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BRUMADINHO

O presidente do Rotary 
Club de Barretos, Amadeu 
Ferreira Dutra, emitiu nota em 
agradecimento ao empenho e 
a solidariedade de doadores, 
após campanha de ajuda aos 
afetados pelo rompimento 
da barragem da mineradora 
Vale, em Brumadinho (MG). 
Os donativos arrecadados até 
o momento são suficientes, 
segundo o Rotary.

A governadora do Distrito 
4760 do Rotary, Edite Cam-
pos, em contato com a defesa 
civil, ofereceu ajuda para 
projetos futuros. Aqueles que 
desejarem contribuir podem 
fazer suas doações através da 
conta bancária. 

A conta para depósito do 
distrito é: Bradesco – Ag 2268 
- CC 0079240-3 - Associação 
dos Rotary Clubes do Distrito 
4760 de Rotary International – 
CNPJ: 016.731.219/0001-09.

O ano legislativo de 2019 
na Câmara Municipal de Bar-
retos começa na próxima 
segunda-feira, 4 de fevereiro, 
sob o comando de uma nova 
mesa diretora. 

De antemão, na pauta da 
primeira sessão ordinária do 
ano deve constar dois pedidos 
de abertura da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito).

O primeiro pedido será o 
de uma CPI para investigar e 
acompanhar, em paralelo com 
o Ministério Público e Gaeco, 
a sindicância aberta pela pre-
feitura para apurar responsabi-
lidades sobre desvio  de cerca 
de R$ 11 milhões dos cofres 

municipais e o afastamento de 
111 servidores supostamente 
envolvidos na fraude. 

Essa mesma CPI, se instala-
da, poderá investigar denúncia 
de possíveis irregularidades 
praticadas no pagamento de sa-
lários de servidores comissio-
nados da prefeitura de Barretos.  

O segundo pedido se refe-
re a denúncias apresentadas 
na Câmara, pedindo a apura-
ção de possíveis irregularida-
des, tais como favorecimento 
em contratos firmados entre 
a prefeitura e empresas for-
necedoras, além de possíveis 
superfaturamentos nos con-
tratos firmados.

O advogado Sandro Ro-
drigues (foto), indicado pelo 
Sindicato dos Servidores Mu-
nicipais de Barretos ajuizou 
ação com pedido de liminar 
para imediata reintegração 
dos servidores supostamente 
envolvidos em desvio dos 
cofres municipais. A ação 
tramita sob sigilo. 

No início da noite desta 
sexta-feira (1º), informações 
extraoficiais apontaram que a li-
minar havia sido negada, após o 
Ministério Público opinar contra 
a reintegração dos servidores. 

Segundo Sandro Rodri-
gues, ele só deve se manifestar 
sobre o resultado da decisão 
da 1ª Vara Cível na próxima 
segunda-feira, após reunião 
com a diretoria do sindicato. 

Uma nova lista com mais 8 
nomes foi divulgada pelo Diário 
Oficial online da prefeitura de 

Barretos, na noite de quinta-
feira (31), totalizando 111 ser-
vidores afastados de seus cargos 
supostamente envolvidos em 
esquema de fraude. Embora a 
reintegração tenha sido negada, 
o prefeito Guilherme Ávila de-
terminou que eles permaneçam 
recebendo seus salários.

Em contato com o presi-
dente do sindicato, João Ro-
berto dos Santos, a negativa da 
reintegração também não foi 
confirmada, já que dependia 
de informações do advogado.

“O que posso falar no mo-
mento é que o nosso advogado 
vai recorrer de todas as formas, 
em respeito aos direitos dos ser-
vidores atingidos pela portaria 
de afastamento. Por isso, com 
calma, os servidores atingidos 
e assistidos por nós devem 
aguardar os próximos passos”, 
disse João Roberto dos Santos.

Em nota enviada ao clero na última terça-feira (29),o 
bispo dom Milton Kenan Júnior sugere aos padres da Dio-
cese de Barretos a realização de uma coleta durante as 
missas deste final de semana (2 e 3 de fevereiro). Segundo 
o padre Thiago Freitas dos Reis, coordenador diocesano 
de pastoral, a arrecadação será repassada para o Vicariato 
Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese 
de Belo Horizonte, órgão responsável em contribuir com 
o socorro às vítimas do desastre ambiental ocorrido em 
Brumadinho (MG). Os recursos arrecadados devem ser 
encaminhados até o dia 9 de fevereiro em conta destinada 
para tal ação da Mitra Diocesana de Barretos.

A secretaria municipal de 
Saú de de Barretos confir mou na 
última quinta-feira (31) levanta-
mento sobre o número dos casos 
de dengue no município, após 
alerta estadual sobre   sintomas 
e casos do sorotipo 2 da dengue 
em diversos municípios paulis-
tas, incluindo Barretos.

O levantamento aponta 
741 casos notificados em ja-
neiro com 160 positivos, 921 
negativos e 490 aguardando 
resultados. Não foi divulgado 
os números de casos sorotipo 
2, considerados pelas auto-
ridades médicas e sanitárias 
como mais graves.

ALERTA
A Fede ração dos Hospitais, 

Clínicas e Laboratórios do Esta-
do de São Paulo alertou prontos-
socor ros, clínicas e hospitais 
privados de todo o Esta do para 
os sintomas do sorotipo 2 da 
dengue. O objetivo, segundo a 
entidade, é o de fazer com que 
os serviços sejam mais criterio-
sos antes de liberar o paciente. 

Além de Barretos, os muni-
cípios de Bebedouro, Piran gi e 
Vista Alegre do Alto, na região 
de Barretos, também registra-
ram casos tipo 2. Em São Joa-
quim da Barra, o início do ano 
letivo das escolas do município 
foi adiado para o dia 18, devido 
ao grande número de casos re-
gistrados naquela cidade.

Segundo Caderno - PÁGINA 01 O deputado federal Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) foi reeleito 
nesta sexta-feira (1º) presiden-
te da Câmara por mais dois 
anos. Esta é a terceira eleição 
consecutiva que ele vence para 
comandar a Casa e ficará no 
posto até 31 de janeiro de 2021.

Na votação, Maia recebeu 
334 votos, 77 votos a mais 
do que o necessário para se 
eleger no primeiro turno. Em 
2017, quando foi eleito pre-
sidente da Casa pela segunda 
vez, o deputado do DEM 
recebeu 293 votos.

A próxima segunda-feira, 4 de fevereiro, é Dia Mundial do Câncer. A 
Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia) vai realizar, em 
parceria com o Hospital de Amor, a campanha Vá de Lenço. A ideia é 
que funcionários de qualquer empresa privada ou órgão público, usem 
lenço e postem uma foto nas redes sociais com a #VádeLenço, em 
homenagem aos pacientes com câncer. As pessoas podem trabalhar 
com o lenço o dia todo ou apenas utilizar o adereço para registrar a 
foto, tal como mostra a imagem, postada em campanha do ano pas-
sado. (Foto: Divulgação) Segundo Caderno - PÁGINA 01

Ano legislativo começa com pedido 
de duas CPIs na Câmara de Barretos

Justiça nega liminar de 
reintegração de servidores municipais

Advogado tranquilizou servidores argumentando que deve recorrer de decisão negativa

Barretos registra 160 casos 
positivos de dengue em janeiro

4 de fevereiro - Dia Mundial do 
Câncer – Barretos#VádeLenço

Rodrigo Maia é reeleito presidente e 
comandará Câmara de Deputados até 2021

O Senado suspendeu na 
noite desta sexta-feira (1º) a 
sessão que definiria o novo 
presidente da Casa. A nova 
sessão foi marcada para a 
manhã deste sábado (2).

Bispo sugere coleta para contribuir 
com o socorro às vítimas de Brumadinho

Senado 
suspende 

sessão e adia 
para este 

sábado escolha 
do presidente 

da Casa

Rotary encerra 
campanha de 
doação para 
Brumadinho
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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

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

O advogado Elton Duarte 
Batalha, também professor de 
Direito na Universidade Pres-
biteriana Mackenzie e doutor 
em Direito pela Universidade de 
São Paulo, comentou sua posi-
ção sobre a lei aprovada em 16 
de janeiro passado, proibindo o 
consumo de bebidas alcoólicas 
nas dependências dos postos de 
combustíveis do estado de São 
Paulo. Daí o título acima.

“A despeito da boa intenção do 
legislador, é relevante a reflexão 
sobre a potencial efetividade de tal 
regramento e questões mais com-
plexas que influenciam a criação da 
referida norma, como a noção de 
responsabilidade individual e am-
plitude da intervenção do Estado no 
comportamento de seus respectivos 
cidadãos”, disse Batalha.

A lei busca positividade no 
sentido de evitar ou, ao menos, 
diminuir os efeitos nocivos da 
bebida alcoólica, sobretudo 
em relação à população mais 
jovem, cujo comportamento 
nem sempre é consequente. 
Um fato natural em determi-
nada fase do desenvolvimento 
humano, vê o advogado. 

“Além disso, a vedação pre-
vista na norma serviria para 
desestimular os chamados pan-
cadões em postos combustíveis, 
situação em que há reunião de 
grande número de adolescentes e 
jovens adultos para, entre outras 
coisas, beber e ouvir música em 
intensidade sonora apta a desres-
peitar a paz pública, fazendo com 
que a vontade daqueles indivídu-
os seja sobreposta aos interesses 
da coletividade, algo, em regra, 
inaceitável, no convívio social”.

Houve uma época em que 

os postos de combustíveis de 
Barretos com suas lojas de 
conveniências suportavam 
tais reuniões regadas a bebida 
alcoólicas. Aos poucos, a cur-
tição foi se acabando e, hoje, 
não se permite nem mais o 
volume de som dos veículos 
“um tanto alterado” nos pátios 
dos postos. Mas as bebidas 
alcoólicas permanecem lá nos 
freezers das conveniências, 
inclusive em promoções.

Mas e a fiscalização? El-
ton Duarte Batalha observa: 
“o artigo 1º da lei em análise 
proíbe o consumo, mas não o 
porte, de bebidas alcoólicas 
nas dependências dos postos 
de combustíveis (...), exceto no 
interior das lojas de conveniên-
cias e restaurantes, bem como 
em áreas restritas e delimitadas 
que não se confundam com a 
pista de abastecimento (...)”. 
Bem observado.

Note-se que a regulação da 
conduta pauta-se pelo local do 
consumo, podendo provocar 
a inusitada situação em que o 
consumidor ficaria do lado de 
dentro da loja, consumindo sua 
bebida alcoólica tranquilamente 
e observando o exterior da loja 
por meio de portas envidraçadas, 
as quais, uma vez ultrapassadas, 
teriam o condão de colocar o 
comportamento do agente no 
campo da ilegalidade. 

“É algo que não se coaduna 
com o suposto objetivo da re-
ferida norma, que seria evitar 
o uso de álcool em ambiente 
relacionado à direção auto-
motiva, dados os riscos que 
a combinação entre tal tipo 
de bebida e automóveis pode 

trazer à vida humana”. Bem 
observado, novamente. 

Tem mais. Para o advoga-
do e doutor em Direito, “a lei 
reforça o agigantamento do 
papel estatal diante do indiví-
duo, deixando de atribuir ao 
cidadão espaço para que possa 
tomar suas decisões e assumir 
as respectivas consequências 
caso provoque efeito deletério 
ao convívio comunitário”.

Sim, porque a lei abre a possi-
bilidade de punição do empresário 
em decorrência da conduta do 
cliente. Veja bem. Como se já não 
bastasse as inúmeras preocupações 
do empreendedor para que obtenha 
êxito no exercício da atividade 
econômica, a partir de agora, ele 
deverá cumprir o papel de tutor 
do consumidor, situação que não 
contribui para o amadurecimento 
de qualquer pessoa. 

“A lei editada em São Pau-
lo, portanto, apesar da boa 
intenção, tem chances bastante 
razoáveis de não apresentar 
o efeito desejado (devido à 
dificuldade de fiscalização) e 
reforça o vício nacional de não 
valorizar a responsabilidade 
individual, gerando obrigação 
ao empresário (e potenciais 
multas), com efeito negativo 
sobre o comércio, considerada 
a possível perda de clientela 
consciente”, observa Batalha. 

É uma perda para a liberdade 
econômica e o desperdício da 
oportunidade de construir uma 
sociedade formada por indivídu-
os mais conscientes da própria 
responsabilidade ética. E levar 
“pros quiabos” a boa intenção 
de formação de uma consciência 
cidadã na população.

É no mínimo curiosa a 
maneira como fatos ganham 
notabilidade na internet. Um 
acontecimento pode se tornar 
viral em questão de minutos, 
enquanto outros ganham maio-
res proporções apenas com o 
passar do tempo. 

Na internet não há borra-
cha, portanto, as informações 
podem submergir e vir à tona 
mais hora, menos hora.

É o caso de uma entrevista 
concedida pelo atual governa-
dor de São Paulo, João Dória Jr. 
(PSDB), para a jornalista e hoje 
deputada federal eleita pelo 
PSL/SP, Joice Hasselmann, em 
25 de agosto de 2017, quando 
já se falava na candidatura do 
ex-prefeito ao governo do Esta-
do. A entrevista na íntegra está 
disponível no canal do próprio 
Dória Jr. no YouTube.

Alguém decidiu retirar um 
trecho dessa entrevista e espa-
lhá-lo via whatsapp. No vídeo, 
Dória e Hasselmann criticam os 
concursos públicos e a estabili-
dade dos servidores, demons-
trando pouco conhecimento so-
bre o serviço público no Brasil. 

Infelizmente, e já vimos 
isso nas eleições passadas, 
informações que circulam em 
grupos de whatsapp, mesmo 
que sejam mentira, ganham 
status de verdade.

É preocupante que uma 
autoridade, que hoje ocupa o 
cargo de governador do estado 
mais rico da nação, e também 
o estado com maior número de 
servidores, não entenda a im-

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS), já comprovou 
que o corpo humano trabalha 
com perfeição quando todos os 
seus órgãos estão em boas con-
dições de saúde. E para que essa 
harmonia saia do eixo basta que 
um órgão esteja em defasagem, 
ou seja, em más condições de seu 
funcionamento.

O que muitas pessoas não 
sabem é que a saúde bucal é im-
portantíssima, pois se deixada de 
lado, fungos e bactérias podem 
se proliferar e acabar por atingin-
do outros órgãos e suas funções, 
trazendo doenças sérias.

A falta de higiene e descuido 
com a saúde da boca e dos dentes 
acarretam vários problemas. Den-
tre eles, o mais comum, a cárie, 
que é um fator de deterioração 
dos dentes. Dificuldades na mas-
tigação, dores de dente, incomodo 
e até a perda dos mesmos são 
características básicas do que uma 
cárie pode causar se uma pessoa se 
descuidar da higiene e dos cuida-
dos com o órgão oral.

Diversas doenças mais sérias 
podem ser causadas por infecções 
que começam na boca, afetando 

O governador João Doria 
lançou na última quarta-feira 
(30) o projeto Escola + Bonita. 
A parceria entre as secretarias 
da Educação, Administração 
Penitenciária e de Desenvol-
vimento Econômico prevê a 
revitalização de 2,1 mil esco-
las estaduais de São Paulo até 
2020, com o trabalho de presos 
em regime semiaberto.

“A pintura será feita em 
horários que não interrompam 
a utilização da escola e com 
todos os cuidados devidos, com 
tintas que não têm cheiro, para 
permitir que, no dia seguinte, 
professores, gestores, funcio-
nários e alunos também possam 
frequentar”, afirmou Doria.

Por meio do programa Via 
Rápida Expresso, serão pinta-
das 500 escolas. Neste projeto, 

os reeducandos participantes 
serão capacitados e pintarão 
escolas durante este curso 
profissionalizante.

Outras 1,6 mil serão recu-
peradas graças ao trabalho de 
presos contratados por meio da 
Fundação "Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel" - Funap, to-
talizando 2,1 mil escolas. 

Muitos destes reeducan-
dos possuem capacitação em 
pintura, hidráulica e elétrica. 
Os que não tiverem serão 
qualificados pelo Centro Paula 
Souza. Todas as outras escolas 
que apresentarem a necessida-
de de reparos serão atendidas 
pela Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo.

“Uma medida justa, humani-
tária, qualificante e positiva. Os 
detentos vão ajudar melhorando 

a qualidade das escolas. Escolas 
bem mantidas e bem pintadas 
melhoram o rendimento dos 
alunos”, disse o governador.

Graças a uma parceria 
entre as secretarias da Ad-
ministração Penitenciária, da 
Educação e de Desenvolvi-
mento Econômico, presos do 
regime semiaberto estão sendo 
capacitados como pintores. Os 
cursos possuem dois módulos, 
divididos em 25 horas de aulas 
teóricas e 75 horas de práticas.

Além de recuperar prédios 
públicos e contribuir para ofe-
recer melhores condições de 
ensino, o programa ainda per-
mite que os reeducandos possam 
sair com uma profissão após o 
cumprimento de pena. Com essa 
qualificação, eles podem traba-
lhar como pintores profissionais.

liberdade individual e papel 
do Estado na lei paulista de 

consumo de bebidas alcoólicas

Cuidados na Saúde Bucal
todo o organismo humano, e 
órgãos como o pulmão ou até 
mesmo o coração.

A falta ou forma incorreta da 
escovação dos dentes gera um 
enorme número de bactérias, 
podendo até desencadear a en-
docardite, que é uma doença que 
afeta as válvulas cardíacas do 
coração, e uma de suas causas 
está relacionada às bactérias e 
fungos formados no órgão oral, 
que passam a se multiplicar em 
grande escala em outros órgãos.

Uma boa higiene acompa-
nhada de hálito puro e sorriso 
saudável são quesitos básicos 
para manter a saúde deste órgão 
tão importante para o corpo hu-
mano. Afinal, é com ele que nos 
alimentamos e nos comunicamos.

Para que isso ocorra da melhor 
maneira possível, é preciso deixar 
os dentes sempre limpos e sem 
resíduos alimentares, evitando 
odores e possíveis incômodos na 
gengiva. Cuidados diários e bási-
cos são a melhor saída para evitar 
maiores desconfortos na cadeira 
do dentista, como, por exemplo: 
escovar corretamente os dentes, 
usando sempre o fio dental para 

auxiliar no melhor resultado; ter 
uma boa alimentação, evitando 
gorduras e doces em excesso, 
mas quando ingeridos escovar os 
dentes após a refeição; trocar regu-
larmente a escova de dente e não 
emprestar de outras pessoas; sem-
pre fazer a higiene bucal depois 
de todas as refeições; beber muita 
água para hidratar não somente a 
boca, mas todo o organismo.

Além de todas essas dicas 
básicas, é imprescindível que se 
tenha uma rotina onde, pelo ao 
menos uma vez ao ano compa-
recer ao dentista. Checar se está 
tudo bem, fazer uma limpeza 
profissional e sanar possíveis 
problemas eventuais, para que 
estes não venham a ser uma 
doença mais séria no futuro.

Se existe informação e a pos-
sibilidade de manter o corpo em 
perfeito funcionamento, antes 
prevenir do que remediar.

João Dória Jr. e o serviço público: 
vamos esclarecer alguns pontos?

por antônio tuccílio, 
presidente da Confederação 

Nacional dos Servidores 
Públicos (CNSP)

portância dos concursos para o 
bom funcionamento do estado. 

Esta é a melhor maneira de 
evitar contratações para cargos 
públicos baseadas na amizade 
e na troca de favores, o que é 
muito comum no meio políti-
co. O único critério válido é 
o conhecimento para garantir 
uma boa nota nas provas. 

Isso é meritocracia, modelo 
de hierarquização e premiação 
baseado nos méritos, que Dó-
ria e Hasselmann costumam 
defender em outras áreas, mas, 
aparentemente, não quando se 
trata de serviço público.

Durante a entrevista, João 
Dória Jr. diz que a estabilidade 
é um “emprego eterno” e uma 
“excrescência”.

A estabilidade não foi criada 
para proteger o servidor. Eu 
imagino que para muitas pesso-
as isso pode parecer uma espé-
cie de mordomia, mas a verdade 
é que a estabilidade existe para 
proteger o Estado. Caso contrá-
rio, a cada mudança de gestão 
entre partidos provocaria um 
grande número de demissões 
por questões ideológicas. 

Além disso, a estabilidade 
evita que políticos mal intencio-
nados obriguem servidores a re-
alizar trabalhos que vão contra as 
leis, sob a ameaça de demissões.

Ambos, entrevistado e jor-
nalista, criticam a aposentadoria 
integral. Porém, se esquecem de 
que os servidores públicos não 
têm FGTS, pagam alíquota de 
até 14% de contribuição previ-
denciária, que é maior que a da 

iniciativa privada, e mesmo de-
pois de aposentados continuam a 
contribuir com o INSS, o que não 
faz sentido, mas existe no Brasil.

O discurso de que o serviço 
público precisa acabar porque, 
supostamente, retira grandes 
quantias dos cofres do governo 
é recorrente em certos setores, 
principalmente, naqueles em que 
se defende a privatização de tudo, 
como se a iniciativa privada fosse 
a grande salvadora da Pátria. 

Também é utilizado por fi-
guras populistas que almejam 
cargos na política e sabem que 
criticar o serviço público atrai 
eleitores mal informados. Da for-
ma que falam é como se o Brasil 
tivesse um número gigantesco de 
servidores, o que é irreal.

Segundo a Organização 
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económico (OCDE), 
nações reconhecidas pelos altos 
índices de desenvolvimento hu-
manos têm grandes parcelas da 
população no serviço público. 

É o caso da Noruega (30%), 
Dinamarca (29,1%), Canadá 
(18,1%), Reino Unido (16,4%) 
e Estados Unidos (15,3%). 

No Brasil, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), apenas 1,6% 
da população são servidores.

Antes de criticarem o serviço 
público brasileiro, sugiro ao 
governador e a deputada que 
pesquisem mais sobre o assunto.

Escola + Bonita vai revitalizar mais de 2 mil 
escolas estaduais com trabalho de presos

Escolas da rede estadual ganharão uma cara nova graças 
ao trabalho de presos em regime semiaberto
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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

O governado estadual 
anunciou nesta quinta-feira 
(31) que 73.857 policiais civis, 
militares e técnico-científicos 
de São Paulo receberiam boni-
ficação por resultado, referente 
ao segundo trimestre de 2018. 
No total, o valor chega a R$ 
128.922.125,00.

“Assinamos hoje a libe-
ração do bônus do segundo 
trimestre de 2018 e amanhã (1º) 
será pago o bônus. A política de 
bônus vai continuar”, confir-
mou o governador João Doria.

Serão beneficiados poli-
ciais que atuam em áreas em 
que houve redução dos índi-

ces de vítimas de letalidade 
violenta (homicídio doloso e 
latrocínio), roubo e furto de 
veículo, além de roubo em 
geral no trimestre. 

Ao todo, serão favorecidos 
com a bonificação 53.426 po-
liciais militares, 17.880 civis e 
2.551 técnico-científicos.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) retomou as atividades 
nesta sexta-feira (1º) com uma 
longa lista de ações na pauta de 
julgamento (Foto: G1).

Entre as ações que devem 
ser analisadas nos próximos 
meses estão a que deve definir 
se condenados em segunda ins-
tância podem ser presos mesmo 
sem o trânsito em julgado; se o 
porte de drogas para consumo 
pessoal é crime; e se é permi-
tido o aborto em caso de zika.

Veja a seguir os principais 
julgamentos previstos para o 
primeiro semestre de 2019, por 
ordem de data:

CONTRABANDO - 13 
de março - O plenário deve 
decidir se o princípio da insig-
nificância é aplicável quando o 
valor do montante do tributo 
devido for superior a R$ 10 
mil, casos de contrabando.

GRAMPO TELEFÔNI-
CO - 13 de março - A ação 
discute a possibilidade de 
prorrogações sucessivas do 
prazo de autorização judicial 
para interceptação telefônica.

CAIXA DOIS – 13 de 
março - O STF analise se 
casos de caixa dois com cone-
xão com outros crimes, como 
corrupção e lavagem, também 
devem ser remetidos à Justiça 
Eleitoral ou se devem ser en-
caminhados à Justiça Federal.

O Museu Museu Histórico, 
Artístico e Folclórico “Ruy 
Menezes” recebe a partir da pró-
xima terça-feira, 5 de fevereiro, 
até 1º de março, a Exposição 
Coletiva de Artes “Vivendo 
Cora Coralina”. A abertura está 
marcada para ter início às 19 
horas com entrada é gratuita.

A mostra itinerante, que 
é promovida pela Academia 
Barretense de Cultura, por 
meio do seu Núcleo de Artes 
Visuais, reúne 28 trabalhos 
de 25 artistas plásticos bar-
retenses, que homenageiam 
a contista e poetisa brasileira 

O presidente do Rotary Club 
de Barretos, Amadeu Ferreira 
Dutra, anunciou os nomes dos 
homenageados com o Diploma 
Reconhecimento Rotário. O 
anúncio foi feito na sede da 
instituição durante a reunião. A 
solenidade acontece na última 
semana de fevereiro na Câmara 

Governador João doria 
participa da posse de 
deputados e senadores 
em Brasília - O Governador 
João Doria participou nesta sexta-
feira (01), em Brasília, da posse 
dos deputados eleitos para a 56ª 
Legislatura da Câmara dos Depu-
tados. A nova legislatura é marcada 
pela maior renovação da história 
recente: dos 513 deputados, 269 
cumprirão seu primeiro mandato. 
Mais tarde, o governador paulista 
compareceu à cerimônia de pos-
se dos 54 senadores eleitos em 
outubro de 2018. Doria foi o único 
governador presente na posse do 
Senado Federal. Durante a passagem pela capital federal, o Governador de São Paulo voltou a defender 
a reforma da Previdência de forma urgente para o Brasil voltar a crescer e promover a distribuição de 
emprego e renda entre a população. “Os brasileiros que estão no Congresso Nacional devem apoiar e 
votar favoravelmente à reforma da Previdência”, defende Doria. A Câmara dos Deputados e o Senado 
fazem parte do Poder Legislativo da União. As duas Casas formam o Congresso Nacional, localizado em 
Brasília, onde trabalham os deputados federais e senadores.

Museu ruy Menezes recebe a Exposição 
Coletiva de artes “ Vivendo Cora Coralina”

Cora Coralina, inspirados em 
sua vida literária, doméstica 
e cotidiana.

Inaugurada oficialmente 
em junho de 2018 na sede da 
ABC, a exposição percorreu 

diversos pontos da cidade, 
tais como Unifeb, FACISB, 
Faculdade Barretos, Fórum da 
Comarca de Barretos, Instituto 
Federal - Campus Barretos e 
North Shopping Barretos.

rotary divulga premiados por diplomação

Municipal de Barretos. 
Iniciada em 2015, a diplo-

mação marca a data de funda-
ção do Rotary Internacional. 
Na oportunidade, rotarianos, 
ex-rotarianos e voluntários 
barretenses que contribuem 
em prol do próximo, atuando 
dentro do lema rotário "Dar 

de si, antes de pensar em si", 
receberão a homenagem.
HOMENAGEADOS 2019

Homenagem especial: An-
tônio Roberto Esteves (Rotary 
Club de Barretos); Compa-
nheiro de clube: Paulo Fer-
nando Mazer (Rotary Club 
de Barretos); Companheira 
rotariana: Maria Odete Tho-
mé (Rotary Club de Barretos); 
Companheiro do distrito: 
José Luiz Cândido da Silva 
(Rotary Club de Colina); Com-
panheiro do Rotaract: Thiago 
Alves Barbosa de Carvalho 
(Rotary Club de Barretos); 
Empreendedorismo: Ricardo 
Martins Marques; Comunica-
ção: Mazinho Dias; Política: 
Sebastião Santos; e Política 
para minorias: Maria Augusta 
Lopes Vilarinho (foto).

STF retomou atividades 
nesta sexta-feira

Pauta do semestre prevê prisão após 2ª instância e porte de drogas

SEGUNDA INSTÂNCIA 
- 10 de abril - O julgamento 
deve decidir sobre a validade 
de prisão para cumprimento 
de pena após condenação em 
segunda instância, ou seja, por 
um órgão colegiado. Desde 
2016, o Supremo entende que a 
prisão após segunda instância é 
possível, mas ações no tribunal 
visam mudar o entendimento.

SOLTURA DE DEPUTA-
DOS DO RIO - 8 de maio - O 
plenário do STF julga ação que 
pede a anulação da decisão da 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) que soltou os 
deputados Jorge Picciani, Paulo 
Melo e Edson Albertassi em 2017.

ABORTO EM CASO DE 
ZIKA - 22 de maio - A ação 
da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos (Anadep) 
pede a adoção de medidas de 
vigilância em saúde relativas aos 
vírus da dengue, chikungunya e 

zika, principalmente benefícios 
assistenciais e previdenciários 
para as crianças e mães vítimas 
de sequelas neurológicas, e alega 
omissão da lei para permissão 
do aborto em caso de zika vírus.

REMÉDIOS DE ALTO 
CUSTO - 22 de maio - Reto-
mada do julgamento sobre o for-
necimento de remédios de alto 
custo não disponíveis na lista do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e de medicamentos não regis-
trados na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

A P L I C AT I VO S  D E 
TRANSPORTE - 30 de maio 
- Retomada do julgamento 
sobre leis que restringem ou 
proíbem a atividade de trans-
porte individual de passageiros 
por meio de aplicativos.

PORTE DE DROGAS - 5 
de junho - O julgamento deve 
definir se é crime o porte de 
drogas para consumo pessoal.

CONTRATO INTERMI-
TENTE - 12 de junho - Julga-
mento sobre a validade de dispo-
sitivos da Reforma Trabalhista 
(Lei 13.467/2017) que preveem o 
contrato de trabalho intermitente.

O Projeto Guri, maior pro-
grama sociocultural brasileiro, 
mantido pela Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, está 
com 58 vagas abertas para cur-
sos gratuitos de instrumentos 
musicais, canto coral e inicia-
ção musical em Barretos. 

As inscrições, para crian-
ças e adolescentes de 6 a 18 
anos, tiveram início na última 
segunda-feira, dia 28, e segui-
rão abertas até 22 de fevereiro.

Para se matricular, os inte-
ressados devem comparecer 
ao polo do projeto em Barretos 

(na rua 6 entre avenidas 11 
e 13, número 963), acompa-
nhados pelos responsáveis, 
portando RG ou certidão de 
nascimento e comprovante de 
matrícula escolar e/ou decla-
ração de frequência escolar. 

Não é preciso ter conhe-
cimento prévio de música, 
nem possuir instrumentos ou 
realizar testes seletivos. Mais 
informações podem ser obti-
das pelo telefone (17) 3325-
4641, no próprio local, nas 
segundas e quartas-feiras, das 
8 às 11 horas e das 13h30 às 
17h30 ou basta acessar www.

projetoguri.org.br/matriculas
O Polo Barretos oferece os 

cursos de acordeon, clarinete, 
contrabaixo acústico, coral 
infantil, coral juvenil, eufônio, 
flauta transversal, iniciação 
musical, percussão, saxofone, 
trombone, trompete, tuba, 
viola, viola caipira, violão, 
violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão 
distribuídas nos cursos de con-
trabaixo, coral infantil, coral 
juvenil, eufônio, iniciação 
musical, saxofone, trombone, 
trompete, tuba, viola, violão, 
violino e violoncelo.

Projeto Guri oferece 58 vagas para 
cursos de música gratuitos em Barretos

Policiais receberam bonificação 
por resultado nesta sexta-feira
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (04/02) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA PARA ESTÁGIO)

CABELEIREIRO ESCOVISTA
CALDEIREIRO
COSTUREIRA
DESOSSADOR
ENGENHEIRO CIVIL (VAGA PARA ESTÁGIO)
FARMACÊUTICO

PADEIRO
PROFESSOR DE FRANCÊS
PROJETISTA DE MÓVEIS
SERVIÇOS GERAIS
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
TRATORISTA AGRÍCOLA
VENDEDOR EXTERNO

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

A medida provisória de 
combate a fraudes no INSS 
prevê a revisão de auxílio-do-
ença e aposentadoria por inva-
lidez que estão sem passar por 
perícia médica há mais de seis 
meses e que não tenham data 
para acabar ou não indicam a 
reabilitação profissional. 

Quem recebe esses benefí-
cios por incapacidade já deve 
começar a se preparar?

O pente-fino ainda não tem 
data para começar. Os detalhes 
da revisão como critérios gerais, 
quantidade de perícias permiti-
das por dia, mutirões e ordem 
de agendamento ainda terão que 
ser definidos em ato do secretário 
especial de Previdência e Traba-
lho. Porém, para os advogados 
previdenciários João Badari e 
Rômulo Saraiva, os segurados 
já podem começar a reunir do-
cumentos para comprovar que 
estão incapazes de trabalhar.
EntEnda a rEvisão 
E vEja o QuE fazEr

A revisão dos benefícios 
por incapacidade é novidade?

- Não. Desde 2016, o gover-
no começou a fazer um pente-fi-
no nesses benefícios e chegou a 
cortar 78% dos auxílios-doença 
analisados e 29% das aposen-
tadorias por invalidez. Foram 
avaliados benefícios concedidos 
havia mais de dois anos.

O que mudou?
- A nova MP prevê que be-

Segundo Rogério Marinho, presidente Jair Bolsonaro
deseja “uma reforma com justiça social”

Os bancos continuarão a 
realizar a prova de vida de 
aposentados e pensionistas 
do INSS, mesmo após as mu-
danças a serem aplicadas pelo 
governo no procedimento, 
informou a Febraban (Fede-
ração Brasileira de Bancos) na 
última quarta-feira (30).

A medida provisória 871, 
assinada em 18 de janeiro pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
determina que beneficiários 
a partir de 60 anos de idade 
agendem data para a realização 
da fé de vida anual. O texto não 
define, porém, onde e como o 
serviço será prestado aos ido-
sos, deixando isso a cargo de 
regulamentação do INSS.

Até o momento, a compro-
vação ocorre sem agendamento 
e cada banco define a data-limi-
te para que, uma vez por ano, 
o beneficiário compareça à 
agência ou ao autoatendimento 
para renovar a sua senha.

Além de informar que os 
“bancos irão continuar fazendo 
a prova de vida dos beneficiários 
do INSS”, a Febraban detalhou 
que as “instituições financeiras 
estão analisando a medida pro-

reúna papéis para não perder 
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez

nefícios por incapacidade sem 
perícia médica por mais de seis 
meses e sem data para acabar ou 
que não indiquem a reabilitação 
profissional do segurado passem 
pelo pente-fino. Também prevê 
que quem tem entre 55 anos e 59 
anos e recebe um benefício por 
incapacidade por 15 anos ou mais 
deve passar pela perícia. Desde 
2017, esses segurados estavam 
livres dessa obrigação. Para quem 
já tem 60 anos ou mais, nada 
muda, e eles continuam sem pre-
cisar passar por perícia.

Como devo começar 
a me preparar?

Badari afirmou que o se-
gurado deve começar a se-
parar documentos que com-
provem que está incapaz de 
trabalhar. Entre eles estão: 
laudos médicos recentes, 
atestados, receitas de remé-
dios, prontuários solicitados 
em seu hospital e exames que 
atestam a incapacidade.

Saraiva disse que os segu-
rados entre 55 anos e 59 anos 
e que recebem benefício por 
incapacidade há 15 anos ou 
mais, podem ter deixado de pe-
dir os documentos atualizados. 
"Se lá em 2017 descubro que 
há uma regra que não exige 
que eu faça perícia médica, 
posso me descuidar e não pe-
dir mais exames e laudos nas 
visitas médicas".

A recomendação dos espe-

cialistas, portanto, é agendar 
uma consulta com o médico 
para pegar laudos atualizados. 
O ideal é marcar o quanto an-
tes, já que a fila de espera para 
consulta, principalmente no 
sistema público de saúde, pode 
ser maior do que o prazo dado 
pelo INSS para o segurado 
marcar a perícia.

No último pente-fino, o 
prazo para marcar a perícia 
era de cinco dias. É um prazo 
pequeno. Apesar de o INSS 
ter uma fila grande para dar 
entrada e conceder outros 
benefícios, para o pente-fino, 
em muitos casos, você recebe 
o aviso de que terá que fazer a 
revisão e já precisa ir à agência 
na semana seguinte".

Já tenho laudo médico, 
preciso me preocupar?

Saraiva disse que não bas-
ta ter um laudo médico para 
passar na perícia. É preciso 
verificar a qualidade desse 
documento, que deve ter in-
formações detalhadas sobre a 
incapacidade. "Não basta dizer 
a doença e a CID (classificação 
internacional de doenças). 
Esses dados também são im-
portantes, mas o laudo precisa 
informar que o segurado está 
impedido de trabalhar e qual 
tipo de impedimento. Por 
exemplo, não pode carregar 
peso ou não tem condições 
respiratórias para exercer sua 

atividade profissional".
Já passei pelo pente-fino 

anterior, vou passar por esse 
de novo?

Segundo a secretaria da 
Previdência, essa questão ain-
da será definida em ato, que 
deve ser publicado em breve.

O que o INSS quer com o 
pente-fino?

A medida provisória prevê 
o combate a fraudes no INSS. 
No caso dos benefícios por 
incapacidade, a proposta 
é encontrar pessoas que já 
recuperaram a capacidade, 
mas continuam recebendo 
o benefício ou até quem 
recebe aposentadoria por 
invalidez e está trabalhando, 

por exemplo. Não serão só 
esses benefícios que passa-
rão por revisão no INSS. O 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) com mais de 
dois anos sem revisão e as 
aposentadorias já concedidas 
com indícios de irregularida-
des também entrarão no novo 
pente-fino.

Bolsonaro decide que todos vão entrar na 
Previdência, inclusive militares, diz secretário

aposentados a partir de 60 anos 
terão que agendar prova de vida
Bancos vão continuar realizando verificação após mudanças nas regras

visória 871 para avaliar quais 
medidas terão que ser tomadas” 
e que, concluída essa análise, 
“os bancos irão se reunir com 
o INSS para definir os procedi-
mentos a serem adotados”.

O INSS reafirmou na quarta 
que alguns pontos da medida 
provisória dependem de regula-
mentação, como é o caso da prova 
de vida. O órgão destacou ainda 
que as novas regras da prova de 
vida estão sob análise do novo 
presidente do instituto, Renato 
Rodrigues Vieira, em conjunto 
com a área técnica. Sobre a pu-
blicação do ato no Diário Oficial 
da União, o INSS informou que 
ocorrerá “tão logo seja assinado”.

A medida provisória tam-
bém introduz a possibilidade da 

realização da prova de vida na 
residência de segurados acima de 
80 anos. A nova medida mantém 
a permissão para que o INSS faça 
o bloqueio dos pagamentos até 
que o beneficiário atenda à con-
vocação. Por enquanto, não há 
mudança no calendário definido 
em cada banco para a realização 
da fé de vida.

Na semana passada, a Se-
cretaria de Previdência alertou 
sobre informações falsas cir-
culando na internet sobre um 
suposto esgotamento do prazo 
em 28 de fevereiro.

A data, na verdade, era 
referente à prorrogação do 
atendimento realizada no ano 
passado para quem não havia 
comparecido em 2017.

O secretário da Previdên-
cia, Rogério Marinho, disse na 
última quarta-feira que, por de-
terminação do presidente Jair 
Bolsonaro, todos os segmentos 
da sociedade serão incluídos 
na reforma previdenciária e 
que os militares também vão 
"entrar no processo". 

Segundo Marinho, go-
vernadores de pelo menos 
oito estados já se dirigiram a 
Brasília para oferecer apoio 
à reforma e expor a situação 
fiscal dos seus estados.

“As finanças públicas se 
deterioraram e também teve 
uma deterioração gradativa dos 
serviços públicos. Governa-
dores passaram a ser gestores 
de folha de pagamento. O 
presidente Bolsonaro quer uma 
reforma com justiça social. É 
importante que essa rede de 
proteção social seja preserva-
da. Quem tem menos, contri-
bui menos e quem tem mais, 
contribui proporcionalmente 
mais. Nosso sistema é injusto e 
insustentável”, disse Marinho. 

Antes dele, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, reunido 
com um grupo de prefeitos em 
Brasília, defendeu a inclusão de 
todas as categorias na reforma, 
incluindo militares e funcionários 
públicos estaduais e municipais, 
segundo relato dos presentes.

Marinho reforçou para uma 
plateia de deputados e senadores 
recém-eleitos, durante evento do 
Instituto CEP Liderança Públi-
ca, realizado em Brasília, que 
a grande maioria da população 

se aposenta com pouco mais 
de um salário mínimo e pediu 
apoio aos parlamentares: 

“Existem no Brasil pesso-
as que conquistaram privilé-
gios e têm dificuldade de abrir 
mão desses privilégios. Mas o 
presidente determinou que to-
dos têm que contribuir. Todos 
os segmentos. Ninguém vai 
ficar de fora. A reforma vai 
levar em consideração todos 
os segmentos da sociedade 
brasileira”, concluiu. 
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

No dia 25 de janeiro, a 
TEBE e Mafra Ambiental de 
Barretos, firmaram parceria 
para arrecadação de lacres de 

Parceria de sucesso com equipe da Mafra Ambiental,
Bruna, Gilberto, Kaique e Mariana

A atual secretaria executiva 
do Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Baixo Pardo/Grande 
confirmou o recebimento das 
inscrições para participação no 
processo eleitoral de escolha 
dos integrantes da diretoria no 
biênio 2019/2020.

O cadastramento das entida-
des da sociedade civil e usuários 
das águas que comporão o CBH
-BPG no biênio 2019/2021, 
termina em 15 de fevereiro.

Os interessados devem aces-
sar um dos links (https://dri-
ve.google.com/drive/folders/
16naPaFzyF9CHoS7Rl4eLn-
9LeXz9h1iDC ou http://www.
comitebpg.com.br/delibera-
coes (Deliberação 221/2018 e 

anexos) e informar-se sobre os 
procedimentos e prazos para 
cadastramentos e demais etapas 
do processo eleitoral.

O comitê é o fórum das 
águas na Bacia Hidrográfica do 
Baixo Pardo/Grande. Trata-se 
de um colegiado democrático, 
aberto à participação pública, 
constituído por representantes 
de órgãos do estado, municí-
pios e entidades da sociedade 
civil e usuários das águas. 

Além das reuniões regulares, o 
comitê mantém espaços de partici-
pação para debates sobre assuntos 
de interesse da região. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone (17)-3325-3342 e falar 
com Cláudio, Luciana ou Luis.

INGREDIENTES
1/2 kg de tapioca
2 litros de leite
1 lata de leite condensado
200 g de coco ralado
200 ml de leite de coco
10 colheres (de sopa) de açúcar
PREPARO
Use uma panela grande (bem grande porque a tapioca dobra o 
volume). Coloque na panela a tapioca e o açúcar, misture ligeiramente 
para não criar gumos. Adicione um pouquinho de leite comum e mexa de 
novo. Leve ao fogo bem baixinho, vá mexendo a mistura, acrescentando 
o leite. Conforme for cozinhando e o leite secando, vá acrescentenado 
o leite até colocar os 2 litros de leite, mantendo sempre o fogo baixo. 
Acrescente o leite condensado e continue mexendo até começar a secar. 
Coloque o coco ralado e mexa mais. 
Acrescente o leite de coco e contin-
ue mexendo. Aumente a chama do 
fogo e quando começar a ferver ou 
borbulhar, apague o fogo rapida-
mente e coloque o cuscuz formado 
em um pirex grande. Deixe esfriar. 
Leve para a geladeira para esfriar 
ainda mais, depois corte a gosto 
e sirva com leite condensado por 
cima, se desejar.
Obs: Não coloque o leite de 
uma só vez durante o preparo. 
Coloque aos poucos. O tempo de 
preparo é de 30 minutos e rende 
30 porções.

Cuscuz de Tapioca

Comitê do Baixo Pardo 
Grande recebe inscrições 

para formar diretoria

Tebe e Mafra ambiental firmam 
parceria na campanha “lacre do amor”

alumínio, ação que faz parte da 
campanha “Lacre do Amor”.

A Mafra Ambiental é uma 
empresa especializada no geren-
ciamento global de resíduos na 
área da saúde, com a missão de 
contribuir para um mundo me-
lhor, equilibrando os interesses e 
as demandas da sociedade com 
o respeito ao meio ambiente e a 
saúde como um todo.

As duas empresas estarão 
arrecadando os lacres das 
latinhas para trocarem por 
cadeiras de rodas, que serão 
doadas para as instituições que 
necessitam.

A campanha tem o incen-
tivo da ARTESP (Agência 
Reguladora de Transportes do 
Estado de São Paulo) e segue 
as diretrizes de responsabilida-
de social que integram o Pro-
grama de Concessão Rodovia 
do Estado de São Paulo.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS  - As boas qualidades humanas - honestidade, 
sinceridade e um bom coração - não podem ser compradas com 
dinheiro e nem produzidas por máquinas ou mesmo pela mente. 
Nós chamamos isso de luz interior. Dalai Lama 

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 REVERTI-
DA PARA O TRATAMENTO DA KAMILINHA. Vamos fazer a nossa parte 
e dar a nossa colaboração. Pegue o seu convite e reserve a sua mesa.

Conhecido também por seu papel em 
Pantera Negra, Michael B. Jordan é um 
dos maiores talentos em ascensão em 
Hollywood e, em sua bagagem há muita 
emoção para alguns fãs. Ele voltou às 
telas nesta semana na pele do lutador 
Adonis Creed. No filme que estreou 
também no Centerplex North Shopping, 
Adonis Creed saiu mais forte do que nun-
ca de sua luta contra 'Pretty' Ricky Conlan 
(Tony Bellew) e segue sua trajetória rumo 
ao campeonato mundial de boxe, contra 
toda a desconfiança que acompanha 
a sombra de seu pai e com o apoio de 
Rocky (Sylvester Stallone). Sua próxima 
luta não será tão simples. Ele precisa 

enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado 
de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo. Outra estreia da 
semana em Barretos é “O Menino Que Queria Ser Rei”, com direção de 
Joe Comish. Alex (Louis Serkis) é um garoto que enfrenta problemas no 
colégio, por sempre defender o amigo Bedders (Dean Chaumoo) dos 
valentões Lance (Tom Taylor) e Kaye (Rhianna Dorris). Um dia, ao fugir 
da dupla, ele se esconde em um canteiro de obras abandonado. Lá en-
contra uma espada encravada em uma pedra, da qual retira com grande 
facilidade. O que Alex não sabia era que a espada era a lendária Excalibur 
e que, como seu novo portador, precisa agora enfrentar a meia-irmã do 
rei Arthur, Morgana (Rebecca Ferguson), que está prestes a retomar seu 
poder. Para tanto, ele conta com a ajuda do mago Merlin (Angus Imrie), 
transformado em uma versão bem mais jovem.

Após participar de um pro-
cesso seletivo on-line, o ator e 
modelo Heberto Rodrigues, que 
nasceu e cresceu no interior de 
São Paulo e que vive há alguns 
anos na capital paulista, recebeu 
a faixa de Mister Eco São Paulo 
2019, na última segunda-feira, no 
Barretos Country Thermas Park. 
Heberto recebeu a faixa das mãos 
de seu antecessor, Paulo César 
Martimiano, da cidade de Itápolis, 
que desejou sucesso em seu rei-
nado durante o ano de 2019. “Eu 
desejo muita sorte no concurso 
nacional este ano e muita força 
e fé para combater, e realmente 
é um combate, para não deixar 
cair no esquecimento as questões 
ambientais, que cada vez mais se 
tornam importante para nós, já que 
vai utilizar a sua beleza com este 
propósito”, desejou Paulo César 
ao seu sucessor. O eleito Mister 
Eco São Paulo 2019 disse estar 
muito feliz por ter sido o escolhido 
para ostentar o título. “Estou muito 
feliz com a decisão de terem me 
escolhido. Esse concurso é muito 
importante porque é um concurso 
de beleza com o propósito de 
chamar a atenção para o meio 
ambiente. Mais do que nunca, ain-
da mais agora depois do desastre 
ecológico em Brumadinho, focar 
nessas questões de preservação 
e fiscalização ambiental é de ex-
trema importância, porque devido 
ao grande descaso de todos nós 
brasileiros, vem acontecendo 
muitas tragédias. E nós somos 
parte do todo, o planeta Terra é 
a casa de todos os seres vivos, 
não podemos continuar vivendo 
e pensando apenas no lucro 
financeiro. Precisamos rever as 
nossas atitudes e cada um fazer a 
sua parte”, destacou. Além de usar 
sua beleza para destacar tudo o 
que se refere ao meio ambiente 
no Estado de São Paulo, Heberto 
irá se preparar para participar, de 
2 a 5 de maio, em Curitiba, da 16ª 
edição do Concurso Mister Eco 
Brazil 2019. A franquia estadual é 
da Agência Milton Figueiredo, que 
realiza em Barretos o Concurso 
Miss &Mister Rodeio Brasil.

Uma equipe do Espaço 
de Desenvolvimento Pessoal 
Martins Rodrigues estará no 
North Shopping Barretos no 
dia 9 de fevereiro, das 15 às 
18 horas, divulgando a im-
portância do aprendizado da 
LIBRAS para os profissionais. 

A Língua Brasileira de Si-
nais é comumente confundida 
com uma linguagem mas, na 
verdade, ela é considerada 
língua oficial da maioria das 
pessoas surdas dos grandes 
centros brasileiros, cada vez 
mais popular pelo país.

A Língua de Sinais não é 
só uma opção, mas sim um 
direito dos surdos. No Brasil 
a língua de sinais é a LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) e 
tem reconhecimento por meio 
da Lei 10.436. 

O Aeroclube de Bebedou-
ro, completou 30 anos de ati-
vidades em janeiro, formando 
pilotos de aviões e planadores.

Bebedouro é conhecido 
como um polo volovelístico 
descoberto em 1992, devido 
a uma tríade que combina boa 
meteorologia, espaço aéreo 
livre e boa malha terrestre, 
sendo um dos aeroclubes mais 
movimentados do Brasil.

O aeroclube foi fundado em 
1942, pelo comandante, Luís 
Martins de Araújo, que em 1950 
foi eleito seu presidente. Em 
1954, foi realizado o primeiro 
concurso nacional de Voo a 
Vela em Ribeirão Preto e Be-
bedouro. O aeroclube retomou 

Com um novo evento em 
seu calendário 2019, o Grupo 
Adir inicia o ano realizando o 
Leilão Virtual Adir e Parceiros 
em 12 de fevereiro, às 21 HO-
RAS (horário de Brasília). Com 
transmissão do Canal Rural, 
a oferta compreende sêmen, 
prenhezes e bezerras criadas 
nas fazendas do próprio grupo.

O Grupo Adir, comanda-
do pelos criadores Adir do 
Carmo Leonel e seu filho 
Paulo Leonel, possui sólidas 

FLASHBACK KAMILINHA

Ator e modelo 
Heberto Rodrigues 
é eleito Mister Eco 

São Paulo 2019
“Creed II” e “O Menino Que Queria Ser Rei” 

no Centerplex North Shopping Barretos

PROGRAMAÇÃO ATÉ 06/02/2019
Sala 01 - HOMEM-ARANHA: ARANHAVERSO – DUBLADO
ANIMAÇÃO - 10 Anos - Duração: 116minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h30
Sala 01 - WIFI RALPH - DUBLADO 
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 113minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 17h
Sala 01 - O MENINO QUE QUERIA SER REI – DUBLADO
AVENTURA - Livre - Duração: 120minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 19h15 
Sala 01 - MINHA VIDA EM MARTE – NACIONAL
COMÉDIA - 12 Anos - Duração: 102minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h40
Sala 02 - O MENINO QUE QUERIA SER REI – DUBLADO
AVENTURA - Dublado - Livre - Duração: 120minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h30
Sala 02 - CREED II – DUBLADO
AÇÃO - Dublado - 12 Anos - Duração: 129minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 19h
Sala 02 - CREED II – LEGENDADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 129minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h30
Sala 03 – VIDRO – LEGENDADO
SUSPENSE - 14 Anos - Duração: 129minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 21h
Sala 03 - COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3 - 3D DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 104minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h20 - 18h45

ação divulga importância da lIBraS

Aprender LIBRAS traz, 
segundo pesquisas, muitos 
benefícios para quem aprende, 
não apenas pela comunicação 
especificamente com surdos, 
mas também por exercitar o 
cérebro e ser uma maneira de 
prevenir Alzeimer, ter uma for-
ma de comunicação sem sons 

que pode ser útil em diversas 
situações, entre outras funções.

A ação de conscientização 
divulga também a empresa 
Espaço de Desenvolvimento 
Pessoal Martins Rodrigues que 
além de aulas de LIBRAS, ofe-
rece cursos livres em diversas 
áreas do conhecimento humano.

leilão do Grupo adir oferece abertura 
de mercado a criadores de gado nelore

parcerias com grandes proje-
tos pecuários, a exemplo da 
Fazenda Conforto. O maior 
confinamento do Brasil paga 
25% acima da cotação tradi-
cional da arroba do boi gordo 
por animais com genética Adir.

“Esse leilão é mais uma 
abertura criada para que nos-
sos parceiros tenham acesso ao 
mercado. Eles também contam 
com todo nosso suporte de 
pós-venda”, garante o diretor 
Paulo Leonel. 

São parceiros no remate os 
criadores Álvaro da Costa Silva 
e Filho, Davi Correia de Freitas, 
Diógenes de Medeiros Brito, 
Eduardo Biagi, Jairo Queiroz 
Jorge, João Batista Carneiro 
Constâncio, José Maria Chaves 
e Otto Resende Vilela.

Financiamento BB
Os compradores do Leilão 

Adir & Parceiros poderão pagar 
com recursos do Programa de 
Melhoramento Genético Banco 
do Brasil e Adir. O prazo é de 
até cinco anos para pagar. 

“O Banco do Brasil é o 
maior banco da América La-
tina e líder mundial em cré-
dito para o agronegócio. Não 
podemos associar uma marca 
tão valiosa quanto à nossa a 
outra que não seja do porte do 
Grupo Adir”, frisa o diretor 
de Agronegócio do Banco do 
Brasil, Marco Túlio Moraes 
da Costa. Saiba mas em http://
www.adirleonel.com.br.

aeroclube de Bebedouro completou 30 anos em janeiro

suas atividades oficiais através 
da inauguração do Aeroporto 
Municipal no ano de 1988.

O Aeroclube de Bebedouro 
foi sede 12 vezes dos campeo-
natos brasileiros de Voo a Vela, 
nos anos de 1993, 1994, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2008, 
2009, 2012, 2015 e 2018. Além 
de inúmeros campeonatos 
regionais e sudeste que ocor-
reram na cidade. Desde 2012, 
o aeroclube tem recebido os 
projetos Santos Dumont e Voa 
São Paulo, formando pilotos 

para o esporte do voo a vela.
O Aeroclube de Bebedouro 

está aberto para visitas monitora-
das. Durante a visita, as pessoas 
têm o primeiro contato com a 
aviação civil, podendo conhecer 
de perto os aviões e os planadores.

O aeroclube de Bebedouro 
está localizado no Aeroporto 
Municipal Comandante Luís 
Martins de Araújo, na Rodovia 
Brigadeiro Faria Lima, km 384. 
Informações: (17) 3044-2122, 
ou pelo e-mail secretaria.aero-
bebedouro@gmail.com.
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Conforme o prefeito Gui-
lherme Ávila havia anuncia-
do em 17 de outubro do ano 
passado, durante evento co-
memorativo ao Dia dos Pro-
fessores, a prefeitura de Bar-
retos fez na última terça-feira, 
29 de janeiro, o pagamento do 
bônus de 50% sobre o salário 
base para os profissionais do 
Sistema Municipal de Ensino.

São 952 servidores do qua-
dro do magistério e do quadro 
de apoio da educação, atuan-
tes na educação básica do mu-
nicípio e lotados na secretaria 

municipal de Educação, que 
recebem este bônus financeiro 
especial, referente ao exercí-
cio de 2018, de acordo com a 
Lei Complementar nº 387 de 
21 de Dezembro de 2018. 

“Este é um importante in-
centivo aos profissionais da 
educação municipal, que teve 
grandes avanços desde 2013, 
como o material Anglo, uma 
grande conquista e uma ação 
de grande importância para 
que isto acontecesse, fazendo 
com que a cidade caminhasse 
a passos largos na evolução 

do IDEB, alcançando a média 
de 6,7 que poucos munícipios  
do Brasil conseguiram”, enfa-
tizou Guilherme Ávila.

“É a primeira vez que esse 
benefício é concedido aos ser-
vidores da educação munici-
pal, em reconhecimento ao ex-
celente trabalho desenvolvido 
por todos. A educação muni-
cipal de Barretos tem desem-
penhado um ótimo trabalho, 
ultrapassando as metas estabe-
lecidas da Educação Básica", 
afirma a secretária municipal 
de Educação, Valéria Reco.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Educação, adquiriu 
no final de 2018, itens de uti-
lidades para as escolas muni-
cipais, compreendendo as de 
educação infantil e do ensino 
fundamental 1 e 2. Destes, 
parte que são bens duráveis, 
estão recebendo número de 
patrimônio e, a maioria, está 
em transporte para as escolas.

Unidades escolares de Barretos estão aparelhadas para o início do ano letivo

Em reunião realizada nas 
dependências da secretaria de 
Educação com os diretores e 
supervisores escolares, a secre-
tária municipal de Educação, 
Valéria Recco, e a supervisora 
geral de Finanças e Recursos 
Humanos, Michelle Maciel, in-
formaram sobre as aquisições e 
a logística de entrega. 

Os gestores dos CEMEIs 
receberão lençóis e toalhas; 

colchões para berço e de soltei-
ro; cadeira alta Galzerano; pe-
ças em EVA (tatame); conjunto 
pré-escolar (mesa e cadeiras); 
fogões industriais (quatro bo-
cas); bem como multiproces-
sadores de alimentos; roupeiro, 
armários e estantes em aço; que 
contemplarão ainda as escolas 
do ensino fundamental. Já os 
conjuntos para refeitório adqui-
ridos seguirão para as unidades 
do fundamental 1 e 2.

“Além destes itens de uti-
lidades que asseguramos ser 
uma quantidade considerável, 
os gestores já estão receben-
do os kits escolares, ou seja, 
os materiais escolares que os 
alunos utilizarão durante o 
ano letivo de 2019", explicou 
Michele Maciel.

“A educação municipal 
tem feito o dever de casa. 
Começaremos o ano de 2019 
com as nossas unidades edu-

cacionais bem aparelhadas. A 
prefeitura nos atendeu, pron-
tamente, e também aos gesto-
res em suas necessidades. As 
aquisições facilitarão o dia a 
dia escolar, disciplinarão os 
diversos ambientes da escola, 
lembrando que os kits escola-
res serão entregues aos alunos 

nos primeiros dias de aulas”, 
ressaltou Valéria Recco.

“Percebemos muita satis-
fação no semblante dos ges-
tores. Isso nos felicita, tam-
bém. Isto motiva a secretaria 
em permanecer trabalhando 
por uma educação municipal 
eficiente e de qualidade”, des-

tacou a secretária, lembrando 
ainda do pagamento do bônus 
de 50% sobre o salário base 
aos profissionais da Educa-
ção, conforme compromisso 
assumido pelo prefeito Gui-
lherme Ávila em virtude das 
marcas do IDEB alcançadas 
antecipadamente.

Bônus de 50% sobre salário 
base é pago aos profissionais do 

Sistema Municipal de Ensino
Conforme compromisso, pagamento foi feito 

pela prefeitura na última terça-feira (29)
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IMAGENS DA SEMANA

O PERIGO ESTÁ POR PERTO - Morador das imedia-
ções do Recinto Paulo de Lima de Correia enviou imagem 
pertinente ao momento de alerta feito por autoridades sani-
tárias, em campanha de prevenção contra a proliferação de 
criadouros do mosquito da dengue. Com direito a comentário: 
“Epidemia de Dengue, casos de dengue hemorrágica, falta de 
veneno no controle de vetores e ainda deixa o Recinto Paulo 
de Lima desse jeito?”. Pois é né!!!

O CACHORRO QUE NÃO CAIU DA MUDANÇA - final de 
semana de mudança para um novo lar e o leitor enviou esta im-
agem mostrando o cãozinho da família sendo conduzido, tran-
quilamente, na “boléia” do caminhão só curtindo a paisagem.  

ANIMAIS CURTINDO A VIA PÚBLICA - Um grupo de cinco cavalos foi fotografado 
curtindo gramado em plena avenida movimentada de Barretos, no último final de semana. Sem 
ser incomodado, o grupo não se intimidou perante o grande movimento e ali permaneceu até 
quando se sentiu completamente alimentado.



Anualmente, cerca de 9,6 milhões de pessoas em todo o mundo perdem a vida em decorrência 
do câncer. Até 2030 esta deve ser a principal causa de morte, de acordo com a projeção da Agên-
cia Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC). Tais números poderiam ser menores se a 
doença fosse detectada mais cedo, o que permite um tratamento mais eficaz e assertivo. Pensando 
nisso, no Dia Mundial do Câncer, celebrado na próxima segunda-feira, dia 4, instituições ao 
redor do globo chamam atenção a ações efetivas para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce. 
Organizada pela União Internacional de Controle do Câncer (UICC), a campanha trianual que 
marca a data, tem como mote “Eu Sou e Eu Vou”, colocando cada indivíduo, instituição, empresa, 
governo ou comunidade como potencial vetor de transformação e redução do impacto do câncer.

No Dia Mundial do Câncer, campanha 
global reforça impacto do diagnóstico ágil

JorNal o PoVo

Segundo Caderno
Barretos, 02 de fevereiro de 2019 

O avanço de casos prová-
veis de dengue do sorotipo 2 
no estado de São Paulo levou 
um município paulista a adiar 
em duas semanas o início das 
aulas e pôs em alerta hospitais 
públicos e privados.

Desde 2014, os sorotipos 
mais prevalentes eram o 1 e 
o 3. A evolução de uma nova 
infecção é mais grave em pes-
soas que já contraíram outros 
sorotipos da doença.

Nos casos mais graves, as 
manifestações iniciais são as 
mesmas da forma clássica (fe-
bre, dor de cabeça, dores mus-
culares), mas, entre o terceiro e o 
sétimo dia, há uma regressão da 
febre, o hemograma mostra que 
as plaquetas caem para menos 
de 100 mil milímetros cúbicos 
e a pressão arterial pode baixar.

Em São Joaquim da Barra, 
as aulas começariam na próxima 
segunda-feira (4), mas foram 
adiadas para o dia 18. A justifica-
tiva da prefeitura é que há muitos 
focos do Aedes aegypti, mosquito 
transmissor do vírus da dengue, 
nos arredores das escolas.

Em uma semana, o mu-
nicípio registrou três mortes 
de pessoas com sintomas de 
dengue grave que estão sendo 

Uma temporada de emo-
cionantes e divertidos passeios 
está chegando ao North  Sho-
pping Barretos. A partir do dia 
14 de fevereiro, os clientes e 
usuários do centro de compras 
poderão passear na Roda Gi-
gante Brasil, uma das maiores 
rodas transportáveis do país, 
com 22 metros de altura, que 
ficará no estacionamento, pos-
sibilitando uma visão por outro 
ângulo da cidade de Barretos, 
recheada de efeitos de luzes. 

A Roda Gigante Brasil é 
uma das muitas atrações da 
Coney Island, empresa do 
grupo Gorilão, e passou por 
inúmeros shoppings do país, 
além de ter percorrido diferen-
tes eventos, incluindo o famo-
so festival Lollapalooza, Rock 
in Rio, Expoflora, Oktoberfest/
SP. A atração garante um show 
de iluminação com inúmeros 
efeitos e cores, e conta com 16 
confortáveis cabines fechadas, 
com capacidade para seis pes-
soas em cada.

Assegurando que ninguém 
fique de fora da diversão, há 
a Gôndola Acessível, que é 
adaptada para cadeirante e um 
acompanhante.

A atração funcionará de 
segunda a sexta-feira, das 16 
às 22h30, sábado das 10 às 

avanço da dengue tipo 2 adia início de aulas em São Joaquim da Barra
Começo do ano letivo foi transferido para 18 de janeiro

atribuídas ao tipo 2: uma me-
nina de 9 anos, no dia 21, uma 
idosa de 79, no dia 28, e um 
comerciante de 62, no dia 28. 
Haviam 104 casos confirma-
dos da doença e 158 suspeitos 
até a última quinta-feira (31).

Segundo Marcos Boulos, 
coordenador de controle de 
doenças da Secretaria Estadual 
de Saúde, por enquanto não 
se sabe se as mortes em São 
Joaquim estão associadas ao 
sorotipo 2 do vírus da dengue.

Ele diz que no estado há 
duas mortes confirmadas por 
dengue em 2019, em Bauru e 
na capital, mas ainda não há 
os resultados do isolamento do 
vírus que indicam o tipo viral.

Até o dia 15 de janeiro, 610 
casos de dengue tinham sido 
contabilizados no estado. Ano 
passado, foram 888 registros 
ao longo do mês inteiro. 

 O vírus tipo 2 da dengue 
foi detectado em 19 cidades 
dos 645 municípios paulistas 
nas regiões de Araçatuba, São 
José do Rio Preto e Ribeirão 
Preto, e colocou todo o estado 
de São Paulo em alerta.

“A predominância dos casos 
no estado ainda é o tipo 1, mas 
o tipo 2 começa a aumentar 

bastante, e a tendência é que 
tenhamos casos mais graves”.

Pessoas infectadas por so-
rotipos diferentes em um perí-
odo de seis meses a três anos 
podem ter uma evolução para 
formas mais graves da doença.

“Não é por ser o tipo 2. O 
problema é a pessoa ser infec-
tada por um vírus e depois por 
outro. Quando isso acontece, 
existe uma resposta do orga-
nismo, uma desorganização 
orgânica, que pode ter evo-
lução para maior gravidade”.

Segundo ele, profissionais de 
hospitais públicos paulistas estão 
sendo capacitados para diagnos-
ticar rapidamente a dengue mais 
grave. “Em geral, nos casos de 
dengue, você hidrata o paciente, 
recomenda repouso e manda 
para casa se estiver tudo bem. Na 
dengue tipo 2, a gente não deve 
libera imediatamente, tem que fi-
car observando mais tempo e agir 
rapidamente se o paciente evoluir 
para um quadro mais grave”.

A Fehoesp (Federação dos 
Hospitais, Clínicas e Labora-
tórios do Estado de São Paulo) 
emitiu um comunicado fazen-
do esse alerta aos mais de 430 
hospitais privados, 70 serviços 
de urgência e emergência e 

cerca de 9.000 clínicas.
Segundo Yussif Ali Mere 

Jr, presidente da Fehoesp, o 
objetivo é fazer com que os 
serviços sejam mais criteriosos 
antes de dar alta ao paciente. 
“Os serviços de saúde só po-
dem liberá-lo com convicção 
de que ele não tem o tipo 2”. O 
Ministério da Saúde ainda não 
divulgou dados sobre casos de 
dengue neste ano.

North Shopping Barretos 
receberá roda Gigante Brasil
Atração tem 22metros de altura e já esteve presente em grandes eventos

22h30, e domingos e feriados 
das 11 às 22h30. O ingresso 
custará R$ 10,00 e dará direito 
a seis voltas. A Roda Gigante 

Brasil é uma parceria da Coney 
Island e do North Shopping e 
ficará em Barretos até 10 de 
março. (Foto: divulgação)
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a importância do 
pediatra na recepção 

neonatal e das rotinas 
de alojamento conjunto

Olá pessoal! Tudo bem 
com vocês?

Hoje é o primeiro dia de 
verdade do nosso editorial de 
saúde da criança. Na semana 
passada fiz somente uma 
apresentação para os que ain-
da não me conheciam. Mas 
hoje começa pra valer!

Escolhi o assunto para 
iniciar nosso contato desde 
o inicio da pediatria na vida 
da criança, ou seja, desde o 
momento do parto. 

Na verdade o ideal é que 
o pediatra já conheça a mãe 
e que tenha conhecimento 
prévio das condições dela e 
do bebê que irá recepcionar 
na sala de parto.

Desde 1993, recomenda-
se a presença do pediatra na 
recepção neonatal. Tal profis-
sional é o mais capacitado para 
realizar a recepção do bebê e de 
realizar manobras de reanima-
ção neonatal se for necessário. 

Cabe ao pediatra, em ava-
liação logo após o nascimento 
avaliar as condições clinicas 
do bebê. Se a criança nascer 
bem pode ir direto ao colo 
da mãe, o que chamamos 
de “pele a pele”, mas se é 
identificado necessidade de 
alguma intervenção, a criança 
é levada a um berço aquecido 

onde são realizados os pro-
cedimentos necessários para 
melhora clínica.

Segundo a Sociedade Bra-
sileira de Pediatria (SBP), um 
a cada dez recém-nascidos 
precisam de auxilio para iniciar 
e manter a respiração logo após 
o nascimento. Parece ser pouco 
né? Mas se você tivesse 10% 
de chance de ganhar na loteria, 
não jogaria todos os dias? Ou 
seja, a possibilidade é grande e a 
presença do profissional médico 
capacitado para realizar o pro-
cedimento faz toda diferença!

Pode-se considerar o mo-
mento do nascimento, o mais 
perigoso da vida de uma pes-

soa, isso porque a chance de 
haver uma intercorrência com 
lesão cerebral por falta de 
oxigênio neste momento é o 
maior, neste momento, do que 
em todo o resto da vida.

As dicas que deixo aqui: 
engravidou? Já procure um pro-
fissional capacitado para realizar 
a recepção do seu filho e cobre do 
seu pediatra que ele realize o cur-
so do Programa de Reanimação 
Neonatal da SBP, isso pode fazer 
a diferença na vida do seu bebê.

Na próxima semana conver-
saremos um pouco sobre: “A 
rotina do alojamento conjunto 
na maternidade e os testes de 
triagem neonatal”. Até mais!

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 Pneumologia Pediátrica pela 
USP Ribeirão Preto Membro titular 

da Sociedade Brasileira de Pediatria

Muitas famílias se pergun-
tam como lidar com o reajuste 
da mensalidade e a compra 
do material escolar para o ano 
letivo dos filhos. Reinaldo Do-
mingos, do canal Dinheiro à 
Vista, orienta que essas não 
devem ser consideradas despe-
sas e sim investimentos para o 
futuro. “Mesmo que altos, esses 
valores devem ser priorizados 
no orçamento. A família pode 
diminuir ou cortar outras despe-
sas, menos importantes e muitas 
vezes supérfluas, para garantir 
a continuidade dos estudos de 
qualidade”, diz. Veja orienta-
ções para se organizar:

1- Faça um diagnós-
tico Financeiro
É importante que a família 

faça um diagnóstico financeiro 
para saber em qual situação se 
encontra. Se for de endivida-
mento ou inadimplência, é hora 
de rever todos os gastos para 
priorizar a continuidade dos 

Mensalidade e material escolar: 
5 passos para organizar as finanças

filhos na escola. 
2- reduza gastos
Com o diagnóstico financeiro 

em mãos, veja quais gastos pode 
reduzir ou eliminar para priorizar o 
pagamento da mensalidade escolar 
e a compra do material sem com-
prometer as finanças da família. 
O diagnóstico financeiro irá gerar 
consciência de seu estilo de vida 
e padrão de consumo, para que 
possa mudar o comportamento e 
cortar gastos desnecessários. 

3- saiba o quanto 
irá pagar

Conheça o valor mensal 
exato a ser pago no ano. Assim 
pode traçar um planejamento 
financeiro para 2019, consi-
derando o valor reajustado da 
matrícula. Neste planejamento, 
é importante considerar também 
as despesas intrínsecas à rotina 
escolar, como lanche, transporte, 
eventuais passeios, etc. Em rela-
ção ao material escolar, é válido 
fazer pesquisas de orçamento. 

Envie a lista para pelo menos 
três estabelecimentos diferentes, 
negocie o pagamento e opte pelo 
que oferece melhores preços e 
condições de pagamento. 

4- não tenha 
medo de negociar

Se preciso, é recomendável 
marcar uma reunião com o 
diretor, explicando a situação 
para negociar o aumento na 
matrícula. Pode ser que consiga 
uma bolsa, um desconto, mes-
mo que temporário, a isenção 
da matrícula ou mesmo uma 
condição especial para pagar 
as mensalidades. Tudo para ga-
rantir um estudo de qualidade às 
crianças. Considere também os 
diferenciais que a escola oferece 
para a educação de seus filhos 
como, por exemplo, a educação 
financeira em sala de aula. Este 
tem sido considerado o melhor 
caminho para que esta nova ge-
ração tenha um comportamento 
sustentável em relação às finan-

ças, sendo menos endividada e 
inadimplente. 

5- compre com 
planejamento

Antes ir às compras, a família 
pode analisar itens do ano passa-
do e selecionar tudo o que pode 
ser usado novamente este ano, 
como tesoura, régua e mochila, 
por exemplo. Algo interessante 
é reunir alguns pais e comprar 
itens em atacado, como caixas 
de lápis, cadernos e agendas. No 
dia das compras, converse com 
o(s) filho(s) sobre o orçamento, 
para que não corram o risco de 
se deixar levar pelo impulso e 
gastar mais do que o planejado. 
Lembre-se que não é preciso 
comprar todos os itens na mes-
ma loja, mas se for fazer dessa 
forma, peça um bom desconto. 
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Amanhã, os holofotes estarão voltados para o 
talentoso ator Reinaldo Costa, que festeja mais uma 

primavera ao lado de toda a família. Felicidades!!

Nesta segunda-feira 
(04), a sorridente 
Milena Zácaro passa 
o dia recebendo 
muitos cumprimen-
tos por mais um 
aniversário... Em 
especial do namora-
do Amiel Sombra. 
Parabéns!!

Na quarta-feira (06), a ruiva mais cobiçada 
da city, Pamela Silva, comemora mais um ano na 

folhinha ao lado dos amigos e familiares. Parabéns!!

ZOOOMMM.... Para a loira original mais linda do Barretão!! 
Minha amiga, Flávia Mancin, festeja na quarta-feira (06), 

mais um aniversário e recebe os paparicos do namorido Alex. 
Parabéns e Tudo de Bom Sempre... Loira the my life!

Fevereiro chegou trazendo 
sol e calor! Que época mais 
feliz. É hora de renovar as 

energias com um belo banho 
de mar e desfrutar da beleza 

desse mês.
Aproveite cada dia, cada 

ida à praia com os amigos, 
cada onda no mar. O sol 
e o calor estão aí para nos 
mostrar o melhor da vida! 

Bem-vindo, fevereiro!

Nesta segun-
da-feira (04), a 

professora mais 
amada do curso de 

Direito.... Dra. 
Olga Juliana Auad 

comemora mais 
um aniversário ao 

lado da família e 
de todos os alunos. 

Parabéns!!

Lindo e cheio 
de charme... O 

personal trainer 
Thiago Reis 

comemora nesta 
terça-feira (05), 

mais um ano 
na folhinha, ao 

lado dos amigos 
e de toda a 

família. 
Parabéns!!

Fevereiro, que 
época feliz...
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Realizado no último domingo, 
dia 27, o 11º Torneio de Biribol 
de Barretos teve como campeões 
as equipes Bafômetro BC (Série 
Ouro) e Lagos Lanches Cacha-
çaria dos Sabores (Série Prata). 

O evento foi  organizado 
pelos praticantes da modalida-
de no município, com apoio da 
secretaria municipal de Espor-
tes e Lazer. Os jogos foram dis-
putados no Centro de Esportes 
e Lazer “Dona Racibe Rezek”, 
no bairro Zequinha Amêndola. 

Nas decisões, o Bafômetro 
venceu o Amigos do Biribol 
por 2 x 1 (Ouro) e o Lagos Lan-
ches Cachaçaria dos Sabores 
ganhou do Reispel por 2 x 0. 
Após as finais foram premiados 
os destaques da competição.

A diretoria do Barretos Esporte Clube sorteou no inter-
valo da partida entre Barretos e Audax uma bicicleta para 
os torcedores que adquiriram ingresso antecipado. O jovem 
torcedor, Renan Lázaro, 15 anos, foi o contemplado com o 
número 206. O ganhador já retirou o prêmio na manhã da 
última quinta-feira, dia 31.

Torcedor ganhou 
bicicleta da venda 

antecipada de ingressos

BEC treina estratégia de vitória 
para enfrentar noroeste em Bauru

O Barretos Esporte Clube 
voltou aos treinos na quinta-
feira, após o empate de 1 a 1, 
em jogo realizado na quarta-
feira (30), frente ao Osasco 
Audax, no Estádio Fortaleza. 

Nesta sexta-feira, os joga-
dores participaram de treino 
técnico e, neste sábado, dia 2, 
faz treino tático antes de viajar 
para Bauru, segundo o gerente 
de futebol, Luiz Eduardo Cor-
tillazzi, “Luizão”. 

Segundo o treinador Pauli-
nho Maclaren, os treinos pre-
paratórios para a partida foram 
estratégicos para conquistar 
uma vitória fora de casa.

O jogo contra o Noroeste 
neste domingo, dia 3, será às 
11 horas, no estádio Alfredo 
de Castilho. O BEC busca a 
vitória para se manter no G8 
do grupo de classificação, já 
que ocupa a 7ª posição, após 
empatar com o Audax em casa.

Além da vitória, existe a ex-
pectativa da estreia do atacante 
Anderson Magrão (foto), que 
chegou nesta semana ao clube.

lagos e Bafômetro são campeões do 
11º Torneio de Biribol em Barretos

SÉRIE OURO - Bafômetro Campeão
Melhor Atacante: Netão (Carga Pesada)

Melhor Jogador: Frango (Amigos do Biribol) 
Melhor Defesa: João Uberaba (Bafômetro BC)
Melhor Bloqueio: Carlão (Amigos do Biribol)

Melhor Levantador: Éder Ilha (Amigos do Biribol)
Melhor da Final (Thiago Palmito)

SÉRIE PRATA
Lagos Campeão

Melhor  atacante: Vinícius 
(Lince Urias)

Melhor levantador: 
Alexandre (Carecas Team)

Melhor bloqueio: 
Régis (Reispel)

Melhor da final: Éder Taqua 
(Lagos Lanches Cachaçaria 

dos Sabores)
Melhor Atacante:

Leandro (Lagos Lanches 
Cachaça dos Sabores)


