de 
“porta em porta” vestindo uma 
camiseta com a identificação do 
Projeto (+) Saúde e um crachá 
com foto, nome e a identifica-
ção da Unasp.

O Campori Sul-americano 
de Desbravadores, que reúne 
100 mil pessoas em Barretos 
até o dia 20 de janeiro, tem 
o desafio de coletar 100% do 
lixo produzido no Parque do 
Peão durante o evento. 

Uma das iniciativas é o Ban-
co Global, que troca material 
reciclável por Camporitos, uma 
moeda sem valor monetário 
que pode ser trocada somente 
por produtos vendidos em um 
shopping montado no parque. 

Na relação de brindes, está 
um catálogo com diversas 
opções entre tênis, bonés, ca-
misetas, corda para fazer nós, 
chaveiros, toalhas e até mesmo 
machadinhas.

Ao todo, o Banco Global 
recebe 12 tipos de materiais, 

Anúncios são referentes à inclusão do aeroporto 
Chafei Amsei no programa de privatizações do Estado 

e à implantação da primeira Fatec no município

Escola ficou pronta após 
duas semanas de trabalho 

dos presos em Mococa (Foto: 
Eder Ribeiro/ EPTV)

Desbravador de 2014 
espalha conceitos de 
saúde e prevenção de 
doenças em Barretos

R ichard M a-
t h e w s  H a r o  é 
peruano, tem 18 
anos, completa-
dos em dezembro 
passado, reside 
em Campinas (SP
-Brasil) e estuda 
Teologia porque 
quer se tornar 
Pastor da Igreja 
Adventista. En-
quanto estuda e 
trabalha, sua família (o pai Júlio, a mãe Sadi, a irmã 
Candance e os irmãos Jair e Júlio) reside em Lima, capital 
peruana. Como adventista, Richard Haro já conhecia 
Barretos, pois em 2014, junto com o pai Júlio, participou 
do Campori dos Desbravadores no Parque do Peão.  O 
projeto que ele representa não faz parte das ações do 
Campori que acontece no Parque do Peão até o próxi-
mo dia 20. Ele atuou como desbravador por 5 anos e já 
decidido a estudar Teologia, optou por vir para o Brasil 
para estudar e trabalhar. Segundo ele, “a Teologia foca 
muito a importância de se manter uma saúde plena e 
constante, para o bem do corpo e da alma, destacando 
a importância de todos os cidadãos em se prevenir 
contra as doenças”.  “Independente de ser Adventista, 
os ensinamentos que passamos servem para o segui-
dor de qualquer religião”, finalizou Richard Haro que, 
neste final de semana, vai “matar saudades de parte da 
família”, que chega para participar da segunda fase do 
Campori dos Desbravadores Sul-Americano. “Um ano 
sem ver a família”, completou. 

Banco troca lixo reciclável por “dinheiro”
Ideia está sendo praticada em mega acampamento de adolescentes em Barretos

cada um com a sua cotação que, 
geralmente, são descartados 
no lixo sem separação, como 
pilhas, metais e plásticos. A 
previsão é que ao final das duas 
edições do Campori sejam arre-
cadadas cerca de 10 toneladas 
de material reciclável.

O principal objetivo da 
iniciativa é criar a consciência 
entre os desbravadores de que 
parte do que é descartado e 
considerado lixo tem valor. 

O coordenador do Banco 
Global, Erasmo Gazolli, argu-
menta que a ideia é que as crian-
ças aprendam a organizar o lixo 
de acordo com cada material. 
“Se soubermos separar esses 
materiais, nós economizamos 
novos recursos naturais, além 
de poupar o meio ambiente do 

Frentistas abrem campanha salarial

sete sindicatos.
De acordo com o presidente 

da Fepospetro e do Sinpospetro 
de Osasco-SP, Luiz Arraes, está 
programada para o início de fe-
vereiro uma nova reunião com 
os dirigentes sindicais, para 
consolidar as reivindicações 
provenientes desse calendário 
de assembleias.

Após a definição da catego-
ria, o documento será entregue 
aos representantes patronais do 
Estado, as entidades: Sincopetro, 
Resan, Regran e Recap. A data
-base da categoria é 1º de março.

trabalho de decompor de forma 
orgânica, em um processo que 
dura décadas, quando não sécu-
los”, explicou Gazolli.

O material recolhido será 
repassado para uma empresa 

de reciclagem da própria região 
de Barretos. A empresa também 
ficará encarregada de dar desti-
nação adequada para materiais 
que não podem ser reciclados, 
como pilhas e lixo eletrônico.

Governador João Doria anuncia investimentos para Barretos

do Estado de São Paulo. Os 
projetos serão desenvolvidos 
pela Agência Reguladora de 
Transportes (Artesp) e pelo 
Departamento Aeroviário do 
Estado de São Paulo (Daesp). 

 Os dois órgãos irão elaborar 
estudos de viabilidade técnica 

e econômica do aeroporto, que 
hoje tem foco na aviação geral 
(executiva e táxi aéreo). É um 
importante aeroporto da região 
de Barretos, já que atende a 
área de saúde, especialmente 
pacientes que buscam trata-
mento no "Hospital de Amor", 
o agronegócio e o turismo im-
pulsionado pela Festa do Peão.

 “Temos 20 aeroportos que 
serão repassados à iniciativa 
privada em regime de conces-
são. Já orientamos a equipe para 
preparar a concessão de todos os 
aeroportos, dentre os quais está 
o de Barretos”, destaca o gover-
nador. “Teremos uma reunião 
com todos os presidentes das 
companhias aéreas brasileiras 
e o presidente da Anac para 
planejar esse programa, que 
será desenvolvido em quatro 
anos. Não é um fato instantâneo 
e faremos com planejamento”, 
observou João Doria. 

 O aeroporto foi adminis-
trado pelo Daesp de 1978 até 
2012. Em dezembro de 2012, 

atendendo solicitação da pre-
feitura de Barretos, o Daesp, 
com autorização da Secretaria 
de Aviação Civil (ANAC), con-
cedeu sua gestão à prefeitura, 
que ficou responsável por sua 
administração e manutenção.

O governador anunciou 
também o recebimento pelo 
Centro Paula Souza do terreno 
localizado no Agrotech Park 
(Parque Agro Tecnológico) para 
a implantação da primeira Fatec 
(Faculdade de Tecnologia) no 
município, um pedido antigo da 
população. O terreno pertence 
à prefeitura. A região conta 
com três Etecs (Escola Técnica 
Estadual), situadas em Barretos, 
Bebedouro e Olímpia, e apenas 
uma Fatec, em Bebedouro. 

 Ainda na cidade, João 
Doria participou da cerimônia 
de abertura do Campori Sul-A-
mericano de Desbravadores, 
da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. Trata-se de um dos maio-
res eventos já produzidos pela 
igreja no mundo. 

Presos de São Paulo vão pintar 
as 5.500 escolas da rede estadual

preciso nenhuma mudança na 
legislação para colocar em prá-
tica o programa. Ele já existe, 
mas em escala muito menor.

Quando foi anunciado se-
cretário responsável pela gestão 
dos presídios em São Paulo, 
Restivo reconheceu o déficit 
de vagas nas unidades e disse 
que o aumento da capacidade 
será feito por meio de parcerias 
público-privadas, uma das prio-
ridades da gestão Doria.

O secretário também afir-
mou que outra meta será desafo-
gar o sistema prisional, por meio 
do oferecimento de benefícios 
aos quais os presos têm direito 
e audiências de custódia.
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Dra. Jackeline Rossini aproveitando cada momento ao lado das 
filhas, Alice e Ana Júlia. Delícia é viver a vida!!!

No último dia 08 o advogado Fábio Alves brindou idade nova, ao lado da 
esposa Marlen e das filhas Ana Júlia e Ana Carolina. Parabéns!!

Juliana Cordeiro 
foi quem 

celebrou mais 
uma primavera 

neste último dia 
11 e recebeu o 

carinho de 
amigos e 

familiares. 
Parabéns!!

A médica 
oftalmologista, 
Dra. Daniela 
Monteiro 
de Barros, 
comemorou mais 
uma primavera no 
último dia 07, ao 
lado de amigos 
e familiares. O 
carinho especial 
ficou por conta 
do esposo, dr 
Fernando e dos 
filhos. Parabéns!!

A barretense Caroline 
Rodrigues celebra 

mais um ano de vida neste 
domingo, dia 13, ao lado 

da filha e do esposo 
Sérgio. Parabéns!!!

Close no casal Pedro e Dra. 
Daniele Rezeck curtindo lua de 
mel em Paris. Viva o amor!!
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Destaque para a linda e sorridente Marianna 
Minaré Vigo. A futura médica da família passa o 
dia recebendo muitos cumprimentos por mais um 
aniversário. Em especial, dos pais Marcelo e Ales-

sandra, e da irmã Malu. Parabéns!!!

Não resisti. Tinha que colocar na minha página... Flashes 
e mais flashes para essa princesa Gabrielly Hoft, que está 
a cara da riqueza no estádio do Morumbi. Arrasou!!

Na quinta-feira (10), a princesinha Lorena Faria Bonetti 
completou os seus 05 anos!!! E, claro, com muitos mimos 

dos pais Paulo Cesar e Sherly. Felicidades!!!!

SORTE.... Minha amiga querida, a jornalista Rosicris Bittencourt, 
recebeu o convite de Reinaldo Costa (foto), e interpretará a Maria no 

espetáculo Paixão de Cristo. Sucesso!!

Você pensa em algo que ainda não aconteceu ao ponto de não 
conseguir parar de pensar nisso? O nome disso é ansiedade e 

você pode mudar essa condição. Tratamento com o psicólogo, 
Victor Magalhães!! Contato: 99130-2627.

ZOOOMMM... Para a charmosa 
Elisangela Bernardino, que posa ao 
lado do maridão Marcão Rocha, só 
nos chamegos...
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