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R$  20,14

VALORES EM 08 DE JANEIRO

R$  3,731
Dólar Comercial Venda R$  3,734

Cotações 
FinanCeiras

Em reunião realizada na 
última quinta-feira (7), as 
cinco conselheiras tutelares 
de Barretos elegeram Andreza 
Rebor como nova presidente 
do órgão de Barretos. Ela assu-
miu a função em substituição à 
conselheira, Valéria Pelegrini.

Segundo Andreza Rebor, a 
função de presidente é apenas 
uma nomenclatura e todas as 
conselheiras respondem iguais 
pelo órgão. “Nosso intuito 
é trabalhar com seriedade, 
comprometimento e respeito 
a nossa comunidade. Estamos 
aqui para garantir direitos das 
crianças e adolescentes, além 
de garantir escolas e creches”, 
afirmou por meio de nota.

Para este ano, o Conselho Tu-

Neste sábado, das 10 às 16 horas e, no domingo, das 8 às 11 
horas, tem mais um grande brechó na Vila dos Pobres. Artigos 
de ótima qualidade a preços convidativos e, neste mês com 
uma novidade. Muitos calçados femininos lindos e novos. Os 
organizadores estão convidando toda a população para conferir.

O deputado estadual eleito pelo partido Solidariedade, Alexandre Pereira, visitou municípios da região nesta sexta-feira (8). Recep-
cionado por correligionários e integrantes dos diretórios municipais do partido, Alexandre Pereira visitou Barretos, Colômbia, Guaraci, 
Severínia, Taiuva e São José do Rio Preto. “É muito prazeroso ser recepcionado por amigos e apoiadores das nossas propostas e projetos. 
Faremos um trabalho de retribuição e reconhecimento aos votos recebidos por toda a população da região, atendendo, de acordo com 
o possível, todas as reivindicações que atendam as necessidades da população”, comentou Pereira, em sua passagem por Barretos. Sua 
posse para mandato de quatro anos da Assembleia Legislativa de São Paulo está marcada para o dia 15 de março.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Alexan-
der Stafy Franco, a situação é 
preocupante. “A cidade vive 
epidemia de dengue. Pelo total 
de casos já notificados neste 
último mês podemos afirmar 
que é uma epidemia. Continu-
amos com as ações para que 
a situação não piore. Cerca 
de 90% dos focos de dengue 

encontrados estão dentro das 
residências”, disse o secretário.

“O combate ao Aedes deve 
ser periódico. Afinal, tudo que 
acumula água pode ser foco do 
mosquito. Recomendamos que 
a população faça a adesão de 
todas as formas de prevenção, da 
limpeza dos ambientes até a au-
toproteção”, frisou o secretário.

Atendendo a solicitação de 
seus frequentadores, a partir do 
dia 10 de março os cães de estima-
ção serão bem vindos ao interior 
do North Shopping Barretos.

Para receber os pets, o 
centro de compras está se 
preparando com sinalização 
visual das áreas em que o pas-
seio com o animal é restrito, 
estrutura de conforto para os 
pequenos, incluindo a distri-
buição gratuita de saquinhos 
higiênicos para recolher a 
sujeirinha dos cães.

A Clínica Veterinária e Pet 
Shop Idavet é parceira e apoia 
a iniciativa. Todos os displays 

de higienização que estarão 
espalhados pelo shopping se-
rão patrocinados pela clínica.

O gerente do centro de 
compras, Ricardo Martins 
Marques, disse que, para ofe-
recer esse conforto aos peque-
nos amigos de estimação dos 
clientes, foi necessária uma 
reprogramação da logística de 
manutenção e higienização de 
todo o shopping. 

“Nós buscamos os mais im-
portantes protocolos sanitários 
adotados em grandes centros 
para garantir que animais e 
clientes possam conviver em 
harmonia, respeitando todo o 

cuidado necessário à qualidade 
do passeio de ambos, afinal 
temos uma ampla Praça de 
Alimentação, por exemplo, e é 
natural que hajam áreas dentro 
dela onde a permanência dos pets 
seja restrita”, explicou o gerente.

Todas as explicações para 
o bom convívio com os novos 
visitantes estarão explícitas 
em totens e painéis espalha-
dos pelo centro de compras, 
inclusive nas lojas, que tem 
toda a liberdade para ter suas 
próprias regras dentro de seu 
espaço. Os clientes devem se 
atentar ao regulamento.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Devidamente uniformiza-
dos e identificados, os traba-
lhadores da equipe de varrição 
de rua são vistos pela cidade 
desde o início do mês de feve-
reiro. O serviço, que teve sua 
frequência diminuída por um 
período, voltou à normalidade.

As equipes estão divididas 
por setores para atender todos 
os bairros da cidade e área cen-
tral, trabalhando de segunda a 

sábado, dividas de acordo com a 
demanda e necessidade de cada 
local. Na área central o serviço 
de varrição é feito diariamente.

Em conjunto, acontece 
também o trabalho de capina e 
raspagem, que conta com três 
equipes padrões para atender 
a cidade. O cronograma de 
trabalho pode ser alterado se 
entendida a necessidade para 
a melhoria dos serviços.

North Shopping se prepara para receber 
cães de estimação a partir de março

A Clínica Veterinária e Pet Shop Idavet é parceira e apoia a iniciativa

Alexandre Pereira agradece votos 
recebidos em Barretos e região

Varrição de ruas é 
retomada em toda a cidade

Andreza Rebor é a nova 
presidente do Conselho Tutelar

telar pretende realizar palestras 
em escolas, onde serão aborda-
dos vários temas de prevenção, 
inclusive, a respeito das drogas.

Nos últimos anos, as con-
selheiras tem se revezado na 
presidência do órgão.

Brechó na Vila dos Pobres

Barretos vive epidemia 
de dengue, segundo 
secretário de saúde

Aproximadamente 13.300 
alunos estarão nas unidades 
escolares da rede municipal de 
ensino de Barretos na próxima 
segunda-feira, dia 11, de volta às 
aulas para o ano letivo de 2019. 

Atualmente, a rede é for-
mada por 28 CEMEIs (Cen-
tros Municipais de Educação 
Infantil), 19 Escolas do Ensino 
Fundamental I e 02 Escolas 
do Ensino Fundamental II, 
além dos projetos especiais e 
convênios com instituições.

Todas as unidades já rece-
beram o material escolar a ser 
distribuído aos alunos, além do 
material de consumo e novos 
equipamentos pedagógicos 
deste ano. As escolas estão 
com lençóis, toalhas, colchões 
para berço, cadeirões, tatames 
de EVA novinhos em folha. 

Algumas unidades também 
receberam mesas e cadeiras, 
fogões industriais, multipro-
cessadores de alimentos; rou-

peiro, armários e estantes no-
vos. Tudo para garantir ainda 
mais conforto aos alunos.

O calendário com todos os 
dias úteis de aula e feriados 
estabelecidos está disponível 
no portal oficial da prefeitura 
(www.barretos.sp.gov.br).

Ainda nestes primeiros me-
ses do ano letivo serão inaugu-
rados três novos equipamentos 
na educação municipal: os 
Cemeis no bairro Baroni, na 
Avenida dos Coqueiros (pró-
ximo ao Distrito Industrial), e 
no bairro Califórnia.

Mais de 13 mil alunos 
da rede municipal 
voltam às aulas na 

próxima segunda-feira

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo
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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Na qualidade de rabino, 
uma de minhas atribuições é 
trazer alento às pessoas, difundir 
mensagens positivas e espalhar 
a esperança baseada em nossa 
fé, em ensinamentos e em fatos 
concretos. E é isso que procu-
rarei fazer nestas breves linhas.

Estamos num momento 
de transição importante para 
o nosso país. A expectativa é 
positiva. Temos a esperança de 
que a nova fase traga o “Brasil 
do futuro” para o presente. 
Que traga fartura, paz, união, 
harmonia e o orgulho nova-
mente de sermos brasileiros, 
com diminuição drástica – ou 
até a eliminação - da corrup-
ção, que destrói não somente 
a qualidade de vida do nosso 
povo, mas a sua alma.

Tive o privilégio de ter sido 
convidado a estar na posse 
do presidente Jair Messias 
Bolsonaro. Estive no Palácio 
do Planalto durante o dia e, à 
noite, no Itamaraty. O clima de 
Brasília estava especialmente 
iluminado, energético, desde a 
noite anterior, quando cheguei. 
A esperança e a vontade de 
que tenhamos uma nova era 
estavam bastante visíveis. E é 
isso que devemos todos torcer. 
Afinal, estamos no mesmo 
barco e devemos nos unir.

Neste momento, a nação 
brasileira e todos nós que es-
távamos lá presentes nos inda-
gamos: qual será a velocidade 
possível, dada a burocracia, 
para os reparos que se fazem 
tão necessários? Finalmente, 
a riqueza gerada pelo nosso 
povo honesto, trabalhador e 
esforçado, voltará para o seu 
próprio bem? Teremos efeti-
vamente um governo justo, 

atencioso e equilibrado? Vi-
vemos efetivamente um novo 
Brasil? São perguntas que 
vêm à mente dos brasileiros 
que já estão fartos de tantas 
decepções passadas.

Pela minha vivência em 
ministrar aulas a jovens de 
nossos centros espalhados pela 
cidade de São Paulo e pales-
tras motivacionais a todos os 
públicos, deixo meu conselho 
a você que ainda está preocu-
pado com o seu dia a dia.

Imagine que um copo de 
água esteja agora à sua frente. 
Existem duas maneiras de en-
xergá-lo. A primeira, focando 
na metade cheia e, a segunda, na 
metade vazia. E as duas versões 
estão corretas. Cabe a cada um 
de nós nos exercitar para ver a 
parte cheia, o positivo. Não é 
fácil, mas temos de nos esforçar.

Problemas existem. Isto é 
fato. Devemos nos esquecer 
deles? Jamais.

Porém, é possível sim ali-
viar a desagradável sensação 
que eles geram. Minha propos-
ta é desviar o foco deles por um 
tempo e mirar no que existe de 
positivo. Quando me refiro a 
focar, quero dizer: reconhecer, 
apreciar e desfrutar as coisas 
boas. Isso proporcionara a você 
um estado de bem estar maior, 
para poder superar as adversi-
dades naturais que são neces-
sárias para nosso crescimento. 

Muitas vezes, após esse 
exercício, inúmeros problemas 
desaparecem ou perdem aquela 
grande intensidade de descon-
forto, pois seu status mudou; 
você elevou o seu prisma. 
Uma maneira de ilustrar esse 
conceito é enxergar pela janela 
de sua casa e, depois, pela ja-

nela de um avião. Perceba que 
os tamanhos se transformam 
conforme o seu nível aumenta.

A expectativa e o condicio-
namento frustram o ser huma-
no. Lembro-me de um amigo 
que foi morar em Beverly Hills 
sendo que,  após alguns meses, 
retornou deprimido alegando 
que era um homem infeliz lá, 
pois sua piscina era a menor 
da vizinhança e seu carro era 
o menos novo da rua.

Seus valores estavam to-
talmente vinculados aos de 
seus vizinhos. Ele dependia 
de eventos externos, o que 
cegava sua visão positiva e o 
fazia ficar deprimido mesmo 
tendo uma piscina, um carro 
e uma vida confortável num 
lugar maravilhoso.

Você já reparou como pes-
soas negativas dificilmente 
conquistam o sucesso ou são 
felizes de verdade? Ou seja, 
quanto mais reclamam, mais 
problemas atraem?

O novo governo já vem 
cumprindo, de forma ágil, 
algumas promessas de cam-
panha. O que é uma grande 
motivação para a população. 
Isso é um ótimo sinal e uma 
energia positiva para todos.

De qualquer forma, o futu-
ro ainda é incerto. Para seguir 
em frente, meu conselho é que 
você foque no positivo e come-
more cada acerto, por menor 
que seja, apreciando as melho-
rias conforme forem surgindo. 

Desta forma, tenho certe-
za de que nós seremos mais 
felizes e estaremos sempre 
com muita energia para fazer 
acontecer esse novo Brasil que 
todos merecemos.

É nefasta a proposta do go-
verno para reforma da Previ-
dência Social, divulgada hoje 
nos meios de comunicação. O 
texto prevê idade mínima de 
65 anos para homens e mulhe-
res se aposentarem e, pior que 
isto, o valor do benefício não 
ficará mais atrelado ao salário 
mínimo, como acontece hoje.

Quaisquer alterações pre-
cisam ter como princípio que 
os aposentados recebam bene-
fícios com valores suficientes 
para ter uma vida saudável e 
digna. Pagar um valor abaixo 
do estabelecido pelo salário 
mínimo é entregar apenas uma 
“esmola”, para os milhões de 
aposentados que ajudaram a 

construir este país.
Somos totalmente contrá-

rios e não aceitaremos esta 
proposta, que para nós nada 
mais é do que um retrocesso 
que penaliza e impede cada 
vez mais que a população 
tenha uma velhice digna. A 
proposta em questão é ape-
nas mais uma tentativa de 
prejudicar os trabalhadores e 
trabalhadoras, dificultando a 
adesão à aposentadoria.

A Previdência Social é um 
patrimônio dos brasileiros. 
Entendemos que quaisquer 
mudanças na Previdência 
devam ser amplamente discu-
tidas com a sociedade e com 
os representantes dos trabalha-

dores de forma democrática e 
transparente. É preciso acabar 
com os privilégios na previ-
dência social!

Vamos resistir a mais este 
ataque a direitos e conquistas 
que, a duras penas, foram acu-
mulados ao longo da história 
de lutas da classe trabalhadora 
brasileira. Vale ressaltar que 
no próximo dia 20, as centrais 
sindicais irão realizar um ato 
na Praça da Sé (São Paulo) 
de protesto contra o fim da 
aposentadoria.

 Não podemos deixar de 
destacar que valorizar as 
aposentadorias é uma forma 
sensata e justa de distribuição 
de renda.

Dietas, orgânicos, trans-
gênicos e hábitos alimentares 
em geral foram tema de uma 
pesquisa global da Ipsos em 
29 países, incluindo o Brasil. 
O resultado mostra que os 
brasileiros acreditam que o 
custo dos alimentos que con-
somem irá aumentar (41%), 
que a qualidade irá melhorar 
(38%) e que terão mais acesso 
a produtos saudáveis (42%). 

Os dados nacionais são 
mais otimistas dos que a mé-
dia global. Em todo o mundo, 
48% acreditam no aumento 
do custo, 33% na melhora 
da qualidade dos alimentos e 
36% na ampliação do acesso a 
alimentos saudáveis.

“O maior pessimismo vem 
de países desenvolvidos. De 
qualquer forma, os brasileiros 
ainda são muito menos oti-
mistas do que outros países 
em desenvolvimento, como, 
por exemplo, China e Índia”, 
analisa Ronaldo Picciarelli, 
diretor de clientes na Ipsos.

Cerca de um em cada três 
brasileiros (36%) afirma que 
irá preparar mais refeições 
em casa, enquanto apenas 8% 
dizem que irão preparar me-
nos. A maioria (53%) pretende 
manter a frequência atual. O 

hábito de fazer refeições fora 
de casa será mais frequente 
para 17% dos entrevistados 
no Brasil e menos comum 
para 31%. Quando questio-
nados sobre utilizar delivery 
de comida, 29% dizem que 
irão utilizar menos Delivery 
de comida em casa, enquanto 
apenas 16% dizem que irão 
aumentar essa prática.

Sobre o futuro da alimenta-
ção, o especialista acredita que 
provavelmente continuaremos 
observando mudanças de com-
portamentos de consumo e 
ofertas de produtos e serviços 
em velocidade exponencial. 
“Nem tudo será passível de 
se prever a tão longo prazo 
ou com tanta exatidão. Há um 
cenário de incertezas, mas 
também de muitas oportunida-
des para quem estiver disposto 
a analisar os comportamen-
tos e tendências, e conseguir 
mostrar empreendedorismo e 
adaptação para ofertar solu-
ções que possam atender aos 
anseios dos consumidores”.

Os dados são de uma 
pesquisa global da Ipsos em 
29 países, incluindo o Brasil, 
sobre o atual hábito de ali-
mentação dos consumidores 
e sobre suas percepções 

futuras. Foram entrevis-
tadas 20.788, sendo 1.000 
brasileiros entre os dias 24 
de agosto e 7 de setembro. A 
margem de erro para o Brasil 
é de 3,1 pontos percentuais.

Dietas e perDa 
De peso

A maioria (57%) dos entre-
vistados no Brasil já realizou 
alguma dieta para perder peso. 
O dado nacional supera a mé-
dia global, que é de 51%.

O percentual de brasileiros 
que já fizeram dieta para per-
der peso (57%) é exatamente 
o mesmo dos que preferem 
comer bem do que ser magro 
e muito próximo aos que acre-
ditam que a maioria das dietas 
acabam falhando (53%). 

A pesquisa da Ipsos apon-
tou também que 47% dos en-
trevistados no Brasil estariam 
dispostos a substituir carne por 
alimentos vegetais e 22% pre-
ferem não comer carne, frango 
ou peixe. Quatro em cada dez 
brasileiros (41%) afirmam que 
nunca consumiriam alimentos 
geneticamente modificados. 
O índice é um pouco menor 
do que a média mundial, que 
foi de 55%. A Turquia (76%) 
e a Romênia (73%) lideram 
nesse tema.

Verdade seja dita: ninguém 
sorri com o mesmo entusiasmo 
quando percebe que os dentes 
estão ficando escurecidos. No 
entanto, antes de correr até o 
dentista mais próximo, saiba 
que a mudança na coloração 
é resultado de um processo 
natural de envelhecimento que 
atinge, de formas diferentes, 
todo o nosso corpo.

O dente é formado por três 
partes: a polpa, a dentina e o es-
malte. A que determina a tonalida-
de do sorriso é a dentina. Porém, 
com o passar do tempo, ocorre 
uma deterioração progressiva no 
esmalte, ou seja, na área externa 
do dente, tornando-o mais escuro. 

É por essa razão que os idosos 
costumam apresentar o problema 
com maior frequência do que os 
jovens. Entretanto, vale ressaltar 
que algumas pessoas exibem 
um sorriso mais branco do que 
outras, apesar de terem a mesma 
idade. Isso acontece porque os 
hábitos alimentares que adotamos 
ao longo da vida influenciam no 
processo de escurecimento.

Quem toma muito café, re-
frigerante, chá preto ou vinho 

PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA  E TAXA SELIC

Governo quer dar esmola para os aposentados

O excesso de conserva-
dorismo do Copom (Comitê 
de Política Monetária), em 
sua primeira reunião após 
Jair Bolsonaro assumir o 
governo, nos mostra,  ao 
manter novamente a taxa Se-
lic inalterada, e em patamar 
elevado, que o novo governo 
vai seguir prestando um des-
serviço à classe trabalhadora 
e à sociedade brasileira.

Diante da decisão de man-
ter pela sétima vez consecu-
tiva a taxa Selic, só podemos 
crer, infelizmente, que a po-
lítica econômica continuará 
sendo a mesma adotada pelo 
governo anterior, ao atender 
única e tão somente aos inte-
resses dos banqueiros e dos 
grandes especuladores.

Reiteramos que o governo, 
ao adotar uma política econô-

Miguel torres
Presidente da Força Sindical

Quatro em cada dez brasileiros 
acreditam que custo dos alimentos 

vai aumentar, mostra pesquisa Ipsos
Para 38%, a qualidade dos produtos vai melhorar e 42% 

acreditam que terão acesso a produtos mais saudáveis

Governo novo, política econômica velha
mica que, por um período de 
alguns meses, reduziu os juros 
no estilo “conta-gotas” e, nas 
últimas reuniões, decidiu por 
conservar a taxa nos atuais 
6,5% ao ano, não ajuda em 
nada a combater de forma 
eficaz o desemprego.

A taxa Selic continua 
extremamente proibitiva e, 
mais uma vez, o Brasil, em 
razão do excessivo con-
servadorismo daqueles que 
dirigem a economia do País, 
deixa escapar a oportunida-
de de apostar todas as suas 
fichas no setor produtivo.

Esperamos que o governo, 
nas próximas reuniões do 
Copom, adote uma política 
contundente de redução da 
taxa Selic, para que assim 
tenhamos um maior investi-
mento no setor produtivo e, 

consequentemente, novos pos-
tos de trabalho formais sejam 
gerados, a informalidade seja 
reduzida e volte a fazer com 
que o Brasil retome, a passos 
largos, o caminho rumo ao seu 
desenvolvimento pleno.

novo Brasil?

rabino sany sonnenreich

Por que os dentes escurecem ao longo dos anos
tinto, por exemplo – bebidas 
cheias de pigmento – tende a 
ficar com os dentes escurecidos 
precocemente. Frutas cítricas, 
como laranja, abacaxi e limão, 
e alimentos industrializados que 
carregam uma grande quantidade 
de corantes são outros inimigos 
do sorriso perfeito, pois causam 
manchas superficiais no esmalte.

O tabagismo é mais um 
fator que acelera a mudança 
da coloração dos dentes, já que 
o cigarro possui substâncias 
que os deixam amarelados ou 
acinzentados. Alguns remédios 
com fluoreto, tetraciclina e clo-
rexidina na composição também 
fazem com que o escurecimento 
ocorra com maior rapidez.

No entanto, uma rotina de 
higiene inadequada é a principal 
responsável pela alteração na 
tonalidade do sorriso. Quem não 
capricha na escovação após as 
refeições, tem preguiça de passar 
o fio dental e dispensa os enxa-
guantes bucais acaba vendo os 
dentes escurecerem mais cedo. 

Visitas periódicas ao dentista 
também fazem toda a diferença 
– além da limpeza realizada pelo 

profissional, capaz de prevenir e 
eliminar manchas, tratar cáries 
e outras doenças assim que elas 
aparecem ajuda a retardar o 
processo de escurecimento.     

e agora?
Dá, sim, para reverter o quadro e 

voltar a sorrir de maneira confiante. 
O primeiro passo é investir na higie-
ne, utilizando fio, creme dental com 
flúor (de ação branqueadora) e enxa-
guante bucal. Reduzir o consumo de 
bebidas e alimentos que pigmentam 
o sorriso e largar o cigarro são outras 
medidas bem-vindas. No entanto, os 
procedimentos feitos no consultório 
do dentista são indispensáveis para 
quem deseja exibir dentes mais 
brancos. É possível realizar sessões 
de clareamento e, se o resultado não 
for satisfatório, instalar lentes de 
contato dental ou facetas de porce-
lana. Converse com o profissional 
para saber que tipo de tratamento 
é mais adequado para o seu caso.
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Bastidores
da Política

Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo

Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00

TRATAR
(17) 99757-1925

(12/19/26jan/02fev)

VENDE-SE

Assim como em anos anterio-
res, o vereador Paulo Correa (PR) 
apresentou requerimento cobran-
do o cumprimento do piso salarial 
do magistério em Barretos. 

“O piso foi reajustado para 
R$ 2.557,74 desde o dia 1º de 
janeiro de 2019. O reajuste 
anunciado pelo Ministério da 
Educação e o Ministério da Fa-
zenda foi de 4,17% comparado 
ao piso de 2018, que era de R$ 
2.455,35”, disse Paulo Correa. 
O valor corresponde ao venci-
mento inicial dos professores 
do magistério público da edu-
cação básica, com formação 
de nível médio e jornada de 
40 horas semanais.

A atualização do piso sa-
larial do magistério é de-
terminada pela Lei Federal 
11.738/2008, e deve ser rea-
lizada todo ano, com base no 
crescimento do valor mínimo 
anual por aluno do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
(FUNDEB). Em Barretos o 

A secretaria municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano informou que 
o cadastramento para idosos 
participarem das atividades do 
CDI (Centro Dia Idoso), progra-
ma que funciona no CCI (Cen-
tro de Convivência do Idoso), 
no bairro Christiano Carvalho, 
agora são feitos por meio do 
CREAS (Centro de Referência 
Especializado da Assistência 

Câmara define formação de 
Comissões Parlamentares 

de Inquérito - A primeira delas é 
integrada pelos vereadores Almir 
Neves (PSDB), Luiz Umberto 
de Campos Sarti "Kapetinha" 
(PTB) e Raphael de Oliveira 
(PRP). Esta comissão tem o 
objetivo de apurar possível dano 
ao erário público municipal, em 
razão de eventual transgressão 
disciplinar imputada a mais de 
100 servidores públicos munici-
pais, tendo em vista que teriam 
recebido, a título de vencimen-
tos, valores ilícitos, indevidos e 
sem amparo legal. Outra comissão é formada pelos vereadores Luís Paulo Vieira "Lupa" (DEM), 
Paula Lemos (PSB) e Raphael Dutra (PSDB). Esta comissão terá a finalidade de apurar possíveis 
irregularidades em contratos firmados entre a administração municipal, ex-servidores e servidores, 
bem como parentes de até terceiro grau. As nomeações sairam na última quarta-feira (6).

A carreta do Hospital de 
Amor, da Fundação Pio XII, está 
atendendo os moradores do bairro 
Cristiano Carvalho e adjacências 
dentro do projeto ”Prevenção 
Bate à Sua Porta”, uma ação que 
recebe suporte dos profissionais 
da Secretaria de Saúde.

Realizado anualmente, o 
projeto funciona em uma car-
reta, devidamente equipada, 
que leva até a população aten-
dimento médico e exames 
gratuitos. O objetivo é trabalhar 
o conceito de prevenção de al-
guns tipos de câncer. Tais como 
de colo de útero, de boca, de 
cólon e reto, de pele e de mama.

Em casos em que os exa-
mes detectem alguma altera-
ção ou mesmo apontem para 
a existência de algum tumor, 
o paciente é encaminhado para 
o Hospital de Amor, onde re-
cebe todo o acompanhamento 
e tratamento mais adequado. 

O cadastro obrigatório da 
biometria no ciclo 2019-2020 
terá que ser realizado por elei-
tores de Barretos, Colômbia 
e outras cidades da região. O 
prazo teve início na última 
segunda-feira (4) e, segundo 
o Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP), quem 
descumprir o prazo terá o título 
cancelado. [Veja quadro abaixo]

A lista inclui as cidades de 
Cajuru, Cássia dos Coqueiros, 
Colina, Dobrada, Jaborandi, San-
ta Cruz da Esperança, Aramina, 
Buritizal, Guariba, Igarapava, 
Luís Antônio, Morro Agudo, 
Pradópolis, Santa Rosa de Viter-
bo, Barretos, Barrinha, Batatais, 
Bebedouro, Brodowski, Cândido 
Rodrigues, Colômbia, Fernando 
Prestes, Guaíra, Ipuã, Ituvera-
va, Jaboticabal, Jardinópolis, 
Monte Alto, Orlândia, Pirangi, 
Pitangueiras, Pontal, Santa Er-
nestina, São Joaquim da Barra, 
Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, 

Eleitor que descumprir regra terá 
título cancelado, diz TRE-SP

Paulo Correa cobra o cumprimento do 
piso salarial do magistério em Barretos

piso foi instituído no ano de 
2012, após luta do vereador 
Paulo Correa que, desde seu 
primeiro mandato, se empenha 
pelas reivindicações da educa-
ção de Barretos.

O parlamentar ressalta que 
a valorização dos profissio-
nais da educação é um dos 
requisitos para educação de 
qualidade, apesar de o reajuste 
ser o menor desde a instituição 
da lei do piso, 4,17%, é de 
extrema importância à valo-

rização desses profissionais. 
“Em Barretos, desde 2012, ano 
em que o piso foi instituído, 
a administração municipal 
tem cumprido a lei”, disse o 
vereador.

Ainda no documento enca-
minhado à administração muni-
cipal, o vereador cobra para que 
o percentual de 4,17% do Piso 
Nacional do Magistério de 2019 
seja estendido a todos os níveis e 
padrões da tabela do quadro do 
magistério do município.

Cadastro obrigatório de biometria 
começa em Barretos e região

Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Taqua-
ritinga e Vista Alegre do Alto.

Como fazer?
De acordo com o TRE, o 

eleitor precisa fazer um agen-
damento para cadastrar a bio-
metria. Caso não tenha acesso 
à internet, a opção é ir pesso-
almente até o cartório eleitoral 
para escolher dia e horário.

Sem o título, o cidadão 
fica impedido de votar, pedir 
passaporte, se inscrever em 
concursos públicos, pedir 
empréstimo em banco público 
ou renovar/fazer matrícula em 
instituições públicas de ensino.

O registro das digitais está 
disponível em todas as cidades 
paulistas e a meta do tribunal 
é concluir este processo até 

2022. A recomendação para 
eleitores dos municípios dei-
xados de fora da lista é para 
que também façam o cadastro, 
antes da obrigatoriedade.

Mais informações podem ser 
obtidas na Central de Atendimen-
to ao Eleitor, no telefone 148. O 
número, entretanto, não pode ser 
usado para agendamento da bio-
metria, destacou o tribunal.

Colina   Zona 178ª - Colina - 31/10/2019
Jaborandi  Zona 178ª - Colina - 31/10/2019
Barretos  Zona 021ª - Barretos - 19/12/2019
Colômbia Zona 021ª - Barretos - 19/12/2019
Guaíra   Zona 169ª - Guaíra - 19/12/2019

Cadastros para Centro Dia Idoso 
passam a ser feitos pelo CrEas

Social), na avenida 25 entre as 
ruas 16 e 18, no centro.

As atividades de fisioterapia, 
esportes, artesanato, recreação e 
acompanhamento psicológico, 
são desenvolvidas de segunda a 
sexta-feira, para idosos acima de 
60 anos, que apresentam algum 
tipo de deficiência ou necessi-
tam de acompanhamento. 

No local são servidas três 
refeições para os assistidos, num 

total de 76 pessoas: café da ma-
nhã, almoço e lanche da tarde. 

Uma nova unidade do CDI 
vai funcionar, em breve, para 
atendimento de 50 idosos, no 
prédio que atualmente abriga 
o CEMEI do bairro Califórnia.

Para atendimento a idosos, 
Barretos tem ainda o CCI, no 
Jardim Universitário. A faixa 
etária é para pessoas acima de 
50 anos e não há necessidade 
de inscrição. Basta comparecer 
ao local, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas. São 
oferecidas atividades de canto 
coral, artesanato, esporte, dan-
ça (zumba), acompanhamento 
psicológico, lazer e recreação.

Mais duas unidades serão 
criadas. O Centro de Referên-
cia do Idoso, em área do pátio 
de estacionamento da antiga 
Estação Ferroviária e no bairro 
Marília. Os projetos estão em 
fase de licitação.

Projeto "a saúde bate a sua porta" 
está no bairro Cristiano Carvalho

Os exames que não aponta-
rem suspeita da doença são 
entregues na própria Unidade 
Básica de Saúde do bairro.

O “Prevenção Bate à Sua 
Porta” conta com parcerias 
de CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), CRAS (Centro 
de Referência de Assistência 
Social), Fundação São Se-
bastião, entre outros. Essas 
parcerias possibilitam não 
apenas a oferta dos exames de 
rastreamento, como também 
direciona o paciente até o local 

que atenda sua necessidade.
De acordo com a enfermeira, 

Damiela Ribeiro Girardi Landi, 
do Hospital de Amor, o trabalho 
é desenvolvido com atendi-
mentos às segundas, terças e 
quintas-feiras, no período das 13 
às 15h30 e, nas quartas-feiras, 
das 9 às 11 horas. O trabalho 
prossegue até ser atendida toda 
a demanda do bairro.

Os interessados podem 
procurar diretamente a unida-
de móvel, estacionada ao lado 
da Unidade Básica de Saúde 
“Paulo Prata”, localizada na 
Rua C20, portando os docu-
mentos RG, CPF, Cartão SUS 
e comprovante de residência, 
e agendar os exames.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (11/02) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AÇOUGUEIRO
AUXILIAR DE DEPTO. PESSOAL
CALDEIREIRO
CHAPEIRO PARA LANCHONETE
DESOSSADOR
FARMACÊUTICO

FUNILEIRO DE AUTOS
PADEIRO
PROFESSOR DE FRANCÊS
TOSADOR
VENDEDOR EXTERNO
VISTORIADOR DE VEÍCULOS

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

Cerca de 85 mil crianças 
e jovens de todo o Brasil 
terminaram 2018 educadas fi-
nanceiramente pelo Programa 
DSOP Educação Financeira 
nas Escolas. Os materiais já 
são utilizados em mais de 115 
cidades de 20 estados brasilei-
ros. Para 2019, a expectativa é 
de um aumento de 50%.

Os números indicam uma 
mudança cultural, a conscien-
tização de que o ambiente es-
colar é o mais propício para o 
ensino dessa disciplina. E pes-
quisa comprova que a família 
do aluno também é beneficiada.

“Há quem pense que as 
crianças não têm discernimen-
to para lidar com finanças”, 
relata o mentor da Metodo-
logia DSOP e presidente da 
Abefin (Associação Brasileira 
de Educadores Financeiros), 
Reinaldo Domingos.

“Porém, notamos que com 
4, 5 ou 6 anos elas já reconhe-
cem o dinheiro como um meio 
para realizar sonhos. Isso nos 
faz acreditar em uma nova 
geração de pessoas indepen-
dentes financeiramente, mais 
realizadas e felizes”, comple-
menta Domingos.

A educação financeira não 
se restringe apenas aos alunos. 
Os professores são capacitados 
para dominar e, então, disse-
minar o tema. Os pais, tam-
bém, assistem palestras e têm 

Responsáveis por 27% do 
Produto Interno Bruto, por 
54% dos empregos formais 
e por 98,5% das empresas do 
país, os pequenos negócios 
devem se fortalecer nos pró-
ximos quatro anos. 

A expectativa é da nova di-
retoria do Sistema Sebrae, que 
manteve reunião em Brasília, 
no Encontro de Dirigentes, 
para debater os rumos da ins-
tituição em apoio às micro e 
pequenas empresas do Brasil. 
O evento começou na terça-
feira (5) e se encerrou nesta 
quinta-feira (7). 

Na abertura do encontro, o 

Adquirir veículos de leilões 
do Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) é uma boa oportunidade, 
mas é preciso ficar atento às 
regras para não ter complica-
ções e dor de cabeça futura.

 Os pregões têm edital pu-
blicado no site www.detran.
sp.gov.br, onde podem ser 
checados o nome do leiloeiro, 
a empresa do leilão virtual, o 
endereço do pátio, horários 
de visitação dos veículos, etc.

As mesmas empresas e lei-
loeiros podem realizar outros 
leilões de veículos, como par-
ticulares, judiciais, de bancos, 
mas apenas as ofertas do Detran.
SP é que podem ser verificadas 
no site oficial do departamento.

 Empresas e pátios que es-
tiverem usando irregularmente 
o nome do Detran.SP para 
pregões de veículos devem ser 
denunciados à Polícia Civil e 

também à Ouvidoria do De-
tran.SP, no site www.detran.
sp.gov.br. O sigilo é garantido. 

 Os veículos com direito 
a documentação (que podem 
voltar a circular nas ruas) só po-
dem ser adquiridos por pessoas 
físicas a partir dos 18 anos. Eles 
devem se credenciar e informar 
todos os dados solicitados.

 Todas as dívidas do veí-
culo serão desvinculadas pelo 
Detran.SP. O comprador só 
deve efetuar a transferência do 
veículo para o seu nome, emi-
tindo um novo documento (no 
caso de veículos que podem 
voltar a circular).

 Antes de participar do 
leilão, o cidadão tem direito 
de visitar o veículo no pátio. 
Ele também pode verificar a 
situação cadastral do veículo 
com uma simples consulta 
no portal, além de consultar 
possíveis vistorias anteriores.

VEÍCULOS
 Os veículos leiloados são 

removidos pela Polícia Mili-
tar, em perímetro urbano, por 
infrações que competem ao 
Estado fiscalizar, como racha, 
manobra perigosa, falta de 
licenciamento, veículo sem 
placa ou com a placa ilegível.

 Veículos removidos por 
estacionamento irregular, por 
exemplo, são de responsabili-
dade das prefeituras. Aqueles 
removidos em estradas são de 
responsabilidade dos órgãos 
que atuam em rodovias, como 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). 

 Já os veículos removidos 
por envolvimento em crimes 
são de responsabilidade da Se-
cretaria da Segurança Pública 
(SSP) e aqueles com pendên-
cias judiciais competem ao 
Poder Judiciário.

Detran.SP dá dicas para 
comprar veículo de leilão

Arrematante deve ficar atento às regras do pregão publicadas no edital no site do departamento

Cresce número de escolas que 
adotam a educação financeira

Cenário econômico é favorável ao 
desenvolvimento dos pequenos negócios

Novos dirigentes do Sistema Sebrae participam de encontro em Brasília e 
avaliam positivamente as perspectivas para os próximos quatro anos

presidente do Sebrae Nacional, 
João Henrique de Almeida 
Sousa, disse que o cenário eco-
nômico favorece o crescimen-
to dos pequenos negócios. “A 
economia voltou a dar sinais 
de recuperação nos últimos 
anos e o governo Bolsonaro 
tem sinalizado à população 
uma expectativa extremamen-
te positiva. A própria Bolsa de 
Valores tem atingido recordes 
excepcionais, chegando a su-
perar 98 mil pontos”, analisou.

Sousa acredita que a pos-
sibilidade de aprovação das 
reformas, especialmente a 
da Previdência, amplia as 

perspectivas positivas para a 
economia. Para ele, o cenário 
econômico positivo deve se 
refletir também no ambiente 
de negócios da micro e pe-
quena empresa. 

“Há uma expectativa muito 
forte do que diz respeito ao au-
mento dos pequenos negócios, 
do empreendedorismo e do 
Microempreendedor Individu-
al (MEI). Já temos 8 milhões 
de MEI cadastrados e devemos 
passar de 10 milhões no segun-
do semestre”, acrescentou.

De acordo com o diretor 
técnico do Sebrae, Vinícius 
Lages, o Encontro de Diri-
gentes do Sistema Sebrae 
representa um momento de 
importante repactuação da ins-
tituição para ampliar a oferta 
de serviços entregues em prol 
do desenvolvimento do país.

“Atingimos cerca de 5,3 
milhões de pequenos negócios 
e potenciais empreendedores 
que receberam apoio do Se-
brae”, destacou. “Essa é uma 
oportunidade muito relevante 
para fazermos o nivelamento 
de expectativas e traçarmos 
os novos desafios”, concluiu 
o diretor de Administração e 
Finanças, Carlos Melles.

acesso a cursos online gratui-
tos. Dessa forma, a mudança 
comportamental é trabalhada 
em toda a comunidade.

FamÍLiaS nOtam 
rESULtadOS

Por conta dos resultados 
positivos sentidos nos lares, 
cresce nos últimos anos o 
número de escolas em todo o 
país que adotam o Programa 
DSOP Educação Financeira 
nas Escolas. Pesquisa indica 
que 100% das crianças e jo-
vens que recebem educação fi-
nanceira na escola, participam 
das discussões relacionadas às 
finanças da família em casa.

Esse é um dos dados da 1ª 
Pesquisa de Educação Finan-
ceira nas Escolas, realizada 
em 2017, uma parceria entre 
o Instituto de Economia da 
Unicamp, por seu Núcleo 

de Economia Industrial e da 
Tecnologia (NEIT), o Instituto 
Axxus e a Abefin.

Ela também aponta que a 
grande maioria (71%) dos alu-
nos que têm aulas sobre o tema 
nas escolas ajudam os pais a 
fazerem compras conscientes. 
A pesquisa foi realizada com 
750 pais/responsáveis de cinco 
capitais brasileiras: Recife, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Goiânia e Vitória.
SObrE a dSOP EdUCa-

çãO FinanCEira
A DSOP Educação Finan-

ceira (www.dsop.com.br) é 
uma organização dedicada 
à disseminação da educação 
financeira no Brasil e no mun-
do, por meio da aplicação da 
Metodologia DSOP, criada 
pelo educador e terapeuta fi-
nanceiro, Reinaldo Domingos.
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anuncie

Os Quitutes da Dulce

As entrevistas para avaliar 
se o interessado está apto a 
participar do Empretec, curso 

A analista de negócios do 
Sebrae-SP, Margareth Kavaguti

IngredIentes 
4 chuchus, 4 cenouras, 6 batatas, 3 cebolas, 1 abobrinha, 1 
couve-flor, 1 lata de ervilha, 1 vidro de palmito, 4 tomates 
grandes, 1 maço de cheiro-verde, 1 xícara (chá) de azeite 
de oliva, 1 colher (sopa) de sal, 1 colher (chá) aji-no-
moto, 1 xícara (chá) de vinagre, caldo de limão e água 
PreParo 
Cozinhar todos os legumes picados separadamente e deixe 
esfriar. Arrume todos em uma travessa. Faça à parte o tempero 
com a água, o vinagre, o caldo de limão, o sal e o azeite. Ao 
servir, despeje sobre a salada e salpique cheiro verde.  
dica: Esta salada pode ser temperada com outros molhos: mo-
lho tartáro, rosê, vinagrete, iogurte, verde e etc. Bom apetite!

Saladão de Legumes
Entrevistas para Empretec 

acontecem a partir de 
segunda-feira em Barretos
Curso que será realizado em Barretos trabalha 
comportamento empreendedor durante seis dias

com metodologia da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), ocorrerão na semana 
que vem, de segunda (11) até 
na sexta-feira (15), no Escritó-
rio Regional do Sebrae-SP, em 
Barretos. Durante a avaliação, 
o interessado responde pergun-
tas sobre situações do cotidiano 
e ajuda a identificar o perfil 
empreendedor do candidato. 

 De acordo com a analista 
de negócios do Sebrae-SP, 
Margareth Kavaguti (foto), a 
entrevista não é de caráter psi-
cológico, é sigilosa e faz parte 
da metodologia do seminário. 
Logo após o procedimento, o 
candidato é informado se está 
apto ou não a participar do 
curso, que será realizado de 
18 a 23 de março.

 O curso envolve seis dias 
de capacitação, em que o par-
ticipante é desafiado em ativi-
dades práticas, que apontam 
como um empreendedor de 
sucesso age, tendo como base 
dez características comporta-
mentais. Quem finaliza o curso 
é considerado um empreteco e 
passa a fazer parte de uma rede 
de participantes. Em todo o 
Brasil mais de 258 mil pessoas 

já fizeram o curso. 
 Segundo pesquisa realiza-

da pelo Sebrae em 2017 com 
2.884 clientes atendidos, a 
satisfação geral com o Empre-
tec é muito positiva: 75% dos 
participantes ficaram muito sa-
tisfeitos, tendo atribuído notas 
9 ou 10 para o curso, gerando 
nota média de 9,1.

As entrevistas serão rea-
lizadas no Sebrae-SP, locali-
zado na rua 14, nº 735, entre 
avenidas 15 e 17, no centro. 
Inscrições podem ser feitas 
pelo telefone (17) 3321-6470.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Nunca acreditei nessa historia 
de destino, mas existem momentos que são perfeitos 
demais para serem considerados acaso.

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

Flashback Beneficente promovido pelos amigos Cipriano e a Turma do Clubinho para a Kamilinha. Não 
haverá cobrança de ingresso, mas a entrada é mediante convite, com preço simbólico de apenas 20,00 reais. 
TODA RENDA DO BAR E DAS VENDAS DAS MESAS SERÁ REVERTIDA PARA O TRATAMENTO DA KA-
MILINHA. Vamos fazer a nossa parte e dar a nossa colaboração. Pegue o seu convite e reserve a sua mesa. 
Mais informações no (17) 99214-4862 com a Lívia. Imperdível e Solidário!!!

FLASHBACK KAMILINHA

O Museu Histórico, Artístico e Folclórico “Jornalista Ruy Menezes 
completou 40 anos na última quinta-feira, 7 de fevereiro, exibindo 
seu acervo permanente e exposições temporárias no salão principal. 
Atualmente está em exibição a Exposição Coletiva de Artes “Vivendo 
Cora Coralina” da Academia Barretense de Cultura. “Ao completar 
40 anos, o Museu Ruy Menezes, que acompanha o desenvolvimento 
de Barretos, mostra que é capaz de se reinventar sempre, receber a 
todos e ouvir suas histórias”, afirmou a museóloga Raquel Milagres de 
Matos, encarregada do local. “O Museu nasceu grande e de início foi 
agraciado com o acervo Ana Rosa, em 1974. Já vinha com importância 
histórica abrigado por um dos prédios mais importantes da cidade, o 
Palácio das Águias, antigo Paço Municipal, erigido em 1907. Desde 
então, teve diversas exposições, várias personalidades e atrações 
culturais para todos os gostos”, completou a museóloga. Vale registro!!!

Motoclubes, motociclistas 
e apaixonados por este uni-
verso já aquecem os motores 
para participarem de um dos 
mais importantes encontros de 
motos do país: o Barretos Mo-
torcycles. Em sua 17ª edição, 
o evento acontece de 3 a 5 de 
maio no Parque do Peão.

Muito rock e a adrenalina 
das manobras radicais são os 
destaques da programação. 
Biquini Cavadão abre a grade 
musical do palco principal no 
primeiro dia do evento, sexta-
feira, 3 de maio. 

A banda, que é sucesso des-
de os anos 80 viaja o país com 
o projeto "Ilustre Guerreiro", 
uma homenagem ao músico 
Herbert Vianna. O show traz 
sets específicos para as can-
ções do artista, uma revisita-
ção à obra da banda Paralamas 
do Sucesso, além dos hits 
que marcaram a história do 
Biquini. Atitude 67 e Trecho 

Equipes profissionais levam adrenalina para a pista de acrobacias
durante os três dias de evento (Foto: Diego Rodrigues)

CPM22 é atração de sábado, 4 de maio,
na 17ª edição do Barretos Motorcycles (Foto: Divulgação)

O Atendimento Corporativo do 
Senac São Paulo inicia 2019 sendo 
reconhecido, pela nona vez, como 
um dos Melhores Fornecedores 
para RH, na categoria educação 
continuada. A premiação ocorreu 
na noite da última terça-feira, dia 5, 
em evento que reuniu as principais 
instituições da área de recursos 
humanos, no espaço Villa Bisutti, na 
capital paulista. Para Maurício Pedro 
(foto), gerente do Atendimento Cor-
porativo, é uma honra o Senac estar 
entre as empresas que desenvolvem 
um trabalho de excelência em re-
cursos humanos. “Essa conquista 
reforça nosso comprometimento 
em oferecer soluções educacionais 
customizadas às organizações e, 
principalmente, o reconhecimento da 
atuação estratégica de nossa institui-
ção junto aos clientes corporativos”. 
Organizado pelo Grupo Gestão RH, 
o prêmio valoriza o trabalho das 
empresas que entregam produtos e 
serviços para o setor. A iniciativa tem 
como objetivo avaliar as práticas di-
recionadas aos clientes nas áreas de 
benefícios, talentos, tecnologia para 
RH, gestão do negócio e facilities & 
services. A metodologia se baseia 
em análises quantitativas e qualitati-
vas, assim como nos destaques por 
Categorias e Segmentos, 10 Mais e 
Empresa do Ano.

Cinco anos após os eventos do primeiro filme, a batalha contra 
inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se Apocalipsó-
polis, em um futuro distópico onde nada mais é incrível. Neste contex-
to, Emmet constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, 
mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque 
captura não apenas Lucy, mas também Batman, Astronauta, UniKitty 
e o pirata, levando-os ao sistema planetário de Manar, cabe a Emmet 
construir uma espaçonave e partir em seu encalço. No caminho ele 
encontra Rex Perigoso, um navegante solitário que decide ajudá-lo 
em sua jornada. Esse é “Uma Aventura Lego 2” que chega na pro-
gramação do Centerplex North Shopping Barretos, deixando-a assim:

PROGRAMAÇÃO até 13/02
Sala 01 - WIFI RALPH – DUBLADO

ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 113minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 14h30 
Sala 01 - MINHA VIDA EM MARTE – NACIONAL

COMÉDIA - 12 Anos - Duração: 102minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 17h - 21h30 

Sala 01 - COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3 – DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 104minutos

Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 19h15
Sala 02 - VIDRO – LEGENDADO

SUSPENSE - 14 Anos - Duração: 129minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 20h

Sala 02 - O MENINO QUE QUERIA SER REI – DUBLADO
AVENTURA - Livre - Duração: 120minutos

Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 14h45 
Sala 02 - UMA AVENTURA LEGO 2 – DUBLADO

ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 107minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 17h15

Sala 03 - COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3 3D – DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 104minutos

Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 16h30
Sala 03 - CREED II – DUBLADO

AÇÃO - 12 Anos - Duração: 129minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 21h

Sala 03 - UMA AVENTURA LEGO 2 3D – DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 107minutos

Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 14h10 - 18h45

Senac São Paulo
“Melhores 

Fornecedores 
para RH”

“Uma Aventura Lego 2” se junta a 
programação do Centerplex North Shopping

Museu Ruy Menezes 
completa 40 anos

rock nacional e acrobacias 
marcam a programação da 17ª 
edição do Barretos Motorcycles
Evento acontece no Parque do Peão de 3 a 5 de maio

Urbano também são atrações 
na mesma noite.

Já no sábado, 4 de maio, 
o palco principal será tomado 
pelo rock do CPM22. "Suor 
e Sacrifício" é o álbum mais 
recente da banda e será apre-
sentado para os fãs em Barre-
tos. Com este novo trabalho 
o CPM22 volta às raízes com 
guitarras distorcidas, músicas 
rápidas e melodias marcantes.

Com mais de 20 anos de 
carreira a banda voltou a ser 
um quinteto, com a entrada 
do guitarrista Phil Fargnoli 
(ex-Dead Fish), e o retorno 
do baixista Fernando Sanches. 
Da formação original, 1995, 
ficou o vocalista Badauí. O 
guitarrista Luciano Garcia e o 
baterista Ricardo Japinha estão 
no CPM desde 1999.

O cantor Ventania também 
se apresenta no sábado, 4 de 
maio. Com um som alternativo 
o cantor tem entre suas influ-

ências, o ícone Raul Seixas. A 
banda Psicodella também faz 
show no mesmo dia.
Manobra radicais

A pista de acrobacias mon-
tada exclusivamente para re-
ceber as equipes profissionais 
é um dos espaços mais dis-
putados do evento. É lá que a 
adrenalina sobe.

Todos os dias WF Zerinho 
Power, Cachorrão Moto Show 
e Protork Phyra Show, com 
a animação do locutor Davi, 
apresentam desafios envol-
vendo o público em diversas 
manobras radicais.

outras atrações
Missa dos Motociclistas, 

City Tour, Feira Comercial 
com as principais empresas do 
setor de motociclismo, Praça 
de Alimentação, Encontro de 
Motoclubes e Concurso Ga-
rota Motorcycles são outras 
atrações também confirmadas 
para o evento.
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A prefeitura de Barretos, 
através da ESF (Unidade de 
Estratégia da Saúde) do bairro 
São Francisco, deu inicio a um 
projeto piloto “Conversa com 
o Doutor”, destinado a pacien-
tes hipertensos e diabéticos.

O “Conversa com o Dou-
tor”, sob o comando do médico 
Mesaque Rocha de Andrade, 
atua nas micro áreas do bairro 
São Francisco, contando com 
os profissionais da Equipe 
Estratégia Saúde da Família: 
enfermeira, técnicas de enfer-
magem e agente de saúde, re-
alizando palestras educativas 
sobre as causas, sintomas e 
diagnósticos das doenças sem-
pre na casa de um morador.

De acordo com a supervi-
sora de serviços em saúde da 
secretaria, Danúbia Gonçalves 
Longo, além de conscientizar a 
população da importância de se-
guir o tratamento corretamente, 
tais como mudança de hábitos 
alimentares, atividades físicas e 
medicamentos, o projeto atende 
a necessidade de uma aproxi-
mação aos usuários, possibili-
tando obter melhores resultados 
no controle da hipertensão arte-
rial e diabetes da população.

Em meio às palestras rea-
lizadas semanalmente, todas 
as quintas-feiras, das 9 às 11 
horas, diversas dúvidas são 
levantadas pelos participantes, 
que recebem dos profissio-

nais explicações detalhadas 
e orientações sobre os bene-
fícios de manter a glicose e a 
pressão arterial em níveis ade-
quados, evitando complica-
ções na saúde de cada cidadão. 

Durante os encontros, tam-
bém são realizadas aferições de 
glicemia e pressão arterial, além 
de um café da manhã ofertado 
pelos comerciantes do bairro.

“A saúde desta população 
é uma das nossas prioridades. 
Não medimos esforços em 
qualificar o atendimento e o 
acolhimento a toda a comuni-
dade. Hoje o grupo conta com 
a participação de 20 pacientes”, 
comentou a agente de saúde, 
Aneureda Aparecida Ferreira.

A Biblioteca Municipal de 
Barretos, localizada na esquina 
da avenida 15 com a rua 18, an-
tigo prédio do Fórum, está pro-
movendo até o dia 28 de feverei-
ro, a primeira Feria de Troca de 
Livros de 2019. O atendimento 
acontece das 8 às 17 horas. 

O lançamento da feira 

aconteceu nesta sexta-feira 
(8), a feira busca promover 
uma reciclagem nos títulos 
da biblioteca, além de dar a 
oportunidade ao leitor de re-
novar o seu acervo. A reali-
zação é da prefeitura de Bar-
retos, por meio da secretaria 
municipal de Cultura.

Os livros serão separados 
por área de conhecimento. Es-
tarão disponíveis obras didá-
ticas, paradidáticas, apostilas 
para concursos, enciclopédias 
e muitos outros. A regra bási-
ca para a troca estabelece que 
o leitor doará um exemplar e 
levará outro de seu interesse.

Saúde inicia projeto piloto em micro área da ESF - São Francisco

Biblioteca Municipal de Barretos realiza 
primeira Feira de Troca de livros de 2019
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Uma residência 
desocupada rece-
beu um boleto de 
mais de R$ 13.000 
mil reais. Segun-
do a proprietária, a 
casa está desocupa-
da, contas pagas em 
dia e nem consumo 
teve. O caso está 
sendo verificado 
pelo setor respon-
sável do Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE)

Valor de consumo de 
água deixa proprietária 
de residência indignada

Adivinhação em praça pública

Embaixo da sombra de uma árvore, na rua 18, Praça Francis-
co Barreto, centro da cidade, um homem e uma mulher fizeram 
uma “apresentação”, um tanto instigante para quem transitava 
pelo local, no meio da semana. Com os olhos vendados, a mu-
lher adivinhava data de nascimento completa, sexo e cidade 
de nascimento de qualquer interessado. Seu parceiro conferia 
a “veracidade da adivinhação” nos documentos apresentados 
pelos candidatos ao teste e todos aplaudiam. Você acredita?

As redes sociais estão recebendo pedidos de motoristas sempre 
atentos às leis de trânsito, aos DESATENTOS COM AS LEIS DE 
TRÂNSITO. Na ligação entre a rua 32  e a Via José Ducatti, aberta re-
centemente para facilitar os trânsito de veículos e acesso a outros pontos 
da cidade, são muitas as reclamações contra motoristas que não estão 
respeitando o sinal de PARE, como manda a placa instalada no local.

O segundo lago foi esvaziado por vândalos e diversas imagens 
circularam pelas redes sociais, mostrando a fartura da “pescaria 
a mão”, realizada por diversos populares que por lá passavam e 
aproveitaram para “fisgar” seu “peixão nosso de cada dia”.

Pare, olhe para 
os lados e, depois, siga

Não é história 
de pescador
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A secretaria municipal de 
Saúde e a Vigilância Epidemio-
lógica, confirmaram que existem 
235 casos de dengue já confir-
mados em Barretos. Devido à 
situação de epidemia, a prefeitura 
alerta para a importância da co-
laboração de toda a população e 
reforça ainda mais as ações de 
combate e acolhida a pacientes 
nas Unidades de Saúde.

Com atendimentos funcio-
nando em ritmo intenso, devi-
do ao alto índice de procura 
de pacientes sintomáticos de 
dengue, a secretaria adotou 
medidas protocolares e co-
locou mais médicos atuando 
nas Unidades de Saúde dos 
bairros Barretos II e Marília, 
onde os atendimentos são re-
alizados no período noturno, 
ate às 23 horas. 

Além desta ação de suporte 
nas UBSs, o setor de Controle 
de Vetores segue com as ações 
de varredura nos bairros, estudos 
de mapeamento de ocorrências, o 
que possibilitam direcionar ações 
para áreas mais críticas e realizar 
o trabalho de bloqueio, nebuli-
zação com o carro de “fumacê” 
e ações de conscientização em 
escolas e empresas.

De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Alexander 
Stafy Franco, a situação é preocu-
pante. “A cidade vive epidemia de 

A prefeitura de Guaíra 
confirmou na última quarta-
feira (6) a primeira morte por 
suspeita de dengue no muni-
cípio. A vítima é um homem, 
de 44 anos, que foi atendido 
no Pronto-Socorro Municipal 
na última sexta-feira (1º) e de-
pois transferido à Santa Casa 
de Barretos, onde o quadro 
clínico evoluiu a óbito.

Ao todo, o município já re-
gistrou 29 casos positivos e 61 
pessoas estão com suspeita da 

doença. Outro morador de Guaíra 
também segue internado na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
da Santa Casa de Barretos com 
quadro suspeito de dengue, mas 
não foi informado detalhes sobre a 
identidade e o estado de saúde dele.

São Joaquim 
da Barra

A prefeitura de São Joa-
quim da Barra confirmou na 
terça-feira (5) a quarta morte 
por suspeita de dengue em 
2019. Segundo o diretor mu-

nicipal de Saúde, Rangel Luis 
de Melo, a vítima é um homem 
de 36 anos, que morreu na 
noite de segunda-feira (4) e foi 
enterrado na manhã da terça. 
Até o início desta semana, 
o município, em estado de 
calamidade pública, teve 105 
casos confirmados de dengue, 
o que representa quase metade 
do total do ano passado, que 
foi de 226 pacientes. Há ainda 
outras 225 notificações sob 
investigação.

Cidade que conquistou o 
status oficial de Município 
de Interesse Turístico (MIT), 
Barretos ganha nos próximos 
meses mais dois monumentos 
turísticos. Um deles instalado 
na frente do Recinto Paulo de 
Lima Corrêa e outro na Praça 
Francisco Barreto.

As obras de instalação 
foram iniciadas nesta sema-
na com a demolição do que 
sobrou dos antigos banheiros 
subterrâneos da Praça Nove de 
Julho, local onde será instalado 
o monumento em homenagem 
à Cultura Sertaneja, composto 
de um peão de boiadeiro tocan-
do um berrante, montado em 
uma mula, com cerca de seis 
metros de altura.

Na Praça Francisco Barreto 
serão iniciadas na próxima se-
mana as obras de fundação do 
monumento em homenagem 
às famílias Marques e Barreto, 
fundadoras da cidade.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Turismo, Adriano 

As latinhas de alumínio são 
o material mais reciclado no 
Brasil, gerando emprego para 
muitos brasileiros que dependem 
da reciclagem para sobreviver. O 
nosso país é o líder mundial de 
reciclagem de alumínio. Os anéis 

Atendendo a solicitação 
de seus frequentadores, a 
partir do dia 10 de março os 
cães de estimação serão bem 
vindos ao interior do North 
Shopping Barretos.

Para receber os pets, o 
centro de compras está se 
preparando com sinalização 
visual das áreas em que o pas-
seio com o animal é restrito, 
estrutura de conforto para os 
pequenos, incluindo a distri-
buição gratuita de saquinhos 
higiênicos para recolher a 
sujeirinha dos cães. 

A Clínica Veterinária e Pet 
Shop Idavet é parceira e apoia 
a iniciativa. Todos os displays 

north Shopping se prepara para receber cães de estimação a partir de março
A Clínica Veterinária e Pet Shop Idavet é parceira e apoia a iniciativa

de higienização que estarão 
espalhados pelo shopping serão 
patrocinados pela clínica.

O gerente do centro de 
compras, Ricardo Martins 
Marques, disse que, para ofe-
recer esse conforto aos peque-
nos amigos de estimação dos 
clientes, foi necessária uma 
reprogramação da logística de 
manutenção e higienização de 
todo o shopping. 

“Nós buscamos os mais im-
portantes protocolos sanitários 
adotados em grandes centros 
para garantir que animais e 
clientes possam conviver em 
harmonia, respeitando todo o 
cuidado necessário à qualidade 

do passeio de ambos, afinal 
temos uma ampla Praça de 
Alimentação, por exemplo, e é 
natural que hajam áreas dentro 
dela onde a permanência dos pets 
seja restrita”, explicou o gerente.

Todas as explicações para 
o bom convívio com os novos 
visitantes estarão explícitas 
em totens e painéis espalhados 
pelo centro de compras, inclu-
sive nas lojas, que tem toda a 
liberdade para ter suas próprias 
regras dentro de seu espaço. 

As medidas de boas vindas 
para os pets passam a valer a 
partir do dia 10 de março. Os 
clientes devem se atentar ao 
regulamento ao lado:

l Será  permitido a entrada de cães de pequeno e médio porte, conduzidos 
na coleira ou no colo. Se necessário usar focinheira. A norma do shopping é 
que qualquer tipo de cachorro que tenha tido episódios de agressividade 
ou estranhamento de terceiros sejam conduzidos com a focinheira;
l Não é permitido ingressar ou circular com cães das raças: Pit bull, Bull 
terrier, Staffordshire Terrier, Rottweiler, Fila Brasileiro, Doberman, Mastim 
Napolitano, Mastiff, American Bully, Chow Chow, Pastor Alemão, Belga e 
Suiço e cães de raças orientais (como Akita e Shiba), não são permitidos, 
ainda que com uso de coleira, guia ou focinheira;
l Não será  permitido que os pets fiquem sobre os mobiliários;
l É permitida a entrada de cão guia, conforme Lei Federal nº 11.126/05;
l É proibido o acesso dos cães em restaurantes, Praça de Alimentação, 
cinema, banheiros e esteiras rolantes, exceto cão guia;
l Em casos graves como brigas ou indisposição entre pets, os condutores 
e seus pets serão convidados a se retirarem do Shopping;
l Acesso em Lojas: Verificar sinalização em cada loja. Está a critério de cada loja permitir ou não a entrada 
de cães em suas dependências.
l Para o bem estar de todos, estão instalados coletores e lenços de higienização para que o proprietário do 
animal se responsabilize de limpar fezes/urina do mesmo;
l O proprietário do animal é responsável pelos seus respectivos cães de estimação, devendo tomar todas as 
cautelas necessárias para evitar eventuais ataques e constrangimentos;
“Ressaltamos que, caso seu pet estranhe novos locais, tendo mudança de comportamento, ou costume de 
agir de forma mais agressiva com estranhos, crianças ou outros animais. É importante atenção redobrada 
para que o convívio seja harmonioso entre todos os frequentadores e clientes do North Shopping Barretos. 
Aguardamos a vinda dele com todo o carinho”, frisou Ricardo Marques.

Iniciadas obras de construção de dois 
monumentos turísticos em Barretos

Guaíra registra 1ª morte por suspeita de dengue

Saúde reforça ações em fase de 
alerta para dengue na cidade

Dengue
Notificados: 1041
Positivos: 235
Negativos: 180

ZiKa
Notificados: 17
Positivos: 0
Negativos: 17

Chikungunya
Notificados: 2
Positivos: 0
Negativos: 2

dengue. Pelo total de casos já noti-
ficados neste último mês podemos 
afirmar que é uma epidemia. Con-
tinuamos com as ações para que a 
situação não piore. Cerca de 90% 
dos focos de dengue encontrados 
estão dentro das residências”, 
disse o secretário.

“O combate ao Aedes deve 
ser periódico. Afinal, tudo que 
acumula água pode ser foco do 
mosquito. Recomendamos que 
a população faça a adesão de 
todas as formas de prevenção, da 
limpeza dos ambientes até a au-
toproteção”, frisou o secretário.

NÚMEROS ATUALIZADOS - BARRETOS/2019

Santos, os monumentos são 
conquistas da cidade junto ao 
fundo de turismo destinado 
aos MITs, com investimento 
de cerca de R$ 380 mil. 

“Para conquistar o objeti-
vo de tornar-se uma Estância 
Turística e ter direito a maior 
participação nas verbas públi-
cas do estado, a cidade precisa 
mostrar realizações como essa, 
criando ou implementando 
melhorias nos já consagrados 

pontos de visitação. Esses dois 
monumentos significam muito, 
não apenas como referência 
turística, mas como valorização 
da nossa cultura”, concluiu.

As obras têm duas fases pela 
frente. A primeira é a de cons-
trução das fundações de sus-
tentação das peças e a segunda 
da montagem e finalização das 
peças fixadas nos dois pontos. 
A estimativa é de conclusão em 
pouco mais de 90 dias.

lacres de latas podem virar cadeiras de rodas

das latinhas ainda podem ter uma 
outra utilidade.

A campanha “Lacre com o 
Rotary” busca trocar garrafas 
pet cheias de lacres por cadeiras 
de rodas. Essas cadeiras serão 
doadas para pessoas de baixa 

renda. São necessários cerca 
de 70 kg de anéis de alumínio, 
que enchem aproximadamente 
120 garrafas PET para se obter 
uma cadeira de rodas.

Quem quiser ajudar a cam-
panha e doar anéis de alumínio 
basta entregar em garrafas PET 
em um de nossos pontos de aten-
dimento: Big Pereira Bebidas 
(Rua 28, 2424, Aeroporto, Bar-
retos), Carol Lanches (Avenida 
1, 1306, Fortaleza, Barretos), Le 
Petit Café (Avenida Sacadura 
Cabral, 1478, Aeroporto, Barre-
tos), Panificadora Esquina do 
Pão (Avenida Sacadura Cabral, 
1307, Aeroporto, Barretos), 
Casa Baalbek (Rua 18, 1241, 
Fortaleza, Barretos) e Bar do 
divino (Avenida Anhanguera, 
Colômbia).

Aguardando resultados: 626
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Olá pessoal! Tudo bem 
com vocês? Vamos falar 
um pouco sobre a rotina do 
alojamento conjunto? Vocês 
sabem o motivo de ser esse 
nome? Já é autoexplicativo 
né? A mãe e o bebê ficam 
alojados juntos, em conjunto. 

Sabem aquela coisa de 
antigamente, que o bebe ia 
pro berçário, ficava atrás de 
um vidro e todo mundo ficava 
olhando aquele montão de 
bebês através da janela? Isso 
não existe mais. Nos dias de 
hoje a criança que nasce bem 
e fica bem depois do parto, 
vai pro quarto e fica em alo-
jamento conjunto com a mãe.

Existem diversos motivos 
para isso acontecer: Além de 
favorecer o estreitamento do 
vínculo mãe-bebê, aumenta 
expressivamente os índices de 
amamentação, o que só gera 
benefícios para ambos. E, ob-
viamente, não vamos esquecer o 
pai, que estará presente na intera-
ção e nos cuidados com o bebê, 
unindo ainda mais a família.

Permite que os pais obser-
vem constantemente o com-
portamento do recém-nascido 
e que se necessário, informem 
qualquer intercorrência ou anor-
malidade à equipe de saúde.

Durante o alojamento 
conjunto, a equipe de enfer-
magem consegue orientar 
melhor os pais e dar demons-
trações práticas dos cuidados 
indispensáveis ao recém-nas-
cido, auxiliando em casos de 
dificuldade de amamentação, 
ensinando-os cuidados bási-
cos como dar banho, fazer 
a higiene do coto umbilical, 
troca de fraldas, entre outros.

Além de facilitar o esclareci-
mento de dúvidas com o pedia-
tra que realiza visita médica diá-
ria e exames no recém-nascido. 
Enquanto estiver na materni-
dade, a mãe deve ser orientada 
por enfermeiros e receber o 
apoio necessário para dar início 
ao aleitamento. O mesmo vale 
para orientações sobre a posi-

Dr. Caio Alves Junqueira Franco
CRM-SP 170848 - RQE 66824

Medicina pela Universidade de Uberaba Pediatria pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto Pneu-
mologia Pediátrica pela USP Ribeirão Preto Membro titular da Sociedade Brasileira de Pediatria
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a rotina do alojamento 
conjunto na maternidade e os 

testes de triagem neonatal

ção do bebê dormir, que deve 
ser com a barriga para cima e 
no próprio berço.

Falando agora um pouco 
sobre os testes de triagem ne-
onatal realizados ainda dentro 
do hospital.

Existem alguns testes bá-
sicos realizados nos primeiros 
dias de vida, que são:

- Teste do coraçãozinho: 
realizado entre 24 e 48 horas 
de vida, consiste em avaliar a 
saturação de oxigênio no sangue 
através do oxímetro de pulso, no 
bracinho direito e em uma das 
perninhas. Os resultados devem 
ser acima de 95% e não podem 
ter diferença maior que 3% entre 
elas. Se o resultado não foi ade-
quado, deve-se repetir o teste após 
1 hora, se mesmo assim o teste 
estiver alterado, deve-se realizar 
ecocardiograma para possível 
diagnostico de alteração cardíaca.

- Teste da linguinha: é um 
exame realizado sem a neces-
sidade de nenhum aparelho e 
consiste na avaliação do fre-
nulo da língua. O diagnostico é 
feito pelo durante exame físico 
e tem por objetivo diagnosticar 
precocemente se a criança pos-
sui “língua presa”, o que pode 
causar limitações na criança 
seja para sugar, engolir, masti-
gar ou falar. Se o pediatra julgar 
necessário, pode realizar na 

sala de parto ou no alojamento 
conjunto a frenulectomia, que é 
o famoso “pique na linguinha”.

- Teste do olhinho: a fim de 
detectar qualquer alteração que 
possa causar obstrução no eixo 
visual e uma possível cegueira. O 
diagnóstico precoce possibilita o 
tratamento adequado. É um exa-
me simples, rápido e indolor, que 
consiste na identificação de um 
reflexo vermelho, que aparece 
quando um feixe de luz ilumina 
o olho do bebê. O fenômeno é 
semelhante ao observado nas 
fotografias. Para que este reflexo 
possa ser visto, é necessário que 
o eixo óptico esteja livre, isto é, 
sem nenhum obstáculo à entrada 
e à saída de luz pela pupila. Isso 
significa que a criança não tem 
nenhum obstáculo ao desenvol-
vimento da sua visão.

- Teste da orelhinha:  Nor-
malmente é realizado por pro-
fissional de fonoaudiologia e 
consiste na produção de um 
estímulo sonoro e na captação do 
seu retorno por meio de uma de-
licada sonda introduzida na ore-
lhinha do nenê. É rápido, seguro 
e indolor, leva de 5 a 10 minutos 
para ser concluído. No caso de 
suspeita de alguma anormalida-
de, o bebeê será encaminhado 
para uma avaliação otológica e 
audiológica completa com um 
otorrinolaringologista.

- Teste do pezinho: deve 
ser realizado ainda na primeira 
semana e é capaz de diagnos-
ticar algumas doenças que se 
não diagnosticadas precoce-
mente podem afetar seriamente 
a saúde da criança. As doenças 
diagnosticadas pelo teste do pe-
zinho fornecido pelo SUS são: 
fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, anemia falciforme, 
hiperplasia adrenal congênita, 
fibrose cística e deficiência de 
biotinidase. Pode-se realizar 
ainda o teste ampliado que 
aumenta o numero de doenças 
diagnosticado, porém, não é 
realizado pelo SUS.

A alta hospitalar não deve 
ocorrer antes que o bebê com-
plete 24horas de vida se parto 
normal e 48 horas de vida se 
parto cesárea. Para voltar para 
casa, o recém-nascido deve es-
tar mamando satisfatoriamente 
e não deve ter apresentado icte-
rícia nas primeiras 24 horas, já 
deve ter eliminado todo o me-
cônio (nome dado às primeiras 
evacuações). Ele também deve 
estar urinando e mamando 
bem, para que os pais deem 
início a nova vida com mais 
segurança e tranquilidade.
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Ontem, os holofotes estavam voltados para esta linda 
jornalista, Talita Costa, que comemorou mais um ano 
na folhinha ao lado da família e de todos os amigos. 

Parabéns e Tudo de Bom Sempre!!!!

Nesta segunda-
feira (11), Bruna 
Freitas festeja mais 
um aniversário e 
recebe aquele mimo 
do filho Miguel. 
Parabéns!!

Na terça-feira 
(12), a sorri-
dente Sandra 
Oliveira co-
memora mais 
uma prima-
vera ao lado 
dos filhos 
Kelly, Kaio e 
Kamila, e do 
maridão José 
Donizete. 
Felicidades!!

DESTAQUE!! O Dj 
Slow Mafia vem sendo 

destaque no cenário 
da música eletrônica, 

conquistando um gran-
de público por onde 

passa... Sucesso!

Lindo e cheio de charme... Guilherme Teixeira 
comemora na terça-feira (12), mais um aniversário 
ao lado dos amigos e de toda a família. Parabéns!!

O empresário Akram Atwi festeja nesta 
segunda-feira (11), mais um aniversário e recebe 

aquele mimo e chamego da esposa Julimeire. Felicidades!!!
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No último domingo (3), o 
departamento de Esportes do 
Rio das Pedras deu inicio ao 
Campeonato de Futebol de 
Campo, categoria Livrão. 

Esta categoria é considerada 
uma das mais competitivas do 
clube, devido ao alto nível técnico 

dos atletas que, em sua maioria, 
participam da várzea barretense.

Segundo informações do 
diretor de Esportes do clube, 
Roberto Bordim, o campeo-
nato conta com a participação 
de 10 equipes e os jogos são 
realizados aos domingos, em 

3 campos simultaneamente, a 
partir das 8h45.

Todos os participantes, 
incluindo técnicos e dirigen-
tes, são associados do clube e 
devem estar em dia com suas 
mensalidades para garantir a 
participação.

Um incêndio atingiu o Ni-
nho do Urubu, centro de treina-
mento do Flamengo, na manhã 
desta sexta-feira (08) no Rio de 
Janeiro. O incêndio foi con-
trolado, mas segundo o Corpo 
de Bombeiros da cidade há 10 
mortos e três feridos, um deles 
em estado grave. O incêndio 

Incêndio atinge ninho do Urubu e deixa 10 mortos e 3 feridos

rio das Pedras inicia Campeonato 
de Futebol de Campo livrão

Destaque da primeira rodada da competição, a equipe Os Periquitos /Soprano Contabilidade/MP Sport´s/
Buthianga Auto Peças/Serralheria Marilia/JM Supemercados/Mil Koisas/Timbalada Lanches/Amigos do 

Juninho Bandeira venceu pelo placar de 13 x 0 a equipe do Botequim do Chopp

Centro de Treinamento- Flamengo 

atingiu a ala mais velha do CT, 
que servia de alojamento para 
as categorias de base e recebia 
jogadores de 14 a 17 anos de 
idade. As vítimas estavam 
dormindo no momento do in-
cêndio, o que teria contribuído 
para a tragédia. Os bombeiros 
foram acionados às 5h17 e os 

feridos foram levados para o 
hospital Lourenço Jorge, na 
Barra da Tijuca.  Segundo os 
bombeiros, os três feridos fo-
ram identificados como Cauã 
Emanuel Gomes Nunes, de 14 
anos; Francisco Diogo Bento 
Alves, 15 anos; e Jonathan 
Cruz Ventura, 15 anos.

vítimas fatais 
Athila Paixão - era de Lagar-
to, Sergipe, e tinha 14 anos. 
Jogava no clube desde março 
de 2018. O pai contou ao G1 
que, em sua última conversa 
com o filho, ele disse que joga-
ria no Maracanã na sexta-feira 
em que aconteceu o incêndio.
Arthur Vinicius - o jogador mo-
rava com a família em Volta Re-
donda e completaria 15 anos no 
sábado (9). A família foi avisada e 
está a caminho do Rio, segundo 
informações da TV Rio Sul.
Bernardo Pisetta - nascido 
em Santa Catarina, era goleiro 
e já tinha atuado em outros times de futebol e equipes de futsal.
Christian Esmério - goleiro das categorias de base do Flamengo. Em abril de 2018, ele 
postou uma foto nas redes sociais de uma conquista com o clube. Acumulava convocações 
para a seleção.
Gedson Santos - Tinha 14 anos e era natural de Itararé (SP). O meio-campista era recém-
contratado do Athletico Paranaense. Ele tinha ido para o Rio de Janeiro há uma semana e 
estava no Centro de Treinamento há apenas dois dias, segundo o tio Agenor Monteiro.
Jorge Eduardo Santos - tinha 15 anos e era de Além Paraíba (MG). Ele começou a jogar 
futebol aos 7 anos e chegou às categoria de base do Flamengo aos 12 anos.
Pablo Henrique da Silva Matos - primo do zagueiro Werley, do Vasco, joga no sub-17 do 
Flamengo, é de Minas Gerais e morava no centro de treinamento.
Rykelmo de Souza Vianna - Tinha 16 anos e atendia pelo apelido de Bolívia. Era natural de 
Limeira (SP) e jogava no meio de campo, como volante. Ele jogava na categoria de base do 
Flamengo e iria completar 17 anos no próximo dia 26.
Samuel Thomas Rosa - O garoto de 15 anos era morador de São João de Meriti, na Baixada Flumi-
nense. Preferiu dormir no CT para voltar para a Baixada nesta sexta. Samuel jogava de lateral direito.
Vitor Isaías - nascido em Santa Catarina, tinha 15 anos. Era atacante e tinha seis meses de 
Flamengo. Começou a carreira no futsal do Figueirense.


