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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 18 DE JANEIRO

R$  3,754
Dólar Comercial Venda R$  3,755

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

combate a violência

A Defensoria Pública de São Paulo formulou um modelo de 
solicitação de medida protetiva, que suspende a posse e o porte 
de armas por quem tenha histórico de violência doméstica e 
familiar. O dispositivo está previsto na Lei Maria da Penha. A 
iniciativa foi tomada após a assinatura do decreto presidencial 
sobre posse de armamentos, por parte do presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro (PSL) na última terça-feira (15).

O governador João Doria 
promulgou na última quinta-
feira (17), a lei que institui a 
“Campanha Estadual Maria 
da Penha”, a ser comemorada 
anualmente, em março, nas 
escolas estaduais e particulares 
do Estado de São Paulo.

A partir de agora, os alunos 
da rede estadual vão desenvol-
ver atividades pedagógicas so-
bre a Lei Maria da Penha, além 
de reflexões sobre o combate à 
violência contra a mulher.

As atividades contemplam 
também a conscientização so-
bre a importância do respeito 
aos direitos humanos e à Lei do 
Feminicídio, com a finalidade 
de prevenir e evitar as práticas 
de violência contra a mulher.

Os estudantes receberão, 
por fim, esclarecimentos sobre 
a necessidade da efetivação 
de registros de denúncias dos 
casos de violência contra a mu-
lher nos órgãos competentes, 
onde quer que ela ocorra.

Por se tratar de uma diretriz 
e o assunto já estar presente 
nas grades curriculares, o pro-
jeto de lei se estende também 
às escolas da rede privada.

Os barretenses já podem 
adquirir o passaporte válido 
para os 11 dias da 64ª Festa do 
Peão de Barretos. As vendas 
acontecem, exclusivamente, 
na loja Os Independentes, 
localizada na avenida 43, 
esquina com a rua 38.

O valor do Passaporte Par-
que/Rodeio/Show é de R$ 350 
e pode ser parcelado sem juros. 
Neste mês de janeiro é possí-
vel dividir em até 10 vezes no 
cartão de crédito. Também é 
possível dividir este valor no 
carnê, em 1 entrada mais 4 par-
celas, com pagamento na loja. 

Nesta modalidade, a venda 
ocorrerá exclusivamente até o dia 
10 de março. Vale lembrar que 
este passaporte permite acesso a 

todos os dias da festa, incluindo 
a entrada no Estádio de Rodeios.

Outra opção também já 
disponível para venda é o Pas-
saporte Área Vip, nas mesmas 
condições de parcelamento do 
Passaporte Parque/Rodeio/
Show. O valor é de R$ 1 mil 
e dá acesso a todos os dias do 
evento e ainda à Área Vip nos 
dias de seu funcionamento (15 
a 18 e de 22 a 25). Os dois tipos 
de passaportes são pessoais e 
intransferíveis, sendo emitidos 
no nome do comprador.

“Mais uma vez, queremos 
valorizar o barretense na 
festa, oferecendo essa opção 
de compra antecipada, de 
um produto exclusivo, com 
um preço verdadeiramente 

atraente e ainda com a possi-
bilidade de parcelar”, explica 
Ricardo Rocha, presidente de 
Os Independentes. 

O número de parcelas para 
adquirir os passaportes é de-
crescente, ou seja, conforme 
muda o mês, diminui o núme-
ro de vezes que o valor pode 
ser dividido. “Quanto antes o 
barretense comprar, maior a 
vantagem”, frisou Rocha.

Promoção
Para quem adquirir neste 

mês qualquer um dos Passapor-
tes, há ainda outra vantagem: 
serão concedidos 10% de des-
conto nas compras de quaisquer 
produtos da loja Os Indepen-
dentes. Mais informações pelo 
telefone (17) 3322 9022.

O médico cardiologista 
Augusto Cesar Barretto Filho 
(foto), suspeito de assediar 
sexualmente pacientes em seu 
consultório em Presidente Pru-
dente, foi preso ao se entregar 
por volta das 15 horas desta 
sexta-feira (18). A Justiça Es-
tadual de São Paulo havia de-
cretado sua prisão preventiva.

O médico está sob a custó-
dia da Delegacia da Mulher de 
Presidente Prudente. Ele seria 
transferido para o sistema pe-
nitenciário ainda nesta sexta.

Augusto Cesar Barret-
to Filho foi denunciado sob 
acusação de violação sexual 
mediante fraude, num caso 
ocorrido em julho do ano pas-
sado. Mas outras 32 mulheres 
procuraram a polícia até esta 
semana e prestaram depoimen-
to relatando episódios seme-
lhantes, que teriam ocorrido 

O governador João Doria anun-
ciou nesta sexta-feira (18), a inaugu-
ração de outras três delegacias da mu-
lher que irão ficar abertas 24 horas. O 
serviço será ampliado gradativamente 
para todas as DDMs do Estado. “Na 
primeira semana de fevereiro, vamos 
inaugurar mais uma DDM e, ao longo 
do mês, mais outras duas”, declarou 
o governador, que anunciou reforço 
no efetivo de policiais civis mulheres, 
para realizar o primeiro atendimento 
nessas unidades, cujos horários serão 

ampliados. São Paulo é pioneiro no aprimoramento de políticas de segurança 
no combate à violência sexual e de gênero, e conta com 133 DDMs. 

O anúncio do governador João Dória foi feito após ele vetar um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa Paulista, 
que apontava, entre outros pontos relacionados ao combate à violência contra mulheres, a abertura das Delegacias de Defesa 
da Mulher, por 24 horas, inclusive nos finais de semana. Ao comentar o veto, o vice-governador, Rodrigo Garcia, apontou 
inconstitucionalidade, mas frisou que o governo tomaria providências sobre o assunto "o mais brevemente possível". O 
veto foi criticado por deputados, pela ONG Minha Sampa e por Ana Amélia Mascarenhas Camargo, professora, doutora 
da PUC e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/São Paulo. PÁGINA 04

O livro está sendo 
distribuído gratuita-
mente na sede da Se-
cretaria Municipal de 
Assistência Social (na 
rua 28, nº 450, entre 
avenidas 35 e 37) e 
na Biblioteca Municipal 
(na avenida 15, esqui-
na com a rua 18, anti-
go Fórum, no centro), 
além de contar com 
alguns exemplares na 
sede da ABAVIN (na 
rua 20 entre avenidas 
11 e 13). Escrito pelo 
assistente social, Je-
verson Mauro Zanutto, o livro é fruto de um projeto idealizado pela 
secretaria municipal da Assistência Social e Desenvolvimento Hu-
mano, comandada por Carmém Bordalho (foto). PÁGINA 06

Para especialistas no tema, 
subentende-se que “os proprie-
tários de armas que poderiam 
ter a renovação do registro 
negada porque, no momento do 
pedido, respondem a inquérito 
ou processo criminal ou têm 
condenação na Justiça” sejam 
privilegiados com o decreto. O 
governo Bolsonaro pretende 
legalizar até 8 milhões de armas 
irregulares, segundo o ministro 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
O assunto deve ser tratado por 
medida provisória a ser editada 
até o fim de janeiro.

TRÊS REUNIÕES com as presidências do BNDES, da Petrobrás e do Banco do Brasil, no Rio 
de Janeiro, fizeram o empresário paulista, Henrique Prata, chegar uma hora e meia atrasado para 
esta entrevista. Calmo, justificou-se: “Pedi a eles que me colocassem, o mais rápido que pudessem, 
na grade de seus beneficiários. Estou precisando muito de dinheiro”. O pedido (receber o equivalente 
a 1% do valor do imposto de rendas dessas empresas) destina-se aos seis hospitais, nove clínicas e 22 
unidades móveis de atendimento que Prata mantém em oito estados do país, todos com atendimento 
absolutamente gratuitos. Entre ele está o tradicional Hospital de Câncer, em Barretos, recentemente 
batizado de Hospital de Amor. Desde a década de 80, a vida de Prata, hoje com 66 anos, é pedir 
dinheiro para sustentar seus centros médicos - que o tornou, a um só tempo, um grande filantropo e 
um crítico feroz do sistema de saúde no Brasil. Para ele, a crise na saúde pública tem um responsável 
direto. “A medicina privada drenou os recursos públicos para si mesma, e quem paga o pato é povo”, 
diz. O texto acima é de autoria da jornalista Adriana Dias Lopes, e está publicado na edição semanal 
da revista Veja, além do site, seguido de uma entrevista completa com Henrique Prata e sugerida 
por nós, do Jornal o PoVo, aos nossos leitores e seguidores nas redes sociais. 

Henrique Prata afirma na VEJA que existe 
todo um sistema para destruir o SUS

Começa a venda de passaportes 
para Festa do Peão 2019

Médico cardiologista suspeito de abuso 
sexual é preso em Presidente Prudente

até 25 anos atrás. 
Na quinta-feira (17), o juiz 

João Pedro Bressane de Paula 
Barbosa, da 2ª Vara Criminal de 
Presidente Prudente, recebeu a 
denúncia e acatou o pedido de 
prisão, feito pelo Ministério 
Público. A prisão preventiva 
vale por tempo indeterminado, 
até decisão em contrário.

os relatos são 
semelhantes

As mulheres acusam o car-
diologista de assediá-las durante 
os exames clínicos. Algumas 
afirmam terem sido tocadas nos 
seios e na região íntima enquan-
to estavam deitadas na maca. 
Outras relatam que o médico 
esfregou o pênis ereto em suas 
mãos e braços. Há pelo menos 
um caso em que o médico teria 
se masturbado, enquanto a pa-
ciente estava de costas.

O advogado Emerson Lon-

ghi, que trabalha na defesa do 
cardiologista, afirmou que a 
prisão preventiva do médico “é 
totalmente desnecessária” porque 
o seu cliente compareceu a todos 
os atos a que foi convocado pela 
Polícia Civil e está afastado de 
suas funções. O defensor também 
disse que “está se fazendo um 
espetáculo” em relação à situação 
que envolve Barretto Filho.

Livro “Do feto ao afeto” é 
distribuído gratuitamente 

pela prefeitura de Barretos

Governo anuncia mais três delegacias 
da mulher abertas 24 horas

Veto de Dória a projeto para abrir DDMs 24 horas foi criticado
Defensoria Pública pede medida protetiva 

suspendendo posse e porte de armas

“Decreto sobre 
posse de armas 
favorece quem 

tem antecedentes 
criminais”

Escolas estaduais 
terão Campanha 
Maria da Penha
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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

Uma das melhores formas 
de prevenir cárie em crianças 
é encorajá-los a ter uma boa 
higiene dental todos os dias. 
Enfim, com certeza, a escova-
ção não é uma das atividades 
favoritas do seu filho.

No entanto, para ajudar a acei-
tar mais essa tarefa (e até fazê-la 
mais divertida), pode escolher 
uma pasta de dente e escova de 
dentes que ele goste e queira usar.

Procure uma pasta de dente 
com flúor e que seja divertida 
para crianças, com sabores 
e cores atraentes para eles. 
Igualmente, no mercado há 
opções de creme dental melhor 
adaptadas às necessidades dos 
adultos; portanto, é normal ver 
famílias usando mais do que 
um tipo de creme dental.

Conhecer a técnica de esco-
vação dental é tão importante 

“Decreto sobre posse de 
armas favorece quem tem an-
tecedentes criminais”. Este foi 
o entendimento passado por 
especialistas do assunto, após 
analisarem o decreto assinado 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
na última terça-feira (15). O tema 
foi tratado pelo site e revista Con-
gresso em Foco, no dia seguinte 
à assinatura do polêmico decreto.

A afirmação dos especialis-
tas se baseia na seguinte con-
clusão: com o decreto, “todos 
os brasileiros que atualmente 
possuem armas legalizadas, 
tiveram o seu registro reno-
vado automaticamente pelos 
próximos dez anos, quando 
antes o prazo para renovação 
era de cinco anos”. 

Para especialistas no tema, 
subentende-se que “os proprie-
tários de armas que poderiam 
ter a renovação do registro ne-
gada porque, no momento do 
pedido, respondem a inquérito 
ou processo criminal ou têm 
condenação na Justiça” sejam 
privilegiados com o decreto.

"No momento em que eu 
estendo o prazo para renova-
ção, eu favoreço as pessoas 
que teriam algum tipo de im-
pedimento em uma eventual 
renovação mais próxima", 

O governo Bolsonaro pre-
tende legalizar até 8 milhões 
de armas irregulares, segundo 
o ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni. O assunto deve ser 
tratado por medida provisória a 
ser editada até o fim de janeiro. 

A proposta permitirá que o 
cidadão recadastre sua arma, 
mesmo que ela nunca tenha 
sido regularizada, até 31 de 
dezembro. Período que poderá 
ser prorrogado por mais um 
ano se houver necessidade.

Esse é mais um passo do go-
verno para afrouxar o Estatuto 
do Desarmamento. O primeiro, 
como admitiu o presidente, foi 
facilitar a posse de armas por 
meio de decreto.  O prazo para 
recadastramento aberto pelo es-
tatuto havia expirado em 2009.

“Não se trata de anistia. Se 
trata de o Estado abrir novo pra-
zo para as pessoas se recadastra-
rem. No governo do PT ninguém 
nunca chamou de anistia, por 
que vai chamar no governo do 
Bolsonaro?”, reclamou.
Redução de imposto

O ministro, que integrava a 
bancada da bala no Congresso, 
afirmou que muitas pessoas 
deixam de renovar o registro de 
armas por entraves financeiros 
e burocráticos. “Com a sim-

plificação e a reabertura, deve 
haver regularização como nun-
ca houve no Brasil”, declarou.

Onyx Lorenzoni admitiu 
que o governo vai estudar 
medidas para flexibilizar o 
porte e reduzir o imposto sobre 
armas, hoje em torno de 70%. 
Também vai analisar a possibi-
lidade de abrir o mercado para 
outras empresas, já que o setor 
é o monopolizado no país pela 
Taurus. “Essa é uma condicio-
nante para a competição, então, 
o governo pensa um pouco 
nesta linha de atrair e poder 
receber aqui novas fábricas”.

Pelo decreto assinado na 
última terça-feira (15) pelo pre-
sidente, o prazo para a renovação 
do registro de arma sobe de cinco 
anos para dez anos. Além disso, 
todas as pessoas que já têm ar-
mas legalizadas ficam com os 
registros automaticamente reno-
vados por esse mesmo período a 
partir da mesma data.

LiquidificadoR
Em conversa com jornalis-

tas no início desta semana, o 
ministro da Casa Civil causou 
polêmica ao comparar os peri-
gos de um liquidificador com 
os de uma arma. Segundo ele, 
evitar acidentes é uma questão de 
“educação” e “orientação”. Pelo 

texto assinado por Bolsonaro, 
quem tiver criança em casa terá 
de declarar que possui cofre ou 
local seguro para guardar a arma.

“A gente vê criança peque-
na botar o dedo dentro do liqui-
dificador e ligar o liquidificador 
e perder o dedinho. Então, nós 
vamos proibir os liquidifica-
dores? Não. É uma questão de 
educação, é uma questão de 
orientação. No caso da arma, é 
a mesma coisa. Então, a gente 
colocou isso, a exigência de 
cofre, para mais uma vez aler-
tar e proteger as crianças e os 
adolescentes”, afirmou Onyx.

Na véspera da posse de Bol-
sonaro, o ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional, ge-
neral Heleno Augusto, compa-
rou os riscos das armas com os 
provocados pelos automóveis.

“Tenho sempre comparado 
a posse de arma, desde que seja 
concedida a quem está habilitado 
legalmente e essa habilitação virá 
por meio de algum instrumento, 
decreto, lei, que regule exata-
mente quem terá direito à posse, 
à posse de um automóvel, porque 
muita gente argumenta que a 
posse [de arma] vai aumentar a 
criminalidade. Isso aí os dados 
são muito polêmicos em relação 
a outros países”, disse o general.

“Deus sonhou o homem, o 
homem sonhou a máquina e a 
máquina sonha Deus”. Frase 
do pensador DietmarKamper. 
Esta frase nunca foi tão atual. 
Hoje, todos os dias, somos 
bombardeados de notícias so-
bre os avanços da tecnologia 
e, na maioria das vezes, não 
paramos para nos perguntar 
sobre suas consequências.

As tecnologias de vigilân-
cia estão cada vez mais avan-
çadas. Hoje, alguns metrôs 
pelo mundo já conseguem 
identificar cada cidadão. Mas 
não é somente nas cidades. 

As redes sociais sabem tudo. 
Somos vigiados das ruas às re-
des. Os nossos aparatos gravam 
tudo: textos, áudios, etc. Você 
por acaso já leu os termos de 
uso das redes sociais que utiliza?

A quantidade de dados que 
tais empresas recebem de nós é 
gigantesca. Esses dados viram 
informações para as mais elabo-
radas estratégias de marketing. 

No fim, trabalhamos para 
tais máquinas e entregamos 
nossos dados para elas nos 
venderem coisas. Mark Zu-
ckerberg nos conhece melhor 

Leonardo torres, 28 anos, 
Palestrante, Professor 

e Doutorando em Comunicação 
e Cultura Midiática 

o fogo cruzado 
ainda não começou

Conselhos para uma boa higiene dental infantil

quanto o tipo de pasta de dente 
usada. Desde uma idade preco-
ce, ensine as crianças uma téc-
nica de escovação correta para 
lhes ajudar a desenvolver bons 
hábitos de saúde bucal. Ensinar 
uma boa técnica de escovação 
não tem que ser difícil. Comece 
com estes simples passos para 
suas crianças aprenderem bem:

- Coloque sua escova de 
dentes em um angulo de 450 
em relação às gengivas.

- Deslize a escova para trás 
e para frente, com cuidado, 
e com movimentos curtos 
na parte frontal dos dentes, 
partes posteriores e coroas. 
Não passe a escova de dentes 
com brusquidão nas gengivas, 
porque pode irritá-las.

- Não se esqueça de se 
escovar (e usar fio dental) por 
trás dos dentes superiores e 

inferiores centrais. Esta é uma 
área propensa ao acúmulo de 
tártaro e, como tal, precisa de 
especial atenção. 

- Utilize as cerdas superiores 
para escovar esta área. Há al-
guns tipos de escovas de dentes 
que tem cerdas superiores um 
pouco mais cumpridas do que 
o resto para atingir esses locais.

explica o jurista Jovacy Peter 
Filho, mestre em Direito Penal 
e Criminologia pela Universi-
dade de São Paulo (USP). 

Está lá na entrevista dada 
ao Congresso em Foco, en-
tendimento do jurista com-
plementando: “a brecha existe 
porque é só no ato da renova-
ção que o dono da arma precisa 
reapresentar à Polícia Federal 
(PF) suas certidões negativas 
de antecedentes criminais”.

E o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sérgio 
Moro, era contra a renovação 
automática do registro, mas foi 
voto vencido no governo. Para 
quem não acreditava que o 
superministro Moro perderia, 
tão cedo, para Jair Bolsonaro, 
isso já aconteceu.

O decreto de Bolsonaro 
alterou as regras apenas para 
a posse, que garante ao pro-

prietário a guarda da arma e da 
munição em casa, em sua pro-
priedade rural ou comercial.

A tradicional “bancada da 
bala” do Congresso Nacional 
já se movimenta para flexibili-
zar, por meio de projetos, mais 
facilidades para os que sonham 
com uma arma de fogo a tira-
colo. Dentre outras mudanças 
no Estatuto do Desarmamento, 
facilitar o direito ao porte, ou 
seja, a permissão para o cida-
dão carregar a arma consigo.

Ou seja, para os brasileiros 
que pediam o Exército nas 
ruas do país e para aqueles que 
bradavam por uma intervenção 
militar, para por fim à corrup-
ção, mamão com açúcar. 

Para os que temem a vio-
lência em qualquer grau ou 
instância, resta saber quando 
terá início o fogo cruzado em 
nossas ruas, casas e famílias. 

Você está sendo vigiado e 
provavelmente perderá seu emprego

do que nossas próprias mães, 
afinal, ele é dono de pelo me-
nos três redes sociais superfa-
mosas do mundo.

Além disso, as inteligências 
artificiais estão cada vez mais 
desenvolvidas. Com a vigilância, 
elas aprendem cada vez mais so-
bre nós e nossas profissões, sobre 
o que fazemos e como fazemos. 
Yuval Noah Harari afirma que 
até 2050 muitas profissões irão 
se extinguir. Muitos setores serão 
automatizados.

A tecnologia tem nos dis-
tanciado. A depressão, o sui-
cídio e as redes sociais estão 
mais ligados do que imagina-
mos. Paralelamente ao desen-
volvimento dos computadores 
e da internet, a taxa de suicídio 
no mundo aumentou cerca de 
60%, segundo a OMS. 

No ritmo do pensamento de 
Yuval, que haverá uma grande 
mudança social nos próximos 
anos, acredito que o setor que 
mais deva evoluir, não visando 
o mercado, mas por necessi-
dade social, é o da Psicologia.

O sentido de vida foi perdido 
e deve ser retomado. Os remé-
dios não darão conta do vazio da 

alma humana. Sem uma inteli-
gência emocional e uma saúde 
psíquica, estaremos fadados, no 
mínimo, às histerias coletivas, 
no máximo à extinção. E as 
redes sociais têm corroborado 
muito com esse prognóstico.

O fato é que, se a máquina 
está nas ruas e nas redes, presa 
aos nossos corpos com os apa-
relhos de última geração, regis-
trando para o bem ou para o mal 
até nossos batimentos cardíacos, 
ela tende para a onisciência, 
onipresença e onipotência. Com 
certeza, sonha ser Deus.

Governo Bolsonaro pretende 
legalizar 8 milhões de armas irregulares
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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 vereador Paulo Correa 
(PR) esteve na Superintendência 
do Patrimônio da União (SPU), 
na última quinta-feira (17), para 
tratar de assuntos pendentes de 
Barretos. Na SPU o parlamentar 
foi recebido pela coordenadora 
de Destinação de Bens Patri-
moniais da União, Maria Tereza 
Lopes, e pela técnica da Divisão 
de Regularização Fundiária e 
Habilitação (DIRFH), Mônica 
da Silva Souza.

Paulo Correa solicitou a 
retomada do processo de trans-
ferência das 30 casas no entorno 
da antiga Estação Ferroviária, 
processo esse suspenso no ano 
de 2018, em virtude do período 
eleitoral. "As providências da 
prefeitura nas questões de pla-
nejamento e habitação social, 
bem como o desmembramento 
da área em lotes e posteriormen-
te o registro em cartório, estão 
devidamente regularizados pe-
rante SPU, faltando apenas a 
superintendência emitir o do-
cumento final de transferência 
das 30 casas", disse o vereador.

Outro assunto tratado foi 

Na última quarta-feira 
(16), o vereador Almir Neves 
(PSDB), esteve em reunião com 
o Secretário de Desenvolvimen-
to Regional do Estado de São 
Paulo, Marco Vinholi. Em pau-
ta, o pedido do vereador Almir 
Neves para a doação em caráter 
permanente do imóvel situado 
na Avenida 23, nº 1379 onde 
funciona o ARE I, Ambulatório 
de Referência de Especialidades 
I, o Postão, para o município.

Sobre o assunto, o Dr. 
Almir destacou que "exis-
tem verbas federais a serem 
liberadas que dependem da 
transferência do prédio para 
o município e, ainda, a con-

servação predial e estrutural 
é totalmente mantida pela 
secretaria municipal de Saúde. 
O que faz maior sentido para 
a propriedade deste prédio ser 
passada para nossa cidade".

Além desse pedido, o ve-
reador barretense também 
solicitou ao secretário Marco 
Vinholi a aquisição de equi-
pamentos oftalmológicos para 
o ARE I. "O ARE I possui 
apenas um consultório oftal-
mológico com respectivos 
aparelhos que já são um pouco 
antigos. O que se busca é que 
com mais um consultório, 
além da modernização, irá di-
minuir o tempo de espera para 

as consultas, levando em conta 
que atuam 3 profissionais na 
área", explica Almir Neves.

O vereador, em sessão da 
Câmara Municipal de 23 de 
março de 2018, apresentou 
requerimento solicitando a 
aquisição de novos aparelhos 
oftalmológicos para o local.

"Temos que aproveitar o 
alinhamento político do PSDB 
com o atual governador João 
Dória e o secretário Marco 
Vinholi, que é da nossa região, 
para buscar recursos para o nos-
so município, visando sempre 
o melhor para Barretos e seus 
cidadãos em qualquer área de 
atuação", justificou o dr. Almir.

ÂNIMOS ACIRRADOS - Nem 
começou a legislatura para o 

biênio 2019/2020 direito e já paira no 
ar um mal-estar daqueles indesejáveis 
por qualquer um. A análise nos meios 
políticos e nos bastidores do Legislati-
vo barretense, é a de que não será fácil 
para a mesa diretora, conduzir os traba-
lhos com harmonia entre os vereadores. 
O que não é bom para que os trabalhos 
legislativos sejam desenvolvidos com 
a precisão necessária que a população 
espera. Será importante que os vere-
adores veteranos tomem para si, ao 
menos a tentativa de acalmar os ânimos 

"acalorados" que ainda esquenta o ambiente após o processo eleitoral que elegeu a nova presi-
dência da Câmara barretense. Este tipo de clima não é bom, pois divergências acirradas só trazem 
desgaste. Esperamos que os ânimos se acalmem e volte tudo à normalidade até o fim do recesso.

Reunião para tratar de áreas do município pertencentes à União

R$ 100 MIl pARA ObRAS De INfRAeStRu-
tuRA eM bARRetOS - A prefeitura de Barretos 

assinou convênio com a Secretaria de Planejamento e Gestão 
do Estado de São Paulo, através da subsecretaria de Articu-
lação com Municípios, no valor de R$ 100 mil para obras de 
recapeamento asfáltico no município de Barretos. O próximo 
passo será a autorização para abertura de licitação. Uma 
reivindicação do vereador Paulo Correa (PR) ao deputado 
André do Prado. “Agradeço o Deputado Estadual André do 
Prado pela destinação do recurso, que será utilizado para 
recapeamento de vias de nosso município”, disse o vereador.

O governador João Doria 
vetou o projeto de Lei nº 
684/2018, que obriga a su-
perexposição nas gôndolas 
de supermercados e afins, 
de expressões que indiquem 
produtos de origem animal, 
que contenham em sua com-
posição elementos de origem 
animal ou que tenham sido 
elaborados por processo que 
utilizem animais em testes. 

O veto foi publicado na úl-
tima quinta-feira, 17, no Diário 
Oficial do Estado. A decisão foi 
embasada por pareceres técnicos 
da Secretaria de Agricultura e 

Representantes das centrais 
sindicais e de sindicatos de 
diversas categorias estiveram 
reunidos na última terça-feira 
(15), na sede do Dieese, em 
São Paulo, para traçar ações 
contra a reforma da Previ-
dência. Em documento, as 
centrais sindicais decidiram 
entre outras ações a Reali-
zação da “Plenária Unitária 
das Centrais em defesa da 
Previdência e contra o fim da 
aposentadoria”, marcada para 
o dia 20 fevereiro. “Reafirma-
mos nossa posição contrária a 
qualquer proposta de reforma 
que fragilize, desmonte ou 
reduza o papel da Previdência 
Social Pública”, dizem no 
texto os presidentes das cen-
trais sindicais.Veja a seguir o 
documento unitário

CeNtRAIS ORIeNtAM 
lutA eM 2019

"Reunidas nesta terça (15), 
as centrais sindicais (CSB, CTB, 
CUT, Força Sindical, Nova 
Central, CSP/Conlutas, Intersin-
dical e CGTB) reafirmaram sua 
posição contrária a qualquer pro-
posta de reforma que fragilize, 
desmonte ou reduza o papel da 
Previdência Social Pública. As 
Centrais Sindicais Brasileiras de-
cidem: Realização de “Plenária 
Unitária das Centrais em defesa 
da Previdência e contra o fim da 
aposentadoria” no dia 20 feve-
reiro; Orientar a realização de 
plenárias estaduais e assembleias 
de trabalhadores para construir a 
mobilização, decidirem formas 
de luta, greves e paralisações, 
para enfrentar as propostas do 
governo e alertar os trabalhado-

res sobre a nefasta proposta de 
reforma da Previdência e ataques 
à aposentadoria". 
São Paulo, 15 de janeiro de 2019

 Vagner Freitas, Presidente 
da Central Única dos traba-
lhadores (Cut); Miguel Tor-
res, Presidente da força Sindi-
cal; Adilson Araújo, Presidente 
da Central dos trabalhadores 
e trabalhadoras do brasil 
(Ctb); José Avelino (Chi-
nelo), Presidente da Central 
dos Sindicatos brasileiros 
(CSb); José Calixto Ramos, 
Presidente da Nova Central 
Sindical dos trabalhadores 
(NCSt); Edson Índio, Secre-
tário Geral da Intersindical; 
Atnagoras Lopes, da Secre-
taria executiva Nacional da 
CSp-CONlutAS e Ubiraci 
Dantas, presidente da CGtb.

Centrais sindicais reafirmam luta por 
aposentadoria digna e sem privilégios

Vereador almir neves busca doação 
do prédio do postão e aquisição de 

equipamentos oftalmológicos

Paulo Correa participa de reunião com coordenadoria 
da Superintendência do Patrimônio da União

Governador João Doria impede burocracia 
e entraves ao Empreendedorismo

Abastecimento do Estado de São 
Paulo bem como da consultoria 
jurídica da Casa Civil do Gover-
no do Estado, que avaliaram que 
a exigência era desproporcional 
e inconstitucional. 

S secretaria entende que a 
medida certamente provocaria 
a falsa impressão nos consu-
midores, de que os produtos 
assinalados causam malefício 
à saúde. Essa percepção, se-
gundo a secretaria, ocasionaria 
consequente queda de vendas, 
o que impactaria todos os elos 
das cadeias produtivas, desde 
o produtor do insumo, passan-
do pela indústria e pelo co-
merciante varejista, e afetando 
consequentemente o emprego 
e renda, e comprometendo o 
desenvolvimento econômico 
e o empreendedorismo. 

Para o secretário estadual 
da Agricultura e Abastecimen-
to, Gustavo Diniz Junqueira, a 
propositura vai de desencontro 
com os anseios da população 

paulista: “O governador João 
Dória foi eleito com a missão 
de reduzir a burocracia, in-
centivar o empreendedorismo 
e combater as iniciativas que 
interferem desnecessariamente 
na vida do morador de São 
Paulo. As pessoas querem 
liberdade e não que o Estado 
induza suas escolhas”. 

Para a Casa Civil, o pro-
jeto é inconstitucional uma 
vez que afronta o princípio da 
Livre Iniciativa e legisla sobre 
matéria federal, além de tratar 
de objeto já amplamente ga-
rantido pelo Código de Defesa 
do Consumidor. 

Operacionalmente a aplica-
ção da lei enfrentaria grandes 
dificuldades: “Os pareceres 
elaborados pelos técnicos da 
secretaria indicam uma infi-
nidade de produtos, agrícolas 
ou não, que contém traços de 
origem animal em sua com-
posição. Desde o biodiesel, 
que conta com sebo bovino na 
elaboração, até a água mineral 
engarrafada, que leva colá-
geno hidrolisado, também de 
origem animal, em sua formu-
lação”, arrematou o secretário 
Gustavo Junqueira.

a doação da área de 35 mil 
m², localizada no entorno da 
Vila Paulista e antigo pátio de 
manobras da FEPASA, onde 
serão construídas unidades 
habitacionais, reurbanizando 
toda uma área central. 

"A área já foi doada ao 
município e o encargo para 
prefeitura de Barretos foi à 
construção de 216 unidades 
habitacionais. Inclusive já ha-
via um chamamento público 
para construção, porém, após 
a doação da área, a prefeitura 
resolveu mudar o encargo de 
216 unidades habitacionais 
para 100 casas. Segundo in-
formações da área técnica da 
SPU, todo esse processo vol-

tará à estaca zero, ou seja, um 
trabalho de 5 anos terá que ser 
reiniciado”, disse Paulo Correa.

“Foi uma reunião impor-
tante, onde obtive informação 
que a transferência das 30 casas 
poderá acontecer em breve, 
atendendo um sonho de todos 
os moradores do entorno da 
antiga Estação Ferroviária. Vou 
mostrar ao prefeito a burocracia 
que será a alteração do encargo 
pretendido pela prefeitura. Irei 
solicitar também ao prefeito a 
renovação do Termo de Coo-
peração Técnica que vence em 
junho de 2019, mesmo por que 
há inúmeros bens patrimoniais 
para serem transferidos ao mu-
nicípio de Barretos", finalizou.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (21/01) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL
CALDEIREIRO
COSTUREIRA
DESOSSADOR
FARMACÊUTICO
GARÇOM
MECÂNICO DE CAMINHÕES
MECÂNICO DE CAMINHÕES E MAQUINÁRIOS
PROFESSOR DE PILATES

PROJETISTA DE MÓVEIS
SOLDADOR
TRAINEE EM ADMINISTRAÇÃO
TRAINEE EM ENGENHARIA MECÂNICA
VENDEDOR INTERNO
VENDEDOR INTERNO
VIDRACEIRO
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO) 
OPERADOR DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

loCaÇÃo rESIDEnCIal loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo rESIDEnCIal

loCaÇÃo CoMErCIal

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

ANÚNCIO 
CLASSIFICADO

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

São comuns os relatos de 
mulheres violentadas pelos 
maridos que não conseguem 
encontrar uma delegacia da mu-
lher aberta. Das 132 unidades 
no Estado de São Paulo, 131 
funciona apenas em horário 
comercial (das 9 às 18 horas, 
de segunda a sexta), incluindo 
a de Barretos, o que obriga as 
vítimas a procurarem DPs co-
muns para fazerem a denúncia. 

Muitas mulheres recorrem às 
redes sociais para reclamarem 
de “descaso e desencorajamento 
por parte dos policiais, geral-
mente homens”, em prosseguir 
com a queixa.

Os deputados paulistas apro-
varam um projeto de lei para 
ampliar o horário de atendimen-
to das DDMs, que existem há 30 
anos no Estado.

Para entrar em vigor, o pro-
jeto dependia da sanção do go-
vernador do Estado. Ocorre que, 
nesta semana, o governador João 
Dória (PSDB) vetou o projeto 
aprovado pela Assembleia Le-
gislativa, alegando inconstitucio-
nalidade. Dória prometeu rever a 

As Delegacias de Defesa da 
Mulher (DDMs), localizadas 
no interior do Estado de São 
Paulo, poderão ter o horário 
de atendimento ampliado, 
segundo proposta do deputado 
Edmir Chedid (DEM). 

A sugestão é que parte das 
delegacias funcione por 24 
horas, similar ao que já ocorre 
na primeira unidade do gênero, 
localizada no Largo da Sé, na re-
gião central da capital paulista.

Edmir Chedid afirmou que 
os plantões noturnos da DDM 
Sé funcionam das 20 às 8 
horas, com quatro equipes 
formadas por delegado, in-
vestigadores e escrivão. Aos 
sábados e domingos são dois 
turnos, das 8 às 20 horas e das 
20 às 8 horas. “O atendimento 
em algumas das unidades do 
interior também precisa ser 
ininterrupto a exemplo do que 
ocorre na 1ª DDM da capital 
paulista”, comentou.

O parlamentar explicou ain-
da que todas as delegacias de 
polícia estão aptas a registrarem 
as ocorrências de crimes co-
metidos contra a mulher. “Não 
há necessidade de procurar 
somente as DDMs, mas caso 
seja possível é melhor se dirigir 
a uma unidade de atendimento 

Instituições ligadas ao di-
reito da mulher lançaram uma 
campanha para protestar contra 
o veto do governador João Do-
ria ao funcionamento 24 horas 
das delegacias da mulher. A 
ampliação no atendimento foi 
uma proposta de campanha de 
Doria ao governo de São Paulo.

Para Ana Amélia Masca-
renhas Camargo, professora, 
doutora da PUC e vice-presi-
dente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB/São Paulo, 
o veto é "perigoso" para as mu-
lheres. Segundo ela, é durante a 
noite e aos fins de semana que 
episódios de violência contra 
a mulher costumam acontecer. 

Na campanha "Violência não 
tem hora", grupos da OAB, de 
juristas, promotores e coletivos 
de mulheres enviaram e-mails 
para a equipe de imprensa de 
João Doria, cobrando o prazo 
para a apresentação de uma nova 
proposta de DEAM (Delegacia 
Especializada no Atendimento 
à Mulher) 24 horas. 

"Apresente um cronograma 
até amanhã porque as vítimas de 
violência não podem mais espe-
rar!", diz o trecho final do e-mail. 
Leia entrevista com a conselhei-
ra para o site Universa abaixo.

Como a senhora 
classificaria o veto ao projeto 

da Delegacia da Mulher? 
- Doria disse que vetou o 

projeto porque estava mal redi-
gido. Se esse foi o problema, ele 
poderia ter redigido um projeto 
novo, sem prejuízo ao antigo, e 
colocado em regime de urgência. 
Caso ele não faça isso rápido, 
ele demonstra um descaso com 
a violência contra a mulher. 
Demonstra uma negligência. 
Discursos e atitudes governa-
mentais estimulam a violência. 
É uma opção de governo. Eu 
classificaria o veto como perigo-

Democrata defende ampliação do 
atendimento das DDMs no Estado

especializa-
do. Por isso, 
defendemos 
aqui na As-
sembleia Le-
gislativa que 
esta atividade 
seja ampliada 
ao interior”, 
disse.

A t u a l -
m e n t e ,  o 
Estado de São Paulo possui 
a maior estrutura em nível 
nacional no atendimento espe-
cializado à mulher, com 35,8% 
de todas as DDMs do Brasil. 

De acordo com a Secretaria 
Especial de Políticas para as 
Mulheres, vinculada ao Mi-
nistério da Justiça e Cidadania, 
em todo o país existem 368 
unidades. São Paulo, se com-
parado ao Rio de Janeiro, pos-
sui nove vezes mais DDMs.

“A primeira Delegacia de 
Defesa da Mulher do país irá 
completar 33 anos de existência 
em agosto. Pioneiro no combate 
à violência de gênero, São Paulo 
possui 132 unidades do tipo, 
instaladas por todas as regiões do 
Estado. Mas entendemos que a 
Secretaria de Segurança Pública 
possa contratar mais profissio-
nais para, inclusive, atuarem nas 

DDMs do interior”, finalizou.
GEVID

Há quase dois anos, a Se-
cretaria da Segurança Pública 
integra o Grupo de Atuação 
Especial de Enfrentamento à 
Violência Doméstica (Gevid), 
vinculado ao Ministério Públi-
co. O grupo tem por finalidade 
discutir medidas de segurança 
para aprimorar o combate a esse 
tipo de crime, como a melhoria 
da formação dos policiais civis e 
militares, bem como de delega-
dos e escrivães de polícia.

“Doria não tornar delegacia da mulher 24 horas é 
descaso”, diz conselheira da oaB para o Universa

so. Muito perigoso. A demora ao 
novo projeto é irresponsabilida-
de, mas não ter sancionado este 
projeto é perigoso.

Por quê? 
- Se a gente pensar neste veto 

do governador mais o decreto 
presidencial que facilita acesso à 
arma de fogo, há uma tendência 
da violência aumentar, conside-
rando que feminicídios costumam 
ser em casa. Ter a delegacia da 
mulher bem equipada, aos fins de 
semana e à noite, é essencial para 
quem quer diminuir a violência 
contra a mulher.
Por que delegacias da mulher 
devem ter horário ampliado? 

- Uma pesquisa do Banco 
Mundial, de 2015, analisou 2 mil 
municípios brasileiros e identifi-
cou uma queda de 17% na taxa 
de homicídios de mulheres. Esta 
queda foi atribuída à abertura 
de delegacias especializadas em 
violência doméstica na região. 
Há um relatório parlamentar, 
de 2013, que investigou e re-
comendou o funcionamento da 
delegacia da mulher durante 24 
horas. Os dois mostram que os 
registros de violência doméstica 
acontecem mais à noite, que 
é quando o casal se encontra 
após o trabalho. Ou ela espera 
até o dia seguinte, período em 
que o marido pode ameaçá-la 
a não prestar queixa, ou vai 
até uma delegacia comum onde 
pode não ser tão bem acolhida. 
Ao fim de semana, o casal ou 
o homem bebem e estão mais 
propensos à violência.

Qual o diferencial de uma 
delegacia da mulher? 

- Primeiro, é ser atendido 
por uma mulher. Imagina você 
ser violentada por um homem e 
ter que contar a outro homem 
a violência que sofreu? Não 
é regra, mas é mais fácil uma 
mulher entender o universo 

feminino do que o homem. As-
sim como delegacias comuns, 
as DEAMs são onde pode-se 
abrir uma medida protetiva de 
urgência para manter o agres-
sor afastado. Às vezes não há 
psicóloga ou assistente social, 
como se deveria ter, mas ainda 
assim é melhor do que uma 
delegacia convencional. 

E qual seria uma medida 
prática para melhor o fun-
cionamento das DEAMs? 

- Aumentar o número de 
unidades, equipá-las e ampliar 
atendimento. As DEAMs foram 
deixadas em segundo plano nos 
últimos governos. As delegadas 
que trabalham nessas unidades 
até querem por acharem im-
portante, mas não conseguem 
ascensão na carreira. Há discri-
minação. Muitas vezes, delega-
das topam fazer o trabalho, mas 
têm prejuízo na carreira. 

A senhora acredita que o 
veto ao PL tem reflexo nesta 

realidade de preconceito? 
- Está claro que o governo 

Doria não considera Direi-
tos Humanos como essenciais 
para uma sociedade justa. O 
governador precariza, e creio 
que a intenção do governo seja 
precarizar os Direitos Humanos 
até que eles não sejam impor-
tantes -- e os Direitos Humanos 
são importantes para o Estado 
democrático de direito.

"Violência não tem horário": delegacias da mulher 
podem ficar abertas 24 horas, segundo onG

questão o mais breve possível.
O funcionamento em horário 

comercial já foi alvo de abaixo
-assinados e protestos de rua. 
Uma petição encabeçada pela 
ONG Minha Sampa uniu mais 
de 20 mil assinaturas pedindo 
a ampliação do serviço. Em 
2016, para marcar a data de dez 
anos da criação da Lei Maria da 
Penha, a organização marcou 
um protesto reivindicando o 
funcionamento 24 horas.

Desta vez, a ONG afirma ter 
costurado apoio de outras banca-
das da Assembleia paulista para 
aprovação do projeto, sob argu-
mento de que o horário reduzido 
agrava a violência doméstica. 

"O algoz da mulher costuma 

ser uma figura doméstica que está 
próxima. A violência não escolhe 
horário, mas há de convir que aos 
fins de semana ou à noite, em que 
os agressores e vítimas estão mais 
em casa, a probabilidade aumen-
ta", diz a entidade.
DADos DE VIoLênCIA

Em 2017, mais de 50 mil 
mulheres relataram violência 
doméstica em São Paulo, de 
acordo com o Anuário de Se-
gurança Pública de 2018. É 
o maior número de registros 
absolutos do país.

Durante a campanha, o go-
vernador eleito João Doria 
prometeu ampliar o número de 
delegacias no Estado, mas sem 
detalhar a ampliação de horário. 
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Ligue e 
anuncie

Os Quitutes da Dulce

Os brasileiros esperam que 
este ano seja melhor tanto no 
âmbito pessoal como para o 
país. Em pesquisa realizada 
pela Ipsos, 76% dos entrevista-
dos acham que 2019 será me-
lhor do que 2018 para o Brasil. 

As boas expectativas tam-
bém estão com âmbito pessoal. 
Oito em cada dez brasileiros 
(80%) esperam ter uma vida 
melhor em 2019 na compara-
ção com o ano anterior. A maio-
ria dos entrevistados espera ter 
maior capacidade de fazer com-
pras (64%), mais segurança em 
ter emprego (61%) e facilidade 
em pagar dívidas (63%).

“As perspectivas positivas 
para 2019, detectadas já após as 
eleições, permanecem. O brasi-

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) divulgou quais 
são as dez prioridades da saú-
de para 2019, que inclui, por 
exemplo, controle de doenças 
crônicas não transmissíveis; 
combate à pandemia de gripe; 
assistência em regiões de fra-
gilidade e vulnerabilidade; e 
maior cobertura vacinal.

Melhoria da atenção primária 
também é um ponto de grande aten-
ção pela OMS este ano. Primeira 
frente de atendimento compre-
ende-se que seus serviços devem 
fornecer cuidados integrados à 
comunidade, sobretudo visando 
cobertura universal da saúde.  

Para melhorar esse cenário 
globalmente, a OMS estará 
junto aos governos e institui-
ções de saúde para assumir os 

compromissos especificados 
na Declaração de Astana, como 
empoderar pacientes e promo-
ção de políticas para o setor.

Outra prioridade de destaque 
é a resistência antimicrobiana, 
que ocorre, principalmente, pelo 
uso excessivo e inadequado de 
antibióticos e pela automedicação. 

Um exemplo apresentado 
pela OMS é o impacto no trata-
mento da tuberculose, doença que 
mata, anualmente, 1,6 milhão de 
pessoas em todo o mundo. De 
acordo com a instituição, em 
2017, aproximadamente 600 mil 
diagnósticos apresentaram resis-
tência à rifampicina, medicamen-
to de primeira linha mais eficaz. 

O Brasil é responsável por 
um terço dos diagnósticos de 
tuberculose nas Américas.

Fettuccine a 
la Romana

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

de saúde para 2019

Brasileiros estão otimistas em 
relação a 2019, aponta pesquisa Ipsos

leiro, sempre muito associado 
ao otimismo e à alegria, em que 
pesem as agruras do país, viu 
esse sentimento ruir nos últimos 
5 anos. Entre abril de 2016 e 
setembro de 2018 o sentimento 
declarado de otimismo com o 
futuro do Brasil oscilou entre 6% 
e 16%. Hoje, é de 35%, segundo 
nossas pesquisas”, comentou 
Danilo Cersosimo, diretor de 
Opinião Pública da Ipsos.

Os entrevistados também 
fizeram um balanço compa-
rando 2018 com 2017. A pes-
quisa revela que para 52% dos 

entrevistados 2018 foi pior do 
que 2017, enquanto para 46% 
foi melhor. Cerca de um terço 
dos entrevistados acredita que 
teve pior capacidade de compra 
(35%), menos segurança em ter 
emprego (33%) e menos facili-
dade de cumprir o pagamento 
de dívidas (35%) no ano que 
acaba de se encerrar em com-
paração ao anterior.

A Ipsos ouviu 1200 pessoas 
em 72 cidades das cinco regi-
ões do Brasil entre 1º e 8 de 
dezembro. A margem de erro 
é de três pontos percentuais.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS  - Algumas pessoas sempre vão 
jogar pedras no seu caminho. Depende de você o que 

você faz com elas. Uma parede ou uma ponte?

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

Típico e tradicional da ci-
dade, o Viola & Canturia vem 
se reafirmando como um dos 
principais eventos dominicais da 
cidade, levando, a cada edição, 
centenas de pessoas ao Merca-
dão Municiapl “Herique Arutim 
-Toninho da Casa do Algodão”.

A programação, que acon-
tece das 11h às 14h, com 
entrada gratuita, apresenta 
neste domingo, dia 20 de 
janeiro, as duplas Zé Pedro 
& Marçal e Divino Reis & 
Solito. No repertório, modas 
de viola e grandes sucessos 
da música sertaneja.

Para o secretário municipal 
de cultura, João Batista Chi-
calé, o Viola & Canturia é uma 
atração cultural que valoriza o 
povo e a identidade sertaneja 
da nossa região “O projeto re-
toma as raízes da nossa terra e 
resgata o que há de mais bonito 

Para os que gostam do som original dos fil-
mes que assistem, a estreia no Centerplex North 
Shopping, o filme "Vidro", está em duas versões 
na programação, dublado e legendado. Confira os 
horários corretos da programação até 23 de janeiro:

Sala 01 – VIDRO – DUBLADO
SUSPENSE - 14 Anos - Duração: 129minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 18h30
Sala 01 - WIFI RALPH - DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 113minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 
13h30 - 16h
Sala 01 - MINHA VIDA EM MARTE - NACIONAL
COMÉDIA - 12 Anos - Duração: 102minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 21h15
Sala 02 – HOMEM-ARANHA: ARANHAVERSO 
3D – DUBLADO
ANIMAÇÃO - 10 Anos - Duração: 116minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 15h30 
- 18h - 20h30
Sala 02 - DRAGON BALL SUPER: BROLY – DUBLADO
ANIMAÇÃO - 10 Anos - Duração: 99minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 13h15
Sala 03 - VIDRO – LEGENDADO
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 21h
Sala 03 - COMO TREINAR O SEU DRAGÃO – DUBLADO
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e Quarta: 14h15 - 16h30 - 18h45

A operadora de telemarketing, Valéria Aparecida Tochio, está de carro novo. O Fiat Mobi, zero quilô-
metro, foi conquistado em sorteio da campanha “A Melhor Versão do Natal está no North Shopping”, e ela 
o recebeu na última quinta-feira (17), já documentado em seu nome, das mãos da equipe de marketing 
do shopping, Letícia Pires, Lucas Salvino e Melina Thami. O cupom sorteado era um dos 4 que Valéria 
Tochio colocou na urna, entre os 58.782 mil cupons depositados em 53 dias de campanha. O Fiat Mobi 
está avaliado em R$ 30.900,00. Vale registro!!!

Lançado recentemente, o 
livro “Do Feto ao Afeto – Histó-
rias de Nossas Vidas” está sendo 
distribuído gratuitamente pela 
Prefeitura na sede da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
localizada na rua 28 nº 450) e na 
Biblioteca Municipal (localiza-
da na avenida 15 esquina com a 
rua 18 – antigo Fórum), além de 
contar com alguns exemplares 
na sede da ABAVIN (na rua 20 
nº 1140, entre avenidas 11 e 13). 

Escrito pelo assistente so-
cial, Jeverson Mauro Zanutto, 
o livro é fruto de um projeto 
idealizado pela secretaria mu-
nicipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano de 
Barretos, desenvolvido em par-
ceria pela prefeitura de Barretos 
com a ABAVIN (Associação 

Barretense Vida Nova).
O livro traz textos baseados 

em depoimentos de cegos aten-
didos pela ABAVIN, que par-
ticipam de diversas atividades 
culturais, artísticas, educacio-
nais, sociais e de fortalecimento 
da autoestima, desenvolvidas 
nos projetos da entidade, com 
recursos públicos.

Segundo a secretária Car-
mem Bordalho, o livro tem o 
objetivo de dar visibilidade a 
pessoas que representam um 
segmento da sociedade que 
tem pouco espaço. 

“Quando atingimos o objeti-
vo de mostrar que pessoas com 
sentimentos e que tem algum tipo 
de deficiência podem ser felizes 
vivendo em nosso meio, que cada 
dia mais exige um padrão, tenho a 

certeza de que fomos certeiros em 
uma forma rica, objetiva, sincera 
e transparente, em contar a his-
tória de superação e vivencia de 
algumas dessas pessoas lindas”, 
disse a secretária.

O autor realizou, por um 
ano, entrevistas com os atendi-
dos pela entidade e traduziu as 
conversas em textos que estão 
no livro, com prefácio assina-
do pelo prefeito Guilherme 
Ávila, direção do projeto da 
secretária municipal Carmem 
Bordalho e do próprio autor. 

A coordenação editorial é 
de Reinaldo Costa, a revisão 
de Elisandra Cristina Pinhei-
ro de Souza, a ilustração da 
capa é de Lucas Antônio Rosa 
Benevides e as fotos foram 
cedidas pela ABAVIN.

Próximo a completar 8 anos 
de carreira, atualmente realizan-
do o seu show “Do inteiro para 
o mundo”, no estilo stand up, 
por todo o Brasil, Marcus Cirillo 
escolheu Barretos, mais especi-
ficamente a arena de rodeios do 
Parque do Peão, para a gravação 
de seu primeiro DVD. A gravação 
está marcada para acontecer no 
dia 13 de abril, com a primeira 
sessão começando às 20 horas 
e a segunda sessão começando 
às 22 horas. Toda renda obtida 
com a venda de ingressos será 
doada, integralmente, ao Hospi-
tal de Amor de Barretos e parte 
da renda do bar montado para o 
público será doada à Santa Casa 
de Misericórdia de Barretos. No 
ano passado, ele esteve presente 
na Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos e por mostrar em 
suas redes sociais, muitas vezes 
ao vivo, como é a diversão dos 
apaixonados pelo evento, acabou 
subindo o número de seguidores 
nas redes sociais.  Os ingressos 
para as duas sessões do show 
de gravação do DVD de Marcus 
Cirillo começam a ser vendidos no 
dia 7 de fevereiro, pelo site www.
sympla.com.br e no Samaúma 
American Bar, na rua 22 nº 0267. 

Valéria Tochio levou o carro do 
sorteio do North Shopping pra casa

Marcus Cirillo grava primeiro DVD de stand up em 
Barretos e renda vai para o Hospital do Amor

Filme “Vidro” também tem versão 
legendada no Centerplex North Shopping

Projeto Viola & Canturia leva 
amantes da música raiz ao 

Mercadão Municipal neste domingo

em nossas tradições: a cultura 
da nossa gente”, fala.

Segundo o produtor César 
Juliani, o evento é uma óti-
ma opção para turistas que 
visitam a cidade e para toda 
a família “Evento tradicional 
em nossa cidade, o “Viola & 
Canturia” leva os amantes 
da moda de viola e música 
sertaneja todos os domingos 

a lotarem o mercadão, aonde 
além de curtir o que há de 
mais tradicional em nossa cul-
tura caipira, os frequentadores 
ainda arranjam tempo para 
altos papos e muita diversão”.

O Mercadão Municipal 
“Henrique Arutim – Toninho 
da Casa do Algodão” fica na 
Rua 14, nº 781, entre as Ave-
nidas 15 e 17.

livro “Do feto ao afeto” está 
sendo distribuído gratuitamente
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A Polícia Militar divulgou 
os números registrados em 
todo o Estado de São Paulo, 
durante a Operação São Paulo 
Mais Seguro. Em quase 24 ho-
ras de trabalho policial, (entre 
as 5 horas do dia 15 até às 4 
horas da quarta, dia16), a For-
ça Tática e do Serviço Opera-
cional empregou na área do 
Batalhão de Barretos, 127 po-
liciais militares e 51 viaturas. 

A operação terminou com 
a apreensão de 0,049 kg de 
substância entorpecente, uma 
pessoa presa em flagrante 
delito, um condenado captu-

rado, um adolescente apreen-
dido por ato infracional, uma 
arma de fogo apreendida, 274 
pessoas abordadas e 423 veí-
culos fiscalizados em 33 pon-
tos de bloqueios.

Em nota, o comando da 
operação ressaltou que “a 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo atua diuturna-
mente na busca incessante 
da maximização dos resul-
tados operacionais e na con-
sequente redução dos indi-
cadores criminais, visando 
aumentar a percepção de se-
gurança da população”.

Shows, espetáculos de 
dança, circo, artes visuais e 
diversas intervenções artísti-
cas livres serão apresentados 
gratuitamente na 11ª edição 
do Circuito Sesc de Artes em 
Barretos, que acontece no dia 
5 de abril, das 17 às 22 horas, 
na Praça Francisco Barreto. 

Uma reunião entre o se-
cretário municipal de Cultu-
ra de Barretos, João Batista 
Chicalé, com a equipe de 
produção e operacionaliza-
ção do Sesc Ribeirão Preto 
definiu a data. A programa-
ção completa será lançada 
simultaneamente com a pro-
gramação de todo o estado de 
São Paulo, na segunda quin-
zena do mês de março. 

O Circuito Sesc de Artes é 
realizado pelo Sesc São Paulo 
em parceria com as prefeitu-
ras municipais de 120 cidades 
do interior, litoral e Grande 
São Paulo, em municípios 
que não têm unidades da ins-
tituição em seu território. 

O Serviço Social da Indús-
tria (SESI) de São Paulo abriu 
inscrições para o curso de Edu-
cação de Jovens e Adultos a 
Distância. Para estudar no En-
sino Fundamental, os candida-
tos devem ter a idade mínima 
de 15 anos. Já os interessados 
em cursar o Ensino Médio, 18 
anos completos. As inscrições 
são realizadas exclusivamente 
online, pelo site inscricaoeja.
sesisp.org.br, mas as vagas são 
limitadas. O curso é gratuito.

A EJA EaD do SESI-SP 
busca diminuir a distância en-
tre o estudante e sua escolari-
dade. É uma oportunidade para 
jovens e adultos concluírem os 
estudos, de acordo com a sua 
rotina, já que poderão acessar 
os conteúdos via internet em 
qualquer lugar e horário. Uma 
alternativa de formação que 
atende as exigências da atuali-
dade, em um mundo cada vez 
mais conectado.

Entre os anos de 2016 e 
2018, aproximadamente mil 
alunos passaram pelo curso, 

O Estado de São Paulo re-
gistrou o índice de 99,51% dos 
bovídeos vacinados contra a 
febre aftosa, na segunda etapa 
da campanha de 2018, realiza-
da durante o mês de novembro 
pela Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, envolvendo 
a vacinação de bovídeos (bo-
vinos e bubalinos) com zero a 
24 meses de idade. 

A quantidade de bovídeos 
na regional de Defesa Agrope-
cuária de Barretos é de 79.873; 
porém, foram vacinados 79.003, 
atingindo um índice de imuni-
zação de 98,91%. O rebanho 
bovídeo paulista declarado 
no relatório registra um total 
de 10.724.528 cabeças, em 
108.243 propriedades rurais.

Dados do sistema infor-
matizado Gestão de Defesa 
Animal e Vegetal (Gedave), di-
vulgados pela Coordenadoria 
de Defesa Agropecuária, que 
coordena a campanha mostram 
que o total de bovídeos na faixa 
etária com vacinação obrigató-
ria era de 4.413.263 cabeças. 
Deste total, 4.391.708, ou seja, 
99,51% foram vacinados e de-
clarados ao sistema dentro do 
prazo legal (7 de dezembro). 

Durante a campanha, os 

técnicos da Defesa Agropecu-
ária fiscalizaram e assistiram a 
vacinação em um total de 847 
propriedades, acompanhando a 
vacinação de 34.474 bovídeos.

Os criadores que deixaram 
de vacinar, ou deixaram de in-
formar, foram notificados pelo 
órgão oficial de Defesa Agro-
pecuária.  A autuação pelo des-
cumprimento da legislação é de 
5 Ufesps por cabeça por deixar 
de vacinar, e 3 Ufesps por ca-
beça por deixar de comunicar. 
O valor da Ufesp - Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo 
para 2019 é de 26,53 reais. 

Inversão do 
calendárIo

Em 2018 o calendário de 
vacinação contra a febre aftosa 
foi invertido no estado de São 
Paulo para uniformizar com ca-
lendário dos demais estados da 
federação, com vistas à retirada 
da vacinação contra a febre afto-
sa em 2021. Na primeira etapa 
da campanha, realizada durante 
o mês de maio, foram vacinados 
todos os animais do rebanho, bo-
vinos e bubalinos, independente 
da idade. Na segunda etapa, re-
alizada em novembro, somente 
bovídeos com zero a 24 meses 
receberam a vacina.

Da esquerda para a direita, Cleber Crispim, produtor da secretaria muni-
cipal de Cultura de Barretos; Cleber Rocha, supervisor de Programação 
SESC; João Batista Chicalé, secretário de Cultura de Barretos; Luciana 
Zunfrilli, comunicação SESC; Francisco Gaspar, infraestrutura SESC; 

Adriana Lopes, coordenadora de Alimentação SESC; César Juliani, pro-
dutor e gestor de projetos da secretaria Municipal de Cultura de Barretos

11ª edição do Circuito Sesc de artes 
em Barretos será no dia 5 de abril

Polícia Militar realizou 
"operação São Paulo Mais 

Seguro" em Barretos e região
Para o secretário 

João Batista Chi-
calé, receber mais 
uma vez o Circuito 
Sesc de Artes é moti-
vo de orgulho e ale-
gria, e deve superar 
o sucesso da edição 
de 2018 “ O Circuito 
Sesc de Artes foi um 
grande sucesso no 
ano passado e deve 
mais uma vez atrair 
centenas de pessoas. 
O evento contribui 
para o fomento da 
arte em nossa cidade 
e para um intercâm-
bio cultural forte”, 
destacou Chicalé.

99,51% dos bovídeos com até 24 
meses foram vacinados 

contra febre aftosa em São Paulo

SESI-SP abre inscrição para mil vagas em Educação 
de Jovens e adultos à Distância gratuitamente

entre já concluintes e estu-
dantes que ainda permanecem 
em processo de formação. 
Durante o último ano (2018), 
foram 608 atendidos, sendo 
193 no Ensino Fundamental e 
415 no Ensino Médio.
entenda a formata-

ção do curso 
A duração do Ensino Fun-

damental é de até 24 meses, 
divididos em 4 semestres de 
400 horas. Já o Ensino Médio 
pode ocorrer até 18 meses, di-
vididos em três semestres de 
400 horas. A carga horária, 
porém, pode variar de acordo 
com a análise de documen-

to de escolaridade anterior 
(Histórico Escolar). O curso 
ocorre totalmente a distância, 
sendo as provas presenciais.

Sendo a distância, os alu-
nos serão acompanhados por 
professores-tutores capacita-
dos, com o desenvolvimento 
das atividades no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – 
AVA, nas seguintes áreas do 
conhecimento: Ciências Hu-
manas, Ciências da Natureza, 
Linguagens e Matemática.

Além disso, se considera 
os saberes adquiridos na ex-
periência de vida do estudan-
te, seus interesses, valores, 
visões de mundo e condições 
de vida e de trabalho.
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IMAGENS DA SEMANA

Sombra e água freSca - A semana que termina foi 
mais uma “daquelas de lascar”, com relação ao calor exorbitante que 
toma conta da cidade. Nesta imagem da semana, registrada no bairro 
Nova América, um cachorro parece não se incomodar muito com as 
altas temperaturas. Em pleno meio-dia, ele procura um aconchego 
refrescante em uma poça d’água junto à sarjeta e na sombra de uma 
árvore, enquanto observa o movimento de veículos na via pública.

camPorI NaS 
ruaS e Na Som-
bra- Dentre as ativi-
dades praticadas pelos 
jovens desbravadores 
da Igreja Adventista, 
em diversos bairros da 
cidade, esta imagem 
da semana mostra um 
grupo de jovens, inte-
grantes de uma Fan-
farra, em apresentação 
por uma das avenidas 
do bairro Baroni. Com 
o sol escaldante de 
início da tarde, a per-
formance do grupo 
foi realizada sob a 
sombra de uma árvore 
e aplaudida por alguns 
moradores do bairro, 
que saíram à rua sob 
uma sensação térmica 
de quase 40 graus.

e o mato Não “tá Nem aí” Para o Sol- Esta ima-
gem da semana, enviada por um leitor, mostra o mato grande (e 
segundo ele crescendo mais a cada dia), em um ponto da Avenida 
Valério, duas quadras da Região dos Lagos, mais propriamente 
no popular “meio fio”, ou sarjeta, junto ao asfalto. A Região dos 
Lagos possui uma equipe para manter o local limpo e com mato 
e gramado podados. A sugestão do leitor é que a equipe subisse 
duas quadras para a poda deste “gramado” em via pública.

lImPeZa e aceSSIbIlIDaDe- Outro leitor enviou esta 
imagem. Coqueiros lindo e frondosos enfeitam a calçada e via pú-
blica na avenida 19, a partir da rua 34, sentido Região dos Lagos. 
Mas lá, também, qualquer pedestre pode apreciar a quantidade 
de lixo que impede o trânsito de pedestre e, consequentemente, 
a acessibilidade tão desejada pela população. A calçada margeia 
o prédio (atualmente desocupado) do antigo Hospital Santa Inês.
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Os 56.009 carnês com as 
parcelas do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) começam 
a ser distribuídos nos imóveis de 
Barretos na próxima segunda-
feira, dia 21, pelos Correios. Tanto 

Em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, o 
North Shopping Barretos 
realiza no dia 12  de março, 
a partir das  20 horas, no 
Centerplex Cinemas, a ceri-
mônia de entrega do  Troféu 
Mulher North Shopping 
Barretos – Edição 2019. 

O evento premia dez 
pessoas que se destacaram 
durante o ano anterior em di-
ferentes setores da sociedade 
local e regional, e que são 
escolhidas em votação reali-
zada junto aos profissionais 
de imprensa da cidade. 

Este ano o troféu chega a 
sua nona edição e as homena-
geadas de 2019 são:   
Artes & Cultura: Alcione 
Maria Menegaz Monteiro – 
Cantora
Classes Liberais: Arany Ma-
ria Scarpellini Priolli L’Api-
carella – Advogada e Vice
-Presidente da OAB Barretos 
Comércio & Empreendedo-
rismo: Maria da Conceição 
de Oliveira Sanches – Funda-
dora e Proprietária do Manolo 
Supermercados 
Comunicação: Analli Ve-
nâncio – Jornalista e  Repór-
ter da Vale TV 
Comunidade: Zaira Barini 
Bampa – Sócia Proprietária 
do Escritório de Contabilida-
de Espasso 

Educação: Iná Izabel Faria 
Soares de Oliveira – Reitora  
da UNIFAFIBE 
Esportes: Eduarda Keiko – 
Atleta Tri-Campeã nacional 
de Jiu-Jitsu  
Filantropia: Maria José Se-
góvia Badra – Vice-Presiden-
te do Lar da Criança
Saúde: Scylla Duarte Prata 
– Médica e Fundadora da 
Fundação Pio XII | Hospital 
de Amor 
Revelação: Carolina Almei-
da de Paula e Silva – Empre-
sária e Digital Influencer 

A cerimônia de entrega do 
Troféu Mulher será apresen-
tada pelo jornalista e apre-
sentador da EPTV Ribeirão 
Preto, Geraldo Neto, e pela 
advogada Olga Juliana Aud. 

O Troféu Mulher é uma 
realização do North Shopping 
Barretos com patrocínio da 
Carmen Steffens e Buffet 
Danilo Borges/In Focco 
Formaturas, apoio de  André 
Pereira Models, Centerplex 
Cinemas, Dona Flor, Em-
vista Mídia Exterior, Marcio 
Oliveira Cobertura Fotográ-
fica, TOP Mais Mídia, Total 
Gráfica, Verinha Guimarães 
Decorações (Café com Flo-
res)  e Wilsom Som & Luz. 

A solenidade será  aberta 
ao público e sem custo de 
ingressos.

Aposentados, pensionistas 
e demais beneficiários do 
INSS receberão seus salários 
reajustados a partir do ca-
lendário de pagamentos, que 
começa em 25 de janeiro, para 
quem recebe o piso salarial, 
e de 1º de fevereiro para os 
demais segurados.

Benefícios do INSS com 
valores acima de um salário 
mínimo e concedidos até ja-
neiro do ano passado deverão 
ser reajustados em 3,43%, 
inflação acumulada em 2018, 
segundo o INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor). O piso salarial, de R$ 
998, está estabelecido desde 1º 

de janeiro, por decreto do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL).

Com a correção, o teto dos 
benefícios previdenciários 
deve passar de R$ 5.645,80 
para R$ 5.839,45. A correção 
deste ano deverá ser a terceira 
menor a partir de 1995, primei-
ro ano completo de vigor da 
moeda oficial do país, o real. 
No ano passado, o reajuste foi 
de 2,07%. Em 2007, de 3,3%.

Benefícios do INSS maio-
res do que o piso passarão a ser 
pagos com a correção entre os 
dias 1º e 7 de fevereiro. Para se-
gurados que ganham o piso, os 
depósitos ocorrem entre os dias 
25 de janeiro e 7 de fevereiro.

Os interessados em conhe-
cer o curso Empretec, que capa-
cita dez mil pessoas por ano no 
Brasil, podem se inscrever para 
a palestra de apresentação, que 
será realizada na próxima terça-
feira, dia 22, das 19h30 às 22 
horas, no Escritório Regional 
do Sebrae-SP, em Barretos. As 
inscrições são gratuitas.

O consultor do Sebrae-SP 
Marcelo de Souza Santos 
vai explicar a metodologia 
aplicada no curso, que tem 
duração de seis dias. Durante a 
capacitação é estimulada uma 
mudança de comportamento 
do empreendedor por meio de 
atividades práticas e reflexões.

As dez características traba-
lhadas são: busca de oportuni-
dades e iniciativa; persistência; 
correr riscos calculados; exi-
gência de qualidade e eficiên-
cia; comprometimento; busca 

de informações; estabeleci-
mento de metas; planejamento 
e monitoramento sistemáticos; 
persuasão e rede de contatos; 
independência e autoconfiança.

O Empretec está presente em 
40 países e no Brasil é realizado, 
exclusivamente, pelo Sebrae. 
Em 2018, o Empretec completou 
25 anos no Brasil. Nesse período, 
já capacitou, aproximadamente, 
258 mil pessoas, sendo que, 
anualmente, recebe 10 mil par-
ticipantes pelos 27 estados do 
país. Uma das características do 
curso é a rede de contatos for-
mada pelos participantes, que se 
identificam como “empretecos”.

O Empretec será realizado 
de 18 a 23 de março. Será a 
única turma do ano na região. 
A palestra do dia 22 será reali-
zada no Sebrae-SP, localizado 
na Rua 14, 735. Inscrições 
pelo telefone 0800-570-0800.

O Parque do Peão se transfor-
mou em uma cidade de barracas 
para receber o mega acampa-
mento do V Sul-americano de 
Desbravadores. Adolescentes de 
oito países participam do evento 
que acontece a cada cinco anos e é 
sediado em Barretos pela segunda 
vez. Toda essa movimentação 
afeta, também, a cidade de ma-
neira positiva para a economia.

Setores como hotelaria, ser-
viços e comércio estão entre os 
mais impactados. De acordo com 
Valter Martins, gerente do Scala 
Hotel, a realização do evento 
trouxe "uma nova Festa do Peão" 
em termos de busca por hospe-
dagem em janeiro. "Estamos 
lotados e a movimentação teve 
início já no dia 2 de janeiro, 
um mês que, tradicionalmente, 
tem taxas de ocupação meno-

Conheça as dez 
homenageadas com o Troféu 

Mulher north Shopping 
Barretos – Edição 2019

Carnês do IPTU começam a ser distribuídos na segunda-feira
Vencimento do valor integral e da primeira parcela está marcado para 15 de fevereiro

para os que optarem pelo paga-
mento integral em parcela única, 
quanto pelo primeiro pagamento 
do parcelamento, o vencimento 
é no dia 15 de fevereiro. As 
demais parcelas vencem sempre 

no 6.º dia útil do mês.
DESCONTOS

O pagamento único integral 
garante 10% desconto para to-
dos os imóveis e 10% desconto 
para imóveis adimplentes com 

o IPTU anos anteriores, de 
acordo com lei municipal. Os 
proprietários de imóveis que 
se inscreveram na prefeitura 
podem, também, ter até 20% 
de descontos complementares 
desde que tenham árvore plan-
tada na calçada, número bem 
visível no imóvel, caixa de cor-
reio instalada, boa visualização 
para medição do hidrômetro 
e relógio de energia, e lixeira 
colocada na calçada.

Para quem optar por paga-
mento parcelado os descontos 
também estão previsto em lei, 
um pouco menores que os do 
pagamento a vista, com 5% 
adimplência até a data do ven-
cimento, e metade do desconto 
complementar para cada item, 
chegando até possíveis 10% de 
desconto total.

Todos esses benefícios são 
garantidos para quem paga o 
tributo em dia, assim como é 
garantido a todos os imóveis que 
estão em dia com o IPTU do ano 
todo a participação no sorteio 
de um carro zero quilômetro, 
realizado em dezembro de 2019, 
na promoção IPTU Premiado.

Os proprietários que dese-
jarem adiantar o pagamento 
do imposto em parcela única 

e ainda não estiverem com o 
carnê em mãos, podem procu-
rar a unidade do Poupatempo 
de Barretos (localizado na 
Alameda de Serviços do North 
Shopping) e pegar um boleto 
impresso na hora ou conseguir 
o boleto no site da prefeitura, 
pelo link www.barretos.sp.
gov.br/iptu. Os que optarem 
pelo parcelamento devem 
aguardar a chegada do carnê.

V Campori Desbravadores movimenta economia de Barretos
No total, mais de 100 mil pessoas participam do evento que acontece até neste domingo (20) no Parque do Peão

Confira os novos valores 
para benefícios do InSS

res no hotel", disse.
O efeito positivo também foi 

voltado para a geração de traba-
lho temporário. João Basaglia, 
da empresa Higisan, destacou 
que 94 trabalhadores foram alo-
cados para trabalho no Parque 
do Peão para prestar serviços 
em diferentes funções como 
auxiliar de cozinha, estoquista, 
limpeza e atendente. "É o maior 
número de trabalhadores que 
nossa empresa já colocou em 
um único evento", explicou o 
empresário. Ele destacou, ainda, 
que a movimentação foi muito 
importante para os setores de 
serviços e comércio já que, his-
toricamente, a movimentação 
na primeira quinzena de janeiro 
costuma ser menor.

Para o empresário Diogo 
Ferreira Ayub, da EletroFrajam, 

um dos responsáveis por forne-
cimento de material elétrico para 
o evento, o aumento nas vendas 
por conta do Campori foi de 40% 
em comparação ao mesmo perío-
do do ano anterior. "A economia 
da cidade melhora com eventos 
deste porte. O impacto econômi-
co é muito bom", comemorou. 
Outros setores que também estão 
sendo beneficiados com o evento 
são os de alimentação, transporte 
e postos de combustíveis. 

O presidente de Os Inde-
pendentes, Ricardo Rocha, des-
tacou a versatilidade do Parque 
do Peão para receber diferentes 

tipos de eventos e movimentar 
o município. "Além de ser o 
maior ponto turístico de Bar-
retos, nosso parque, devido à 
sua estrutura, é apropriado para 
receber os mais diferentes per-
fis de eventos, trazendo público 
para a cidade e gerando movi-
mentação na economia local e 
regional", declarou.

O evento termina neste do-
mingo, dia 20, e deve receber, no 
total, 100 mil pessoas. Além de 
atividades no Parque do Peão, os 
desbravadores também realizam 
trabalho voluntário e ações pela 
cidade. (Foto: Ellen Lopes)

Sebrae-SP realiza palestra 
sobre Empretec em Barretos
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O médico, dr. Henrique Geraige, brindou mais um ano 
de vida nesta sexta-feira (17) e recebeu o carinho de amigos, 
paciente e familiares. O carinho especial ficou por conta da 

esposa Regiane e dos filhos Mariana e Henrique. Parabéns!!!

O casal Alessandra Martins e Adriano do Vale esteve, junto da 
filha Maria Eduarda, prestigiando o cantor sertanejo, Michel 

Teló, com sua peça em São Paulo. Na foto, mãe e filha posam 
ao lado do cantor e de sua esposa Thais Fersoza. Sucesso!

A empresária barretense, Flávia Massi, comemorou mais uma primavera 
no último dia 15, ao lado do esposo Jorge e da filha. Parabéns!!

Símbolo de defesa para as mulheres barretenses, dra Gláucia 
completou mais um ano de vida no último dia 16, recebendo o 

carinho de amigos e familiares. Parabéns!!!

Hoje encerro um importante ciclo em 
minha vida, o ciclo da Lilia  “Jornalista e 
Proprietária do Jornal O Povo”. 
Quero agradecer aos amigos e leitores 
que me apoiaram durante esses 5 anos 
que estive, com minha coluna semanal, e 
pude compartilhar informações, notícias e 
muito mais, com vocês. 
Encerro este ciclo, para dar sequência e 
dedicar minha total atenção à Medicina 
Veterinária, área que amo e que quero 
estar 100% focada. 
O meu muito obrigado a todos vocês 
que acreditaram no meu trabalho e me 
acompanharam por todo esse tempo.

Lilia Anastácio
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Av.Ducati s/n (25 x 44) - Bairro América - Barretos
3043-6606

Flashes e mais flashes para a linda e encantadora Aida 
Maria Santos, que passa o dia recebendo muitos cum-

primentos por mais um aniversário. Parabéns!!!

Na próxima quarta-feira (23), a jorna-
lista Tamires Furniel comemora mais 
uma primavera, ao lado de todos os 

amigos e familiares. Parabéns!!

Cheia de charme.... Tamires Suleiman esbanja 
sensualidade nos eventos da city....

NOVIDADES!!! A Ribi Tech está cheia de novidades com as capinhas, 
películas e vários acessórios!!! Rua 20 (23x25). Sucesso!!

A proprietária Bia Cesaretti Pereira ao lado da Andreza e do Felipe, que arrasam no atendimento!!!

Na quarta-feira (16), a sorridente fisioterapeu-
ta, Tayná Sanches Abrão, comemorou mais um 
ano na folhinha, ao lado dos amigos e de toda 

a família. Felicidades Sempre Tata!!!

ZOOOMMM.... Para a de-
sign de sobrancelhas e cílios, 
Nathalia Alcamin, que inicia 

mais uma turma em 2019, 
curso de design de sobrance-

lhas!!! Contato: 17-8209-5662
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Com estreia marcada para 
este domingo, dia 20, às 10 
horas, no Campeonato Paulista 
da Série A3, o treinador do 
Barretos EC, Paulinho Ma-
claren, afirmou estar bastante 
confiante na equipe e no tra-
balho que foi realizado neste 
período de pré-temporada. 

Segundo ele, a equipe estreia 
com praticamente todos os 
atletas à sua disposição. “Tem 
sempre uma tensão, mas esta-
mos confiantes. Agora é pensar 
bem o jogo e a estratégia, e es-
peramos que todos os jogadores 
estejam em um bom dia, para 
fazer um grande jogo em Monte 
Azul”, afirmou o treinador.

De acordo com Maclaren, 

mesmo que faça bons jogos trei-
nos, “não conseguimos enxergar 
com exatidão,  como a compe-
tição vai se mostrar. “Falo isso 
com relação à experiência que 
temos em competições anterio-
res. A gente espera que com esse 
grupo possamos fazer um grande 
campeonato”, destacou.

O treinador do BEC afir-
mou que o modelo de jogo 
está assimilado por todos os 
jogadores, “e como temos 
o banco todo a disposição, 
iremos pensar os 90 minutos, 
para trazer um bom resultado”.

Sobre o adversário, Pau-
l inho Maclaren af i rmou 
ser uma boa equipe, tendo 
jovens jogadores e, como 

qualquer outro adversário, 
tem que ser respeitado.

JOGOS
Na próxima quarta-feira, 

dia 23, O BEC estreia em casa 
jogando contra o Olímpia, às 
20 horas, no Estádio Fortale-
za. No sábado, 26, a equipe 
joga contra o Capivariano, 
às 17 horas, em Capivari. Na 
quarta-feira, dia 30 de janeiro, 
o Barretos EC recebe o Audax 
com jogo marcado para 20 
horas. No dia 3 de fevereiro, 
a tabela da FPF registra o 
encontro entre Noroeste e 
Barretos EC, a partir de 11 
horas e, no dia 8 de fevereiro, 
às 20 horas, o BEC recebe o 
Velo Clube, em Barretos.

O diretor de futebol do 
Barretos EC, José Reinaldo 
Borges, confirmou que as 
empresas Sicredi, Minerva, 
Poty, Cedib, Artec Pisos e 
Revestimentos e Os Indepen-
dentes como patrocinadores 
do uniforme do clube nesta 
temporada 2019 do Paulistão 
da Série A3. O trabalho de 
captação foi desenvolvido 
pela diretoria e estará aju-
dando o clube nas despesas 
deste ano. A empresa Unador 

é outra empresa parceira do clube, apoiando na divulgação do material do Touro do Vale.

Neste domingo, dia 20, o 
Barretos EC estreia no Campe-
onato Paulista da Série A3, en-
frentando o Atlético Monte Azul, 
no Estádio Otacília Patrício 
Arroyo, em Monte Azul Paulista. 
Em entrevista a Rádio Jornal, o 
lateral Artur e o zagueiro Carlão 
comentaram a expectativa para 
a estreia na competição.

O lateral direito, Arthur, 23 
anos, ex-jogador da Francana, 
e com passagens pelas catego-
rias de base do São Caetano, 
Flamengo de Guarulhos e Inter 
de Bebedouro, afirmou que 

espera ter muito sucesso na 
competição pelo BEC. 

“A expectativa é muito 
grande, a montagem do elenco 
foi escolhida a dedo e conta 
com jogadores que tiveram 
muito sucesso na divisão. 
Vamos em busca da primeira 
vitória, para começar bem na 
competição”, ressaltou Arthur.

Já o zagueiro Carlão, 39 
anos, afirmou que a preparação 
foi muito bem feita e que vai 
fazer o melhor para estrear 
com o pé direito. 

“Sabemos da dificuldade que 

vamos enfrentar no clássico da 
região e precisamos jogar com 
tranquilidade, mas com bastante 
atenção”, justificou Carlão. Se-
gundo o zagueiro, o grupo está 
unido e forte, esperando conse-
guir atingir o objetivo na reta final.

TreinOS
Nesta sexta-feira (18), a 

equipe treinou em dois perí-
odos, com treino preventivo 
e treino técnico/tático. Neste 
sábado (19), a equipe faz o 
último treino técnico/tático e 
inicia a concentração para en-
frentar o Atlético Monte Azul.

Equipe do Barretos Esporte Clube que está treinando para o jogo de estreia (Foto: André Manaus)

A diretoria do Barretos Esporte Clube conseguiu a liberação do Estádio Fortaleza, com a obtenção do 
AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros), Laudo de Incêndio e do Laudo de Segurança da 
Polícia Militar. Com isso, o Touro do Vale poderá fazer a sua estreia diante do Olímpia, em sua primeira 
partida dentro do Estádio Fortaleza. “Foi uma luta muito grande e, mais uma vez, conseguimos liberar 
o Estádio Fortaleza para sediar os jogos”, destacou o presidente de honra, Milton Aparecido da Silva.

Jogadores do BEC destacam estreia da equipe

Paulinho Maclaren está confiante para estreia na Série a3

Diretoria libera Estádio Fortaleza 

Sicredi, Minerva, Poty, CEDIB, arTEC e 
os Independentes patrocinam o BEC


