Jornal O POVO
ANO 12 - Nº 681

Circulação aos sábados

Barretos, 16 de fevereiro de 2019

REGIONAL

Altair - Barretos - Bebedouro - Colina - Colômbia - Guaíra - Guaraci - Icém - Jaborandi - Morro Agudo - Olímpia - Orindiuva - Severínia - Taiuva - Terra Roxa - Viradouro www.jornalopovoonline.com.br

Cotações
Financeiras
VALORES EM 15 DE FEVEREIRO
Salário Mínimo
R$ 998,00
UFESP
R$ 20,14
Dólar Comercial Compra R$ 3,701
Dólar Comercial Venda R$ 3,703

Prefeito decreta estado de emergência
em saúde pública de Barretos
A finalidade é combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor dos vírus da dengue, chikungunya, zika e febre amarela

Sílvio Brito é exonerado da
superintendência do SAAE
Ele está sendo cotado para ocupar o cargo de secretário municipal de Administração

Decreto baixado nesta sexta-feira (15) pelo prefeito
Guilherme Ávila, colocou o
município de Barretos em estado de emergência em saúde
pública. O decreto atende à necessidade de resposta urgente
à epidemia de dengue verificada no município, conforme
indicadores estatísticos da
secretaria municipal de Saúde.
O decreto publicado no site
oficial da prefeitura aponta
mais de 1.603 (mil seiscentos
e três) notificações compulsórias, os 505 (quinhentos e
cinco) casos confirmados de

Dengue, dos quais, 35 (trinta
e cinco) com sinais de alerta
(plaquetopenia e sangramento)
e as 799 (setecentas e noventa e
nove) notificações aguardando
confirmação, o que resulta em
uma Incidência de 416,17 da
doença; além da circulação do
sorotipo Den-2.
Em outro ponto, a prefeitura
indica que o último LIRAa (Levantamento Rápido de Índices
para Aedes aegypti), realizado
em outubro de 2018, registrou
em Barretos, o Índice de Breteau de 5,1%, quando o aceitável
é de até 1%.
PÁGINA 03

Sindicato da Alimentação oferece
atendimento com psicóloga
Acredite, sempre há outra
forma de ver a vida. Desde a
última segunda-feira, dia 11, a
psicóloga Letícia Garcia Falcão
passou a atender no Sindicato
da Alimentação de Barretos.
Para utilizar mais deste benefício,
os conveniados deverão retirar
sua guia de consulta na sede do
sindicato, localizado na rua 16,
nº 937, entre avenidas 11 e 13.
“O progresso é impossível
sem mudança e aqueles que
não conseguem mudar as suas

mentes, não conseguem mudar
nada” (George Bernard Shaw)

Cutrale demite
140 funcionários
A Cutrale de Colina demitiu, nesta semana, 140 funcionários.
Segundo o presidente do Sindicato da Alimentação de Barretos, Luiz Anastácio Paçoca, os 140 funcionários são safristas
e a expectativa é a de que a maioria deles retornem aos seus
postos da empresa, assim que for iniciada a safra da laranja de
2019. A previsão é de que a safra recomece entre março e abril.

O superintendente do
SAAE, Sílvio Brito, foi exonerado do cargo em portaria
baixada nesta sexta-feira
(15), assinada pelo prefeito
Guilherme Ávila e publicada
no jornal oficial online da
prefeitura de Barretos.
Extraoficialmente, seu
substituto seria o ex-presidente de Os Independentes, Hussein Gemha Júnior. Por outro
lado, Brito está sendo cotado
para permanecer no quadro
de comissionados da prefeitura, porém, como secretário
municipal de Administração.

Brito é o primeiro dos
três secretários municipais
que seriam exonerados nesta
semana, como parte de nova
reforma administrativa anunciada pelo prefeito. Novos
nomes devem ser anunciados
na próxima semana.
Um dos últimos atos de
Brito na autarquia foi presidir
uma audiência pública na última quarta-feira (13), para tratar
de reajuste nas contas de água.
Na oportunidade, ele confirmou a contratação de uma
empresa para realizar auditorias frequentes para resguardar

os setores financeiros, de licitação e recursos humanos da autarquia. Ele também descartou
que qualquer funcionário estivesse envolvido no esquema
de fraude na prefeitura.
EXONERAÇÃO
E NOMEAÇÃO
Outras duas portarias foram publicadas na última
terça-feira (12). Uma delas
exonerou Tatiana Tamara Fontes Tegami do cargo de Chefe
de Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura. Em outra, o
prefeito nomeou para o mesmo
cargo Ângelo Tegami Neto.

Espalha Samba desfila no dia 2 de março
O corso do Cordão Carnavalesco Espalha Samba está confirmado para
o dia 2 de março, sábado de Carnaval. O evento segue o mesmo formato
dos três primeiros anos, com a concentração marcada a partir das 14 horas, na esquina da rua 10 com a avenida 37. Mais uma vez, neste ano, o
Espalha Samba realiza uma ação social arrecadando leite para doação a
entidades de assistência social.
Segundo Caderno - PÁGINA 01

O melhor do campo direto para sua mesa

Bolsonaro
avisa
Bebianno
que ele está
fora do
governo

Após reunião com Gustavo
Bebianno acompanhada por
ministros e pelo vice, Hamilton Mourão, o presidente Jair
Bolsonaro decidiu demitir o
outrora aliado da SecretariaGeral da Presidência.
A saída dele do governo
será formalizada na segundafeira (18), com publicação
no Diário Oficial. Bolsonaro
deixou o ato de exoneração
assinado. O presidente esteve
com Bebianno no início da
noite desta sexta (15).
Pessoas próximas ao ministro confirmaram na noite
desta sexta (15) que ele será
exonerado e que não há volta
na decisão de Bolsonaro.
A conversa entre os dois teria sido ríspida. A gota d’água,
segundo integrantes do Planalto, foi o vazamento de diálogos privados, exclusivos da
Presidência, entre Bolsonaro e
Bebianno ao site O Antagonista e à revista Veja.

Promoção
de Pizza no “Lar
da Criança”
Neste sábado (16) tem mais
uma promoção da pizza em
prol ao Lar da Criança, com
quatro deliciosos sabores, com
adesão de R$ 25,00. A entrega
acontece a partir das 10 horas,
seguindo até as 14 horas, na
sede na entidade, na rua 34, n°
1332, entre avenidas 17 e 19.

Lotérica 43 passa a atender
no Supermercado Tome Leve
A partir da próxima
segunda-feira, dia 18, a
Lotérica 43, que era instalada no prédio do Lavradores Supermercados, na
rua 32, passa a atender
na ala esquerda de entrada do Supermercado
Tome leve, localizado na
esquina da rua 40 com a
avenida 43. O horário de
funcionamento será de
segunda a sexta-feira, das 9h30 às 20h30, e aos sábados, das 9h30 às
13 horas. O objetivo é continuar e ampliar o atendimento dos clientes
moradores dos bairros Baroni, Marília e adjacências.

1º baixa de bolsonaro

Previsão do Tempo
SÁBADO

A mais nova linha da familia MinervaFoods.
O melhor que podemos obter de novilhos da raça nelore, com padrão de
maciez, garantida devido a idade do animal e seleção dos cortes.
Você encontra com exclusividade no Minerva Beef Shop

DOMINGO

Fonte: Climatempo
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Editorial

Os dependentes da aposentadoria do INSS

Com o objetivo de mostrar a
importância da educação financeira nas empresas, a Associação
Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN), divulgou uma
pesquisa sobre a saúde financeira
dos trabalhadores brasileiros. Digamos, interessante.
Em parceria com a Unicamp
e o Instituto Axxus foram entrevistados 2.000 funcionários de
100 empresas, dos mais diferentes níveis hierárquicos, nos
estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Paraná,
Rio Grande do Sul, Bahia, Ceará,
Mato Grosso do Sul, Amazonas
e Distrito Federal.
De acordo com o levantamento, 81% dos trabalhadores
brasileiros dependem, exclusivamente, do INSS para a futura
aposentadoria, enquanto apenas
19% possuem planejamento
para alcançar os seus objetivos.
Digamos, interessante.
A pesquisa revela ainda que
apenas 16% dos colaboradores
ouvidos são capacitados financeiramente, ou seja, conseguem
pagar suas contas com o remuneramento mensal e planejam seus
gastos com antecedência. Por
outro lado, 84% dos entrevistados
enfrentam dificuldades para lidar
com o dinheiro, sofrem prejuízos
ou não entendem de finanças.
Essa soma de fatores pode levar

ao endividamento e, na maioria
das vezes, essas dívidas impactam
diretamente no rendimento do trabalhador. É a realidade brasileira,
mesmo para os que insistem em
não enxergar e aceitar.
"Os dados são realmente
preocupantes, visto que estamos
diante de uma iminente reforma
da Previdência Social, onde o
trabalhador terá que contribuir
por um período maior e apenas
o dinheiro do governo não será
suficiente. É preciso educar financeiramente os trabalhadores com
urgência para que eles tenham
mais sustentabilidade financeira
no futuro. Além disso, o ganho
também é para as empresas, já
que uma pessoa saudável financeiramente é muito mais produtiva. Assim, as empresas devem
se precaver implementando a
educação financeira como um benefício aos seus colaboradores".
Este é o entendimento do presidente da ABEFIN (Associação
Brasileira de Educadores Financeiros), Reinaldo Domingos.
Mas, qual o caminho para isso?
Como educar financeiramente?
Segundo Domingos observa,
a educação financeira deve ser
tratada como parte da responsabilidade social da empresa, beneficiando funcionários, familiares,
comunidade e a própria empresa.
A implementação de um pro-

grama de educação financeira na
empresa propicia uma estrutura de
apoio, amparo e instrução para os
colaboradores. Com esse suporte,
o profissional aprende a administrar os recursos financeiros que
passam por suas mãos e a respeitar
o limite de seu padrão de vida.
Ao elaborar um orçamento
financeiro que leve à conquista
de seus sonhos, o profissional
aprende a equilibrar as finanças
e mudar seus hábitos e comportamentos, consumindo de forma
mais consciente.
O departamento de Recursos
Humanos deve fazer esse trabalho, combatendo a causa para
diminuir os efeitos. Para isso, os
colaboradores precisam passar
por uma mudança de hábitos,
costumes e comportamento em
relação ao uso do dinheiro.
O Programa de Educação
Financeira nas Empresas deve
se adequar aos diferentes perfis
dos funcionários. Para isso, é
preciso analisar toda a estrutura
oferecida, como tempo, método,
material de apoio e disponibilidade dos funcionários.
A empresa que investe em
programas de educação financeira
também ganha, visto que seus colaboradores trabalham com mais
prazer, mais tranquilidade e buscando crescimento, pois retomam
a consciência de ter objetivos.

Saúde Bucal

Clareamento: nova técnica
elimina gel e sensibilidade dental
Nova forma de clarear os dentes usa luz violeta com energia
capaz de quebrar os corantes que amarelam o sorriso
Quem já fez clareamento
dental em consultório sabe
como a coisa toda funciona.
Com a combinação de um
LED azul e um gel de peróxido
(água oxigenada concentrada),
o procedimento pode ser feito
em algumas sessões e deixa os
dentes branquinhos.
Mas uma nova pesquisa
pretende revolucionar esse
tipo de tratamento, eliminando
o gel e prometendo colocar
fim à sensibilidade dentária
associada a esse procedimento.
No tipo de clareamento
convencional, uma luz azul
age sobre o gel, fazendo com
que ele libere substâncias
responsáveis por quebrar os
pigmentos que mantêm os
dentes amarelados.
Já nesse novo estudo, desenvolvido por Vitor Hugo
Panhóca, cirurgiã-dentista e
pesquisador do Grupo de Óptica do Instituto de Física de São
Carlos (IFSC) da USP, a luz
usada é a violeta e o gel pode,
ou não, ser dispensado. Na verdade, a luz violeta utilizada em
clareamentos dentais pode ser
feita com protocolos variados,
podendo combinar o uso do gel
ou utilizar apenas a luz.
“A luz violeta é uma luz de
pouca penetração em tecidos
duros e moles, porém entre-

ga uma maior quantidade de
energia na superfície dental do
que outras cores de luz, como
a azul. Desta forma, foi observado que ela apresenta energia
suficiente para quebrar os
corantes orgânicos que mancham os dentes, mostrando
capacidade em clareá-los sem
uso do gel”, diz o especialista.
Segundo os pesquisadores,
essa nova técnica se mostrou
bastante eficiente no campo
do clareamento dental, ainda
mais porque ela apresenta
vantagens muito importantes
e que merecem destaque.
Fim da sensibilidade
Uma delas é o fato que
nenhum dos pacientes que
passaram pelos novos testes apresentou sensibilidade
dental após o tratamento. “Os
resultados clínicos obtidos em
nossas pesquisas, e por outros
pesquisadores e profissionais

que também utilizaram essa
técnica, têm nos levado a
concluir que esse novo procedimento pode trazer o fim da
associação da sensibilidade
dental com os tratamentos
de clareamento”, diz o especialista. A grande explicação
para isso seria que o gel age de
forma mais química, enquanto
a luz tem uma ação mais física.
(Foto:T-Design/Shutterstock
Agora, o dr .Tiago Angeruzzi Lopes conta com mais esse
recurso tecnológico para atender
seu pacientes. Ligue 3324-3607
ou (17) 992567453 (WhatsApp)
e agende sua avalição.

Tiago Angeruzzi Lopes
(CRO/SP: 81643)
Departamento Odontológico
Sindicato da Alimentação
de Barretos, atendendo também
em Ortodontia e também Botox
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Reforma da Previdência

Idade mínima das mulheres
e o retrocesso social

A fixação de uma idade mínima no novo texto da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) da reforma da Previdência será o principal desafio
para a equipe econômica do
presidente Jair Bolsonaro.
A atual lei previdenciária
instituiu uma diferenciação
na aposentadoria da mulher e
do homem, concedendo uma
redução de cinco anos tanto
na aposentadoria por tempo
de contribuição, quanto na
aposentadoria por idade, o
que pode acabar se a reforma
for aprovada.
A maior parte dos deputados e senadores se mostram
favoráveis a reforma previdenciária, segundo pesquisa
divulgada na última segundafeira, dia 11 de fevereiro, pelo
banco BTG Pactual. Porém, a
maior parte dos parlamentares
não aprovam uma idade de
65 anos para homens e para
mulheres, defendida pelo ministro Paulo Guedes.
O levantamento foi realizado com 235 deputados federais
e 27 senadores. Na Câmara,
82% dos entrevistados responderam ser favoráveis a
que se reforme a Previdência,
enquanto no Senado esse índice chegou a 89%. Portanto,
acredito que teremos, sim, uma
reforma previdenciária, mas
não nos termos apresentados
no texto que vazou.
A pesquisa mostra que 72%
dos congressistas aprovam a
criação de uma idade mínima
para a aposentadoria, mas
apoiam idades diferentes para
homens e mulheres. Em relação
à idade de 65 anos para ambos
os sexos, 61% dos entrevistados são contra. Apenas 20%
apoiam a proposta. O texto do
Governo Temer previa 62 anos
para as mulheres e, neste caso,
a aprovação subiria para 38%.
É importante um Congresso Nacional sensível às
especificidades entre homens
e mulheres, onde a diferenciação de regras previdenciárias
com relação ao gênero é uma
grande conquista social. Vale
ressaltar que a reforma é importante, porém, retrocessos
sociais não podem ocorrer.
A diferença de tratamento
para a concessão da aposentadoria entre homens e mulheres se baseia nos princípios
constitucionais da seletividade
e distributividade previstos
no artigo 194, inciso III da
Constituição Federal de 1988.

Isso significa que a prestação
dos serviços deve ser feita de
acordo com as possibilidades
econômico-financeiras dos
segurados, seguindo o ideal de
justiça social e visando à redução da desigualdade social. E a
realidade trabalhista é desigual
nos dias atuais.
Os críticos adeptos desta igualdade defendem que
estes problemas relativos ao
mercado de trabalho devem
ser resolvidos por meio de
políticas trabalhistas, e não
previdenciárias, alegando
que a Previdência não teria
uma vinculação direta com a
discriminação de gênero. Isso
é um erro, pois as análises
de mercado de trabalho não
devem se separar da esfera
da família (reprodução), do
Estado e do mercado, uma vez
que são interligadas.
A Previdência Social não
pode negligenciar o fato de
que as mulheres trabalham
mais que os homens, embora
parte desse tempo não seja
remunerado. As mulheres
se aposentam mais cedo
atualmente por uma “compensação”, pelo fato de trabalharem mais que os homens,
uma vez que elas realizam
duplas e até triplas funções,
onde além do trabalho remunerado cuidam da casa, dos
filhos e até mesmo do marido.
Por mais que uma reforma seja necessária para dar
sustentabilidade ao sistema
previdenciário, e nossa última
reforma ocorreu em 1999, a
jornada dupla, às vezes tripla,
das mulheres brasileiras continua atual.
De acordo com a Síntese
de Indicadores Sociais – uma
análise das condições de vida
da população brasileira, divulgada pelo IBGE, as mulheres
trabalham cerca de vinte horas
por mês a mais que os homens.
E não vamos esquecer que ganham cerca de 30% menos. A
pesquisa nos traz a informação
de que os homens permaneceram com uma jornada de apenas 10 horas semanais com os
afazeres domésticos, ou seja,
ainda se mostra uma realidade
feminina o cuidado da casa e
dos filhos.
A reforma sendo realizada
com equiparação de idade
entre homem e mulher não
leva em consideração uma
questão cultural brasileira que
ainda não foi superada, não
tendo condições igualitárias
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entre os sexos, promovendo
a igualdade em um momento
ainda desigual.
Apesar de importantes
mudanças ocorridas desde
1999, inclusive o aumento da
participação feminina no mercado de trabalho, não se pode
negar que a mulher continua
trabalhando mesmo após se
aposentar. A diferença de idade
na aposentadoria seria uma
compensação da jornada dupla
e do cuidado com a família,
que não se encerra nem mesmo
com sua aposentadoria. É cena
rotineira encontrar avós que
criam seus netos.
A reforma da Previdência
será bem recepcionada se for
um marco social, porém, até
o presente momento, encontramos apenas retrocessos
sociais apresentados e um marco econômico, pois leva em
consideração apenas aspectos
atuariais e financeiros. Ela é,
sem dúvida, importante, pois
leva em consideração a redução dos contribuintes e a estimativa de vida da população,
mas que sejam analisadas as
especificidades do nosso povo.
Nos dias atuais não podemos retirar a diferenciação
de idade, pois é uma medida
compensatória. Se ocorrerem
tais mudanças, teremos uma
perda no que diz respeito à
desigualdade social e à desigualdade de gênero.
Tais argumentos não são
uma “constitucionalização do
machismo”, longe disso, pois
a realidade social brasileira é
cristalina quanto a mulher ser
a dona da casa, e os dados do
IBGE demonstram de forma
objetiva tal afirmação. Esperamos que o Congresso Nacional
se mantenha sensível a esta realidade e especificidade social.

João Badari
Advogado especialista em
Direito Previdenciário
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Prefeito decreta estado de emergência
em saúde pública de Barretos

Bastidores
da Política

A finalidade é combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor dos vírus da dengue, chikungunya, zika e febre amarela
Decreto baixado nesta sexta-feira (15) pelo prefeito
Guilherme Ávila, colocou o
município de Barretos em estado de emergência em saúde
pública. O decreto atende à necessidade de resposta urgente
à epidemia de dengue verificada no município, conforme
indicadores estatísticos da
secretaria municipal de Saúde.
O decreto publicado no site
oficial da prefeitura aponta
mais de 1.603 (mil seiscentos
e três) notificações compulsórias, os 505 (quinhentos e
cinco) casos confirmados de
Dengue, dos quais, 35 (trinta
e cinco) com sinais de alerta
(plaquetopenia e sangramento)
e as 799 (setecentas e noventa
e nove) notificações aguardando confirmação, o que resulta
em uma Incidência de 416,17
da doença; além da circulação
do sorotipo Den-2.
Em outro ponto, a prefeitura indica que o que o último
LIRAa (Levantamento Rápido
de Índices para Aedes aegypti),
realizado em outubro de 2018,
registrou em Barretos, o Índice

de Breteau de 5,1%, quando o
aceitável é de até 1%.
A ausência de limpeza em
imóveis particulares localizados no perímetro urbano e
rural, com o agravo do período
de chuvas, implica no aumento
de focos que podem se tornar
criadouros do mosquito Aedes
aegypti, vetor responsável
pela transmissão da Dengue,
Chikungunya, Zika Vírus e
Febre Amarela,
Por isso, todas as secretarias municipais, através de
seus servidores, deverão atuar
em colaboração, priorizando
as ações relacionadas à situação de emergência, mediante
solicitação da secretaria municipal de Saúde.
O decreto também notifica
todos os proprietários, compromissários ou possuidores,
a qualquer título, de imóveis
particulares localizados no
perímetro urbano para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação,
procedam à limpeza dos terrenos particulares desprovidos
de edificações, dos terrenos

particulares com construções
inacabadas ou abandonadas,
dos jardins dos prédios particulares desocupados ou abandonados e das calçadas defronte dos terrenos particulares,
inclusive para que procedam
à remoção de todo e qualquer
tipo de resíduo e capinação, de
modo a não propiciar criadouro ou habitáculo de animais e
insetos peçonhentos.
O não atendimento importará em autorização para que a
prefeitura realize a limpeza do
terreno, diretamente ou através
de empresas contratadas ou conveniadas para esse fim, correndo
as respectivas despesas por conta do proprietário, compromissário ou possuidor do imóvel,
sem prejuízo da aplicação das
multas previstas em lei.
No caso de recusa do proprietário ou possuidor, desde
que acompanhados da autoridade policial ou da atividade
delegada, os agentes municipais poderão adentrar os imóveis para o fim de erradicação
dos focos dos escorpiões e
mosquitos.

Prefeito, vice e secretária ministram
palestra em colégio barretense
O prefeito Guilherme Ávila,
o vice-prefeito, Vagner Chiapetti
,e a secretária municipal de Educação, Valéria Recco, ministraram palestra para os estudantes
de sexto, sétimo, oitavo e nono
anos do Colégio Plus Coc.
Como tema, os alunos do
colégio receberam informações
sobre a função e o trabalho de gestores da administração pública.
A palestra fez parte do projeto C Plus DC (Centro Plus de
Desenvolvimento da Cidadania) da escola, realizado anualmente, onde os estudantes são
orientados sobre os direitos
e deveres do cidadão, para
que entendam que é preciso
construir uma sociedade mais
justa, com pessoas conscientes
dos seus deveres e que saibam

exigir os seus direitos.
Conforme o projeto, há
um processo eleitoral para os
cargos dos poderes Executivo
e Legislativo, com votação em
urnas eletrônicas.
A posse dos eleitos acontece na Câmara Municipal com

a presença de autoridades,
dentre elas, o prefeito, presidente da Câmara de Vereadores, demais parlamentares
e o secretário municipal de
Educação. Durante todo letivo
são desenvolvidas dezenas de
ações sobre o pleito.

Poço profundo da Assis Chateaubriand
passa por manutenção e abastecimento
em alguns bairros será afetado

O SAAE (Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Barretos)
constatou, na última quarta-feira
(13), problemas na bomba do
poço profundo, localizado na
rodovia Assis Chateaubriand.
A autarquia confirmou que será
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necessária a substituição do
equipamento por um de reserva.
Durante o período da retirada e troca do equipamento,
que leva alguns dias, o abastecimento será afetado nos
bairros Zequinha Amêndola,

Dom Bosco, Califórnia e Derby Clube. Entre 13 e 17 horas,
período de menor consumo,
será feito um racionamento
para que se reserve água suficiente para abastecer os bairros
no período da manhã e noite.
O reservatório do Sorvetão,
localizado no bairro Celina, é
uma das alternativas neste período para reforçar o abastecimento nas quatro localidades.

VENDE-SE
Apartamento Quitado
Rua Cecap 2 nº 272 - Térreo
Apartamento Decorado
Valor: R$ 33.000,00
TRATAR
(17) 99757-1925
(12/19/26jan/02fev)

D

utra quer reativação de usina de asfalto - "Uma das maiores reclamações do barretense
são os buracos nas ruas de nossa cidade". A frase é do vereador Raphael Dutra (PSDB) e pede
a reativação da usina de asfalto no município, para agilizar o serviço de recuperação da pavimentação
de ruas. Em 2014, o prefeito Guilherme Ávila reativou a usina de asfalto, após permanecer nove anos
fechada. Passou a funcionar no almoxarifado da prefeitura com investimento de R$ 43,6 mil, garantindo a
produção de 20 toneladas por hora de asfalto frio, que poderia ser utilizado para tapa-buracos, recapes e
asfalto em ruas de terra. Dutra salienta que a confecção de asfalto pela usina custaria muito mais barato
para o município do que se for comprado de outras empresas, desonerando, assim, os cofres públicos.

P

aulo Correa sugere prédio da Ceagesp para instalação da Havan - O vereador Paulo
Correa (PR) encaminhou novamente requerimento ao diretor de expansão da Havan, Nilton Hang.
No documento, o parlamentar apresentou fotos e vídeos do prédio pertencente a CEAGESP, informando
que o imóvel se adequa as exigências da rede: área de 15 mil m², localizado às margens da Rodovia
Brigadeiro Faria Lima, na principal entrada de Barretos. Também foi encaminhado pelo vereador, ofício
da CEAGESP informando que tem interesse em parcerias para utilização do imóvel, já que não há mais
pretensão em utilizá-lo, inclusive, foi realizado um processo de alienação da área que foi frustrado por
falta de interessados. “Ano passado, o diretor de expansão da Havan, Nilton Hang, respondeu ao meu
requerimento informando interesse em conhecer Barretos. Sabendo do interesse e dos investimentos da
rede para dobrar suas lojas até 2022, encaminhei novamente ofício com informações da área pertencente
a CEAGESP, que se encaixa perfeitamente nas exigências da rede”, disse Paulo Correa.

Escolas e CEMEIs recebem
câmeras de monitoramento
As escolas municipais e
os Cemeis de Barretos estão
recebendo a implantação de
câmeras de monitoramento 24
horas e alarme para aumentar a
segurança nas unidades.
A instalação dos equipamentos
está sendo realizada pela prefeitura
de Barretos, por meio da secretaria
municipal de Educação, atenden-

do a solicitação do legislativo
barretense, em projeto de iniciativa
do vereador João Mulata.
O objetivo desta ação é
garantir uma maior segurança
para os alunos e professores
do município.
De acordo com a secretária
de Educação, Valéria Recco,
o sistema de monitoramento e

alarme implantado permitirá a
prevenção contra atos de invasão
e vandalismo que, infelizmente,
vem acontecendo frequentemente nos últimos tempos.
“Esperamos que até o final
de 2019, todas as unidades
escolares possuam os equipamentos de segurança” salientou a secretária.

ACIDENTE DE TRÂNSITO - O Corpo de Bombeiros de Barretos atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima no início da tarde desta sexta-feira (15). O acidente
ocorreu após uma motorista que dirigia um veículo da marca Hyundai Creta não obedeceu o
sinal de pare no cruzamento da avenida 11 com a rua 34, ocorrendo uma colisão frontal com
uma moto que transitava pela rua 34 sentido centro-bairro. Os dois veículos sofreram apenas
danos materiais, enquanto que o motorista da moto foi socorrido pelos bombeiros para atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa de Barretos.
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Concessionária de Rodovias TEBE Ministro alerta secretários de saúde para
entra na luta de combate à dengue ampliar cobertura vacinal do sarampo
A programação incluiu orientação sobre as formas de
prevenção e de combate ao mosquito transmissor da doença
Na última quarta-feira (13),
a TEBE, em parceria com a
ARTESP (Agência Reguladora
de Transportes do Estado de
São Paulo), realizou um mutirão de combate contra o mosquito transmissor da Dengue.
A concessionária continua
com a atividade de distribuição
de material informativo nas praças de pedágio, com o intuito de
conscientizar seus usuários sobre
a importância da eliminação de
possíveis focos de criadouros do
mosquito transmissor da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya,
o Aedes Aegypti, como forma de
prevenção das doenças.
A ação prevê ainda a posts
nas redes sociais, além da veiculação de frases de orientação

nos Painéis de Mensagens
Variáveis – PMVs.
As equipes da concessionária
seguem um cronograma de limpeza e manutenção na rodovia,
durante o ano todo. "É importante salientar que o comprometimento de todos no combate
ao mosquito é fundamental",
diz a empresa. A orientação aos
motoristas é que depositem seu

lixo no interior do veículo (no lixocar) ou guardem para descartar
corretamente após a viagem em
um local apropriado. A empresa,
também, ressalta que os usuários
podem parar em uma de nossas
bases de apoio e descartar os
lixos na lixeira. (Foto: Equipe
que realizou o mutirão contra
a Dengue na SP 326 – Rodovia
Brigadeiro Faria Lima)

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DE ALIMENTAÇÃO DE BARRETOS E REGIÃO

Dados preliminares de 2018 apontam que menos da metade dos
municípios brasileiros estão abaixo da meta de vacinação de 95% do
sarampo. O alerta foi feito em reunião com os secretários em Brasília

A baixa cobertura vacinal
e a necessidade de ampliar a
imunização contra doenças
que já haviam sido eliminadas
ou erradicadas, mas que voltaram a circular no país, como
sarampo, levou o ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a propor um novo pacto
sobre vacinação na última
quinta-feira (14).
A proposta foi feita em reunião da Comissão Intergestores
Tripartite (CIT), que conta com
representantes das secretarias
estaduais e municipais de saúde, além do governo federal.
Atualmente, três estados
(Amazonas, Roraima e Pará)
estão com transmissão ativa

do vírus por registrarem casos
confirmados recentes. Dados
preliminares de 2018 apontam
que, dos 5.570 municípios do
país, 2.751 (49%) não atingiram a meta de cobertura vacinal de sarampo, que é igual ou

Alerta para possível surto de febre amarela no país

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os trabalhadores do quadro abaixo, com vínculo na empresa SUCOCÍTRICO CUTRALE
LTDA, sito a Rod. Brig. Faria Lima km 409, Colina-SP., sindicalizados ou não, representados pela Base Territorial desta Entidade Sindical, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na Rua
16 nº 937, Bairro Centro, em Barretos-SP, no próximo dia 20 de Fevereiro de 2019, às 16:00 horas, em primeira
convocação, para o fim de discutir e votar a seguinte pauta:
1) Deliberação e discussão da proposta de acordo, apresentada pela empresa, nos autos da Ação Coletiva nº
0010836-64.2017.
Caso não seja atingido o quorum estatutário, a assembleia será instalada no mesmo dia e local, às 17:00 horas,
em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes.
Barretos, 14 de fevereiro de 2019.
Luiz Carlos Anastácio
Presidente

menor de 95%.
Os dados são ainda mais
preocupantes nos estados com
surto: no Pará 83,3% dos
municípios não atingiram a
meta; Roraima foram 73,3%
e Amazonas, a metade 50%.

Os casos oficiais de febre
amarela registrados entre dezembro de 2018 e janeiro deste ano
podem integrar a terceira onda
do surto da doença no país. No
total, foram 36 casos oficiais,
segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), que fez o alerta
às organizações governamentais.
Com base nas informações da
OMS, o país tem oito mortes confirmadas por febre amarela nesse
período. Os casos se concentram

em 11 municípios de dois estados.
Em São Paulo, foram confirmadas infecções em Cajati (2), Cananeia (3), Eldorado (16 casos),
Iporanga (7), Jacupiranga (1),
Pariquera-Açu (1), Serra Negra
(1), Sete Barras (1) e Vargem (1).
Além de São Paulo, o Paraná
possui dois casos confirmados
em Antonina e Adrianópolis. O
local de infecção de um último
caso confirmado ainda está
sob investigação do Estado.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
Av. 21, 75 - Esquina Rua 8 –
Centro – Apartamento 2
Descrição: 2
dormitórios, 1
WC social, sala,
cozinha, área de
serviço, cerca
elétrica, concertina, 1 vaga na garagem. Valor R$ 1.300,00 com
abono + (IPTU) + Seguro Anual

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

Na prática, segundo a OMS, o
Brasil pode estar passando pelo
terceiro surto de febre amarela.
Entre os casos confirmados
em humanos, 89% deles foram
identificados em homens com
média de idade de 43 anos e
pelo menos 64% dos infectados são trabalhadores rurais.
Números
Dados da OMS apontam
que, na primeira onda de febre
amarela registrada no país, entre
2016 e 2017, foram confirmados
778 casos em humanos e 262
mortes; na segunda onda, entre
2017 e 2018, foram contabilizados 1.376 casos em humanos
e 483 mortes. O período classificado como sazonal ao aparecimento ou aumento de casos
da doença no Brasil geralmente
ocorre entre dezembro e maio.

LOCAÇÃO COMERCIAL
Av e n i d a 3 5 n º
01318 (esquina Rua
08) - Clementina
Descrição: Salão
amplo com wc social, escritório, piso
frio, forro PVC. Valor
R$ 1.000,00 com abono + Seguro Anual.

LOCAÇÃO COMERCIAL
Avenida 25
nº 833 (Ruas
20x25) – Centro
Descrição: 02
salas c/ blindex,
02 wc social, recepção c/ sala,
jardim de inverno
c/ blindex, jardim, piso frio, laje , garagem. Valor R$
3.500,00 com abono + IPTU + Seguro Anual

Rua Pedro Cucato nº 394 - Grande
Horizonte.
Descrição: 03 dormitórios, wc social,
sala, cozinha, área
de serviço coberta,
quintal cimentado,
LOCAÇÃO COMERCIAL
piso frio, laje, garagem p/ 02 carros. Valor R$ 700,00 com abono + Av. 25 nº 448 (Ruas 12 x 14)
(IPTU) + Seguro Anual
- Centro
LOCAÇÃO RESIDENCIAL
Descrição: 01
suíte c/ armário,
Rua Esmeralda, n°
02 dormitórios
49 - Sumaré
c/armários, wc
Descrição: 02 dorsocial, sala de
mitórios, WC social,
Tv, sala de estar, cozinha planejada, despensa, área
sala, cozinha, área
de serviço, dependência p/ empregada c/ 01 dormitório
de serviço, piso frio,
e wc social, quintal cimentado, piso frio, laje, garagem
laje e garagem.
p/ 02 carros. Valor R$ 2.200,00 com abono + IPTU
Valor R$ 1.000,00
+ Seguro Anual – Locação Residencial e Comercial
com abono + IPTU + Seguro Anual

Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para
segunda-feira (18/02) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AUXILIAR CONTÁBIL
EDUCADOR SOCIAL
FARMACÊUTICO
FUNILEIRO DE AUTOS
MECÂNICO DE CAMINHÃO
PROFESSOR DE FRANCÊ

RECEPCIONISTA ATENDENTE
SERRALHEIRO
TOSADOR
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDOR INTERNO

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

Mega-sena acumula novamente e
pode pagar R$ 26 milhões neste sábado
Sorteio do concurso será realizado no Espaço Loterias CAIXA em São Paulo

A Mega-Sena sorteia, neste
sábado (16), um prêmio estimado em R$ 26 milhões. O sorteio
do concurso 2.125 da modalidade será realizado no Espaço
Loterias CAIXA, localizado no
Terminal Rodoviário do Tietê,
em São Paulo, capital.
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Aplicado na Poupança da
CAIXA, o prêmio pode render
mais de R$ 96 mil por mês. O
valor é suficiente para comprar 08
apartamentos de luxo, mobiliados
e com um carro na garagem, nas
melhores localizações do país.
As apostas podem ser feitas
até às 19 horas (horário de Brasília) deste sábado, em qualquer
lotérica do país e também no
Portal Loterias Online (www.

loteriasonline.caixa.gov.br).
Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer
suas apostas pelo seu computador
pessoal, tablet ou smartphone.
Para isso, basta ter conta corrente
no banco e ser maior de 18 anos. O
serviço funciona das 8 às 22 horas
(horário de Brasília), exceto em
dias de sorteios, quando as apostas
se encerram às 19, retornando às
21 horas para o concurso seguinte.

Os pedidos de aposentadoria feitos ao INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social)
aumentaram quase 30% em janeiro deste ano na comparação
com o mesmo período de 2018,
segundo dados do instituto.
No primeiro mês deste ano,
234.595 segurados solicitaram
o benefício, ante 182.289 em
janeiro de 2018. Extraoficialmente as informações são que
a corrida para se aposentar
está ligada às discussões da
reforma da Previdência.
"A gente conversa diretamente com as pessoas e há
um medo muito grande com
relação a essa reforma previdenciária", afirma o advogado
Roberto de Carvalho Santos,
presidente do Ieprev (Instituto
de Estudos Previdenciários).

No entanto, para o especialista, não há motivos para pedir o
benefício sem se planejar, principalmente nos casos de quem
já atingiu os requisitos para ter a
aposentadoria, pois, mesmo com
a aprovação de novas regras, há
o direito adquirido.
Além disso, segundo ele,
quem tiver condições para se
aposentar pelas regras antigas,
mas tiver vantagem com as mudanças, pode optar pelo melhor
benefício. "Os servidores do
INSS são obrigados a calcular
o melhor benefício possível".
Santos diz que a renda da
aposentadoria é para toda a
vida e, por isso, é preciso planejamento. "Mesmo que a pessoa
não pare de trabalhar imediatamente, vai substituir a renda
dela em algum momento".

Pedidos de benefício
ao INSS crescem 28,7%

Os Quitutes da Dulce

Beringela com banana
INGREDIENTES
4 berinjelas descascadas e cortadas em quadradinhos
1 dente de alho amassado
2 colheres (de sopa) de óleo de milho
Sal a pimenta a gosto
6 bananas cortadas ao meio no sentido do comprimento
1 xícara (de chá) de leite
2 colheres (de sopa) de maisena
2 gemas
2 claras batidas em neve
200 g de mussarela
MODO DE PREPARO
Em uma panela, colocar o óleo e alho
deixando dourar. Junte a berinjela e cozinhe até obter um purê cozido. Temperar
com o sal e pimenta a gosto. No fundo
de um refratário, coloque as bananas
cortadas. Misture e leite com a maisena,
acrescente as gemas e leve ao fogo para
engrossar. Bata as claras em neve e
misture ao creme de berinjela. Monte as
camadas: banana, creme e mussarela,
e termine com a última camada com a
mussarela. Leve ao formo até dourar.
Obs.: esta receita é muito gostosa. Já foi
testada em casa. BOM APETITE!

Jornal
O POVO
Ligue e
anuncie

3323-4960
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Fim do horário de verão
pode desregular o sono
por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

Especialista dá dicas de como se adaptar às mudanças sentidas pelo corpo

FRASES PERFEITAS - Aprendi que, se a gente espalhar
coisas boas por onde passar, a vida se encarrega de
trazer comisas melhores ainda. ( BIBI FERREIRA)

Neste fim de semana, a
partir das 00 horas deste domingo, dia 17, chega ao fim o
horário de verão. Os relógios
devem ser atrasados em uma
hora, nas regiões, Sul, Sudeste
e Centro-Oeste do país. Com a
mudança, é comum que muitas
pessoas estranhem e demorem
para se acostumar, o que pode
atrapalhar o sono e causar
desconforto na hora de dormir.
De acordo com a Consultora do Sono da Duoflex, Renata
Federighi, o corpo é regulado
pelo ciclo circadiano, uma
espécie de relógio interno que
identifica a duração dos períodos luminosos e não luminosos
(dia e noite) e é responsável
por ajustar as funções fisiológicas no período de 24 horas,
aproximadamente.
“Nosso relógio biológico
está acostumado com horários regulares para dormir e
acordar. Quando essa rotina
é quebrada, o organismo leva
um tempo para se adaptar. Por
isso, é possível sentir oscilações de sonolência e energia
em determinados períodos”,
explica a consultora.
Essa alteração pode causar
irritabilidade, estresse e baixa produtividade. Cansaço,
fraqueza muscular, dores de
cabeça, mau humor, alteração
do apetite e diminuição na capacidade de concentração são
outros sintomas muito comuns.
Nesta mudança o relógio
atrasa, ou seja, “ganhamos”
uma hora e, por isso, as pessoas
muitas vezes vão dormir mais

tarde. Para que o indivíduo não
sofra com os distúrbios citados
é aconselhável organizar a rotina aos poucos. A consultora
sugere que essa “hora extra”
deve ser usada para descansar.
“Duas semanas antes do fim
do horário de verão, devemos
tentar ir para cama 5 minutos
mais cedo a cada dia. Esta
mudança gradual vai ajudar
na adaptação quando o relógio
atrasar uma hora”.
Além disso, é apropriado
evitar refeições muito pesadas
no dia da mudança, principalmente no fim do dia. Alimentos
muito pesados para a digestão e
bebidas energéticas, como café
e alguns chás, podem prejudicar o sono. Aproveitar a luz do
dia para praticar exercícios é
ideal. Nesse período de adaptação é mais adequado optar
por atividade mais leves, como
yoga ou pequenas caminhadas.
Caso faça exercícios mais pesados, é indicado praticar, no
máximo, até três horas antes

de ir para a cama, para que
a liberação de endorfina não
prejudique o sono.
Para se acostumar aos relógios adiantados, a “higiene do
sono” também pode ajudar. O
termo consiste na organização
ou mudança de alguns hábitos
para melhorar a qualidade do
sono. Ingerir bastante líquido,
manter o ambiente silencioso,
arejado e escuro, e escolher
um travesseiro adequado ao
biótipo e a postura ao dormir,
também são importantes para
um sono relaxante.
“O travesseiro deve preencher o espaço entre a cabeça
e o colchão, em um ângulo
de 90º no pescoço, mantendo
a coluna cervical e lombar
sempre alinhadas. O recomendado é dormir de lado com as
pernas semiflexionadas com
um travesseiro baixinho entre
elas, para evitar a rotação da
coluna e os atritos entre os joelhos e os tornozelos”, orienta
a consultora da Duoflex.

Pesquisa realizada pela Federação Brasileira das Associações
de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) sobre o comportamento
feminino em relação às consultas
com ginecologistas. O estudo
foi produzido em parceria com
o Instituto Datafolha.
A pesquisa revelou que
5,6 milhões de brasileiras não
costumam frequentar o ginecologista-obstetra, quatro milhões
nunca procuraram atendimento
com esse profissional e outras
16,2 milhões não passam por
uma consulta há um ano.
Para especialistas, “isso é
bastante preocupante, fato que
demonstra falhas no próprio
sistema público de saúde. O
resultado serve como análise aos
programas dos governos federal,

estadual e municipais”, disse.
O resultado da pesquisa mostra que 20% das mulheres com
mais de 16 anos de idade correm
o risco de ter um problema sem
imaginar. No total, foram entrevistadas 1.089 mulheres de 16
anos de idade ou mais em todo
o país pela pesquisa Expectativa
da Mulher Brasileira Sobre Sua
Vida Sexual e Reprodutiva: As
Relações dos Ginecologistas e
Obstetras Com Suas Pacientes.
A pesquisa mostra que
entre as pesquisadas, seis a
cada dez (58%) são atendidas
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), enquanto 20% passam
pelo médico particular e outras
20% têm plano de saúde. O resultado sugere que as campanhas sejam intensificadas a fim

de se mostrar às mulheres a
importância do ginecologista.
Especialidade
Quando questionadas sobre
qual especialidade médica é a
mais importante para a saúde
da mulher, 68% citam a ginecologia, principalmente por
aquelas que utilizam atendimento particular ou convênio.
Em seguida, mencionam clínica geral e cardiologia.
Todas as entrevistadas (98%)
consideram importante que o
ginecologista ofereça acolhimento adequado, realize exames
clínicos periódicos, dê atenção,
aconselhe, passe confiança e, acima de tudo, forneça informações
bastante objetivas. Nove em cada
dez dizem estar satisfeitas com
esses atributos em seus médicos.

FLASHBACK KAMILINHA

Pesquisa aponta comportamento
feminino em relação ao ginecologista

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

DOMINGO SHOW
Ator de Belíssima revela, neste domingo,
vício em drogas e por que se jogou de hotel em Barretos

O ator Vitor Morosini, de 29 anos, voltou a ser notícia depois de passar mais de uma década fora da
TV (ele interpretou o filho de Cláudia Raia, na novela Belíssima, de 2005). O motivo? Em agosto do ano
passado (quando a novela era reprisada pela Globo), ele caiu do quinto andar de um hotel em Barretos.
Agora, o jovem revela que luta contra o vício em drogas e explica o que houve no dia da queda. "Na
minha cabeça, eu estava sendo perseguido. Eles iam me pegar! Daí eu decidi pular. E pulei. Pulei 'de
peixinho'. Eu achei que, se casse no hotel, eles iriam me pegar!", conta ele, sem explicar quem são os
"eles" que o atormentavam. A declaração foi dada a Geraldo Luis, em conversa que será exibida no
Domingo Show, da Record, neste domingo (17). O programa ainda promoverá o reencontro de Morosini
com uma atriz famosa com quem ele contracenou no passado. Além de interpretar o Isaac em Belíssima,
Morosini atuou no longa Tainá 2 - A Aventura Continua (2005). No auge, foi considerado uma promessa
da nova geração de atores brasileiros. Contracenou com vários ícones da televisão, como Lima Duarte
e Irene Ravache. Ele considera que cair do prédio foi o chacoalhão que precisava para sua luta contra
o vício. "O susto da queda foi tão grande que serviu de lição para mim. Agora, depois de muitos anos,
estou livre da droga que causou tudo isso!", conta. Geraldo Luis também colocará Morosini frente a frente
com os heróis que salvaram sua vida. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos
com múltiplas fraturas nos membros superiores e inferiores. Assim que recebeu alta do hospital, foi para
uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, sua sexta internação do tipo. Ele alega que
seu vício era em maconha, que usou cocaína apenas cinco vezes na vida e que evita até beber álcool.
Fora da TV há mais de dez anos, ele quer aproveitar a nova oportunidade de viver que recebeu para
retomar sua carreira. "Agora que eu nasci novamente, decidi que quero voltar a atuar. Vou fazer de tudo
por isso", revela ele, que passou a trabalhar como piloto de avião depois de desistir da vida artística.

CEUs Barretos recebe espetáculo Entre Distâncias

O Centro de Esportes Unificados e Artes (CEUs) “Euníce de Souza Spíndola” recebe o espetáculo de
dança e performances “Entre Distâncias”, da Cia. Entre Nós, da cidade de Franca. Uma única apresentação acontece no próximo sábado, dia 23, às 20 horas. A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser
retirados no local, meia hora antes da exibição. A classificação indicativa é de 16 anos. Com direção de
Gustavo Sol, o espetáculo mescla performances de teatro e dança, trazendo uma proposta criativa com
interações entre a bailarina Daniela Rosa e o ator Rafael Bougleux. O espetáculo apresenta sua primeira
temporada por nove cidades do interior paulista, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da
Secretaria Estadual da Cultura e do Proac (Programa de Ação Cultural). Em Barretos, a promoção é da
prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Cia Entre Nós. O CEUs “Eunice
de Souza Espíndola” está localizado na Rua São José, 803, no bairro Jardim Universitário. Imperdível!!!

É neste domingo
Studio de Dança Marcelo
Benevides oferece mais uma
modalidade: DANCA DE SALÃO
O Studio de Dança
Marcelo Benevides, de
Barretos, oferece Ballet,
Jazz, Sapateado, Ballet
Fitness, Zumba, FitDance, Dança Contemporânea, Danças Urbanas,
Teatro e agora Dança de
Salão. É uma modalidade de dança que pode
ser praticada por jovens
e adultos de todas as
idades. Além de proporcionar interação e elevar
a autoestima, trás muitos
benefícios à saúde. Trabalha a coordenação motora e o equilíbrio, postura, o desenvolvimento
cardiovascular, a memória e proporciona um aumento de energia, por
ser uma atividade aeróbica. São aulas alegres e relaxantes, onde
os alunos aprendem diversos ritmos como: bolero, salsa, samba de
gafieira, soltinho, forró, além de passos básicos para o tango e valsa.
Faz bem ao corpo e ao espírito, fazendo com que todos possam
ampliar o ciclo de amizade e de socialização. As aulas terão início no
dia 11 de março, com o professor Gustavo Castro, e serão realizadas
às segundas-feiras, das 20 às 21h30. As inscrições estão abertas e
podem ser feitas individuais ou por casais, na secretaria do Studio.
Mais informações: (17) 3323-2395 ou 98109-5085. Que tal???

Garoto & Garota
Verão 2019
A diretoria cultural do Rio
das Pedras promove neste
domingo, 17 de fevereiro, o
concurso Garoto & Garota Verão 2019. Voltado apenas para
associados, o concurso será
realizado na Praça de Eventos
do clube, a partir das 14 horas.
Participam associados inscritos
com idade entre 6 e 18 anos de
idade, dos sexos masculino e feminino. Associados e visitantes
são convidados a prestigiarem!!!
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Prefeitura inicia acompanhamento farmacoterapeutico na rede de saúde
Saúde, Alexander Stafy Franco, reafirmando que a prefeitura de Barretos tem uma das
melhores equipes de profissionais, que deram rápida resposta na implantação do projeto.
De acordo com a coordenadora da Assistência Farma-

Na última quarta-feira (13),
a prefeitura de Barretos implantou no município o projeto
piloto "Consulta Farmacêutica
- Acompanhamento Farmacoterapêutico”, voltado para atender os pacientes cadastrados no
Programa de Diabetes.
Através deste serviço, o
Farmacêutico passa a assumir um papel importante no
acompanhamento do paciente dentro da equipe multidisciplinar, contribuindo para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, auxiliando

na redução dos problemas relacionados ao uso irracional
dos medicamentos, a fim de
melhorar a adesão ao tratamento e à qualidade de vida
aos pacientes diabéticos.
O projeto, desenvolvido pela
secretaria municipal de Saúde e
pela coordenação da Assistência Farmacêutica, foi iniciado
na USF (Unidade Saúde da Família) do bairro Los Angeles e,
em breve, será expandido para
as demais unidades.
No projeto, as farmacêuticas Ana Letícia Francisqueti

e Manuela Zili Theodoro Ribeiro realizaram consulta individual com o paciente que
utiliza vários medicamentos
ao dia, para iniciar o acompanhamento farmacoterapêutico,
orientando sobre o uso correto dos medicamentos, a educação do paciente sobre seus
medicamentos e problemas de
saúde, para sua compreensão
ao tratamento e autocuidado.
“É mais uma conquista
para qualificar o serviço de
saúde prestado à população”,
disse o secretário municipal de

Você paga pelo IPTU
e o que ganha com isso?
A chegada dos primeiros
boletos de IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano)
no começo do ano pode sempre trazer surpresas.
Ruas esburacadas, calçadas
irregulares ou falta de iluminação no bairro são reclamações
que, geralmente, vêm junto
com o aumento na fatura. Diferentemente do que muitos
pensam, porém, mesmo que
o IPTU seja um imposto ligado à propriedade, não há nada
que o vincule a melhorias diretas na vizinhança.
O IPTU contribui para o
bolo total de arrecadação de impostos de um município, que é
usado para pagar todas as despesas, e não faz diferença de
qual imposto saiu o dinheiro.
Gasto mínimo com
saúde e educação
Embora não haja nada que
vincule uma cobrança a uma
determinada atividade, as prefeituras são obrigadas a destinar um mínimo de 40% de
tudo o que recolhem em impostos para saúde e educação,
sendo 15% na saúde e 25% na
educação. Mas, na prática, as
duas áreas passam de 60%.
Como o IPTU, ao lado do
ISS (Imposto Sobre Serviços), é a principal fonte direta da maioria das cidades, na
prática, é para essas áreas que
vai o grosso de sua verba.
Todos os demais serviços de
uma cidade devem concorrer
pelos recursos restantes. É nessa
lista que entram a manutenção
de ruas, jardins e praças, a coleta de lixo, transporte público
e também investimentos, como
novas vias ou construção e ampliação de hospitais e escolas.
Outras fontes complementam a receita das cidades:
repasses do governo federal,
por meio do Fundo de Participação dos Municípios, e do
governo estadual, parte do
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores).
IPTU tem função social
A cobrança do IPTU, anual, é sempre uma porcentagem aplicada sobre o valor
venal do imóvel, uma estima-

tiva que a própria prefeitura
faz de qual seria o valor de
mercado daquela propriedade. Não há uma regra geral
para isso e cada prefeitura
decide em quanto e como será
a cobrança. O mais comum
é haver uma alíquota única,
com diferenciações entre os
tipos de imóveis.
Há a possibilidade, porém,
de o IPTU ser explorado como
ferramenta social na distribuição de renda e também no
desenvolvimento da cidade.
São mecanismos de cobrança
progressiva que estão previstos na Constituição Federal,
mas cabe às cidades a decisão
de adotá-los ou não em suas
legislações municipais, e eles

ainda são pouco explorados na
maior parte do país.
Um formato possível, por
exemplo, é o de alíquotas progressivas de acordo com o valor: quanto maior o valor venal
do imóvel, maior a alíquota
cobrada. É a mesma lógica do
Imposto de Renda e uma maneira de cobrar proporcionalmente mais dos mais ricos e
menos dos mais pobres.
Outro é atacar os imóveis
subutilizados, como a cidade
de São Paulo começou a fazer
em 2014: a ideia é aumentar
as alíquotas de imóveis desocupados em regiões centrais
para desestimular a ociosidade e combater a falta de terrenos e o déficit habitacional.

cêutica Municipal, Cláudia
Lino, o projeto visa o cuidado
farmacêutico, promovendo
interação farmacêutica entre
a equipe multidisciplinar e o
paciente diabético.
Segundo a coordenadora do Programa do Diabetes,

Clélia Vianna, o acompanhamento
farmacoterapeutico
com os pacientes cadastrados
do Programa Diabetes, tem o
intuito de melhor atender aos
portadores de diabetes, o controle e prevenção no autocuidado com medicamentos.

8

Jornal O POVO

Barretos, 16 de fevereiro de 2019

IMAGENS DA SEMANA

Projeto
Amigo Bicho

Aplausos! Imagem da semana mostra um Escritório de Advocacia localizado na avenida 19 entre ruas 24 e 26, no centro da
cidade, como ponto público para alimentação de cães e gatos de
rua, conforme projeto Amigo Bicho, implantado pela prefeitura.
Trata-se de um comedouro para ração e um bebedouro para água,
feitos em PVC. A iniciativa da prefeitura atende a um pedido do
vereador João Roberto dos Santos, o João Mulata, e foi concretizada a partir de mão de obra própria. A intenção do projeto é que
os pontos de alimentação venham a ser adotados por voluntários
ou pela iniciativa privada, que terão a missão de providenciar
ração para abastecimento dos comedouros e bebedouros, além da
limpeza necessária. Iniciativa que merece ser copiada.

Incêndio e
Vandalismo

Um incêndio no condomínio Turim, bloco 4, no conjunto
habitacional Luiz Spina, deixou moradores preocupados. O bloco
pegou fogo, provavelmente provocado por vândalos que invadiram o local e danificaram alguns objetos e parte de uma parede.

Árvore atinge fiação elétrica na Praça da Primavera
Na última quarta-feira (13), a
queda de um galho de uma árvore
de grande porte, na Praça da Primavera, gerou alguns transtornos para a
secretaria municipal de Defesa Civil
de Barretos. A árvore, com mais de
20 metros de altura, já tinha parte de
sua estrutura derrubada com a chuva
do dia anterior, e apresentava riscos
de queda sobre a fiação energizada
da CPFL, o que poderia gerar um
acidente de grandes proporções em
virtude da Feira Livre que acontecia
no local. Com a presença dos Bombeiros e Polícia Militar, os comerciantes
desmontaram as barracas da feira e a
CPFL suspendeu o fornecimento de
energia elétrica na região, incluindo
o Hospital São Judas Tadeu, que teve
que se manter com geradores, enquanto o trabalho era realizado na praça.

Segundo Caderno
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Dia D de combate à dengue mobiliza escolas estaduais da região de Barretos
Lançamento ocorreu nesta sexta (15); várias atividades foram realizadas nas unidades para reforçar importância de eliminar criadouros do mosquito
Epidemia de dengue reduz doações de sangue
O elevado número de casos de dengue em Barretos vem ocasionando a redução da quantidade de doadores no Hemonúcleo do Hospital de Amor. A coordenadora de campanhas do
hemonúcleo, Ana Paula Borges, informou que os estoques de sangue caíram consideravelmente
nos últimos dias. A média de doadores necessária é de 40 a 50 doadores dia e, nos últimos
dias estão sendo registradas de 20 a 30 doadores.

Cordão Espalha Samba confirma
corso de 2019 para o dia 2 de março
Com passagem por três bairros, evento tem
marchinhas, roda de samba, homenagem a carnavalescos
históricos e apresentação da bateria Cacique do Morro

Nesta sexta-feira (15) as
31 escolas da rede estadual da
região de Barretos foram convidadas a participar do Dia D de
combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças
como dengue e chikungunya.
A ação mobilizou os mais
de 17 mil alunos da região a
desmontar possíveis criadouros e promover uma verdadeira caça ao mosquito.
Na Escola Estadual "Valois
Scortecci", em Barretos, os
alunos criaram panfletos para
conscientizar a população sobre

a importância de eliminar criadouros do mosquito, realizando
a distribuição em uma praça da
Igreja Mini Basílica próxima à
escola. Para chamar a atenção,
alguns estudantes foram fantasiados de mosquito da dengue
durante a panfletagem. A ação
também contou com cartazes e
uma espécie de “grito de guerra”
preparado pelos alunos.
O tema “dengue”, bem
como a importância da eliminação de criadouros do
mosquito, são abordados ao
longo do ano em toda rede,

mobilizando toda a comunidade escolar.
Semana de
Mobilização
A Semana de Mobilização
de Combate ao Aedes aegypti
em todo o estado começou
na segunda-feira (11) com
ações integradas. A medida
faz parte do Plano Estadual
para enfrentamento do mosquito transmissor da dengue,
chikungunya e zika vírus.
Somente no mês de janeiro
foram registrados 4.595 casos
confirmados de dengue.

Cabide Solidário

Iniciativa do Senac Barretos
estimula consumo consciente
Projeto começou com funcionários e alunos, e agora envolve a comunidade
“Se precisar pegue, se sobrar doe”. Simples e direto.
É assim que se apresenta o
“Cabide Solidário”, projeto do
Programa Ecoeficiência do Senac Barretos, administrado pelos alunos da Aprendizagem,
responsáveis pela divulgação
e ações com o público.
Desde outubro de 2018 eles
organizam no pátio da unidade,
um cabide com peças de roupas
e calçados, trabalhando o consumo consciente. O objetivo é
propiciar a troca de peças em
bom estado. Todo aluno ou
funcionário pode levar a peça
que quiser ou precisar.
O projeto é administrado
pelos próprios alunos, que se
responsabilizam pelo recebimento e análise das roupas e
calçados, além da divulgação
e orientação dentro da unidade.
As peças que não vão para o cabide, são encaminhadas para a
Casa de Passagem de Barretos.
“Recebemos muitas peças e
os alunos estão empolgados com
a resposta ao projeto. Como no
começo surgiram dúvidas sobre
quem poderia dispor do cabide,
a turma optou por espalhar a iniciativa pela unidade. Deixamos
peças nos banheiros, escadas

e outros espaços, dessa forma
elas começaram a ser levadas”,
conta Lizandra Pereira Ferraz,
responsável pelo Programa
Ecoeficiência.
Ela acrescenta que a ideia é
envolver a comunidade, disponibilizando o cabide para que
a população se sinta à vontade
em se aproximar e participar.
“Essa é uma ação permanente,
que pretende a interação com
a comunidade justamente para
refletir sobre a necessidade de um
consumo mais consciente. Não é
apenas levar para casa e acumular
peças de roupas e sapatos, mas
refletir sobre a verdadeira necessidade dessa aquisição”, salienta
Emerson Mello dos Santos, gerente do Senac Barretos.
A primeira experiência do

Cabide Solidário aberto à comunidade foi em janeiro, quando o
Senac Barretos levou a iniciativa ao Hospital de Amor (Hospital de Câncer de Barretos).
“Ficamos por quatro horas no
hall de entrada, por onde circulam muitas pessoas de todos os
lugares do país, e rapidamente as
pessoas foram se aproximando e
interagindo. Duas horas depois,
uma pessoa chegou com duas
sacolas em doação”, contou
Lizandra Ferraz.
Quem quiser conhecer mais
sobre o projeto pode ir até a
unidade, que fica na avenida
21, nº 87, na esquina da rua 2,
no centro. O Senac Barretos
funciona de segunda a sextafeira, das 8 às 21 horas, e aos
sábados, das 8 às 14 horas.

O corso do Cordão Carnavalesco Espalha Samba está
confirmado para o dia 2 de
março, sábado de Carnaval. O
evento segue o mesmo formato
dos três primeiros anos, com a
concentração marcada a partir
das 14 horas, na esquina da rua
10 com a avenida 37.
A partir das 14h30 começa
a Roda de Samba com o quinteto Espalha Samba. Às 17h30
tem início as homenagens aos
destaques da história do carnaval barretense e do próprio
cordão e, logo após, o corso sai
em desfile pelas ruas, no estilo
“vem quem quer”.
Coriolano José Neves, um
dos mais importantes carnavalescos da cidade (atuou
nas escolas de samba Estrela
D´Oriente e Liberdade), mais
Sílvia Regina de Souza Cruz
(Rainha de Bateria e passista
de escolas de samba barretenses), recebem o Troféu
Carnavalesco Primeira Linha
– Tributo Espalha Samba.
Destaque nos corsos do
cordão, o Bloco do Vovô Marcelo, liderado pelo contabilista
Marcelo Gazetti e sua esposa
Célia Peres, que agrega a família, recebe o Troféu Animação.
Famosa baiana, que reside em
Barretos há anos, Eujácia Affonso da Silva, recebe o Troféu
Personalidade do Samba.

Em homenagem póstuma,
o Espalha Samba reverencia
ainda o saudoso carnavalesco
Zé Ramiro com o Troféu Personalidade do Samba – Em
Memória, que será recebido por
sua neta, Carmem Lúcia Ramiro. A homenagem é marcada
pela reedição especial para data
da bateria Cacique do Morro,
fundada e liderada por Zé Ramiro por décadas em Barretos,
composta por seus descendentes
e Jorge Ramos, que fez parte
da versão original. Seu neto
Ricardo Melquiádes, atua como
o mestre de bateria na ocasião.
Após as homenagens, o
corso do Espalha Samba sai
às ruas passando pelos bairros
Celina e Bela Vista, chegando
à Pracinha da Primavera onde a
Banda Espalha Samba faz uma
pausa, abrindo espaço para apresentação da Cacique do Morro.

“O Carnaval do Espalha
Samba é o estilo vem quem
quer. Basta chegar e integrar.
Seja a partir da concentração,
onde passa ou mesmo esperar
na Pracinha da Primavera. É
o Carnaval Família, onde as
crianças, jovens, adultos e idosos se divertem com harmonia
ganhando confete, serpentina e
espalhando o samba”, afirma o
coordenador Patrício Augusto.
INSTITUIÇÕES
Mais uma vez, neste ano,
o Espalha Samba realiza uma
ação social arrecadando leite
para doação a entidades de
assistência social. O produto
pode ser entregue antes do dia
do corso, na rua 10, nº 0271,
entre avenidas 35 e 37 ou no
Bar do Guell (na esquina da
residência) e no dia, seja na
concentração ou durante a
passagem do cordão.

Bebedouro, Guaíra e Igarapava recebem
classificação de interesse turístico
Cidades vão receber importante reforço orçamentário destinados ao Turismo
A Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo aprovou, no último dia 5, o projeto
de lei 635/2018, de autoria dos
94 deputados estaduais, que
classifica 43 cidades como
MITs (Municípios de Interesse
Turístico). Entre as beneficiadas, estão Bebedouro, Guaíra
e Igarapava.
Os MITs recebem recursos anuais do Governo do
Estado para investimentos
na infraestrutura turística e,
além disso, podem se transformar em estâncias turísticas. A utilização da verba
deve fomentar a ampliação
e o fortalecimento das ativi-

dades econômicas da região.
Para receber a condição de
Município de Interesse Turístico, a cidade deve ter atrativos
turísticos, serviço médico
emergencial, de hospedagem,
de alimentação, informações
turísticas e abastecimento
de água potável e esgoto. A
classificação garante o recebimento de cerca de 600 mil
reais por ano a cada cidade.
A proposta é que, além
das 70 estâncias turísticas já
existentes no estado, se declare
outros 140 municípios como
de interesse turístico.
Além de Bebedouro, Guaíra e Igarapava, receberam

a classificação Adamantina,
Adolfo, Anhembi, Araçatuba,
Araçoiaba da Serra, Barra do
Turvo, Bocaina, Botucatu,
Divinolândia, Dois Córregos, Garça, Ibirarema, Icém,
Indiaporã, Ipeúna, Itapeva,
Itaporanga, Itariri, Itirapina,
Jaboticabal, Jarinu, Juquiá,
Juquitiba, Lavrinhas, Marília,
Mogi Mirim, Palmeira D'Oeste, Paulicéia, Pirapora do Bom
Jesus, Pongaí, Porto Ferreira,
Santa Albertina, Santa Clara
D'Oeste, São Bernardo do
Campo, São João da Boa Vista, São Manuel, Timburi, Três
Fronteiras, Valentim Gentil e
Votorantim.

Segundo Caderno
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ESPAÇO
INFANTIL
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

Como cuidar do cordão umbilical
após o nascimento do bebê?

Durante a gestação, o
cordão umbilical transmite ao
bebê sangue rico em nutrientes e oxigênio provenientes
do organismo da mãe.
Após o nascimento, a ligação se desfaz quando o médico
obstetra faz a ligadura (corte)
do cordão umbilical e deixa
apenas um pedacinho ligado
ao corpo do recém-nascido,
chamado de coto umbilical.
É sobre os cuidados com
esse pedacinho que vamos
falar hoje!
Nas primeiras horas após
o nascimento, o coto umbilical é esbranquiçado, preenchido com uma substância
que lembra uma geleia trans-

parente e brilhante.
Depois, ele começa a secar
e vai se tornando mais escuro,
este processo é conhecido por
mumificação, em que vai secando aos poucos até secar por
completo e cair. Normalmente,
o processo de mumificação
até a queda ocorre em cerca
de uma ou até duas semanas
após o nascimento, mas pode
demorar mais dias.
Essa fase exige cuidados
específicos para evitar infecções e um ponto importante
é a higiene correta do coto
umbilical.
Mantê-lo limpo e seco reduz os riscos do recém-nascido
contrair uma doença bacteria-

na grave que pode ser fatal.
Os recém-nascidos podem
contrair tétano neonatal se a
gestante não tomar a vacina
contra o tétano ou coto umbilical for tratado da forma errada.
Ele não deve ser cortado com
tesoura ou outros utensílios
que não tenham sido bem
limpos e esterilizados. Além
disso, a higiene do coto deve
ser feita da forma correta.
Quando fazer?
- Todos os dias após o banho
e após a cada troca de fraldas.
Quais materiais
utilizar?
- Algodão, gaze ou cotonete, além claro de álcool 70%.
Passo a passo:

1- lave bem as mãos com
água e sabão.
2- com uma das mãos
suspenda o coto umbilical.
3- com o coto suspenso,
com a outra mão limpe o coto
e toda sua base com o material citado anteriormente.
4- para que o coto fique
sempre seco e limpo, coloque-o de fora da fralda e não
cubra-o com gaze ou qualquer outro material.
Após a queda do coto,
continue fazendo a higienização até completa cicatrização.
Assim você evita ao máximo
o risco de qualquer infecção.
Detalhe importantíssimo
Não coloque moedas sobre o coto umbilical. A hérnia umbilical que existe no
comecinho da vida é normal
e se fecha conforme a criança
cresce na maioria dos casos.
Colocar uma moeda só vai
aumentar a chance de infecção no coto umbilical
Na próxima semana falaremos sobre os cuidados para
o bebê ter um sono tranquilo
e seguro. Até lá!
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ZOOOMMM... Para a linda e exuberante Tami Suleiman, que está
leve e solta.... Arrasando muitos corações na city....

Hoje (16), a bela Ana Clara Morais Oliveira passa o dia
recebendo muitos cumprimentos por mais um aniversário.
Em especial, da mamãe coruja Alexandra. Parabéns!!

DESTAQUE! Não resisti...
Minha amiga, a jornalista
Luciana Gomes, com esse
sorrisão lindo ao lado do neto
Enzo, na Roda Gigante Brasil
do North Shopping Barretos!

BOTECO PRESS MÍDIA
A partir das 13 horas
no Samaúma, com
toda a imprensa
de Barretos
e Região

Amanhã (17), os holofotes estarão voltados para o
presidente de Os Independentes, Ricardo Rocha (Bodinho),
que comemora mais um aniversário e recebe o carinho
especial da esposa Ariane. Felicidades!!

HOJE NA ESTAÇÃO CULTURA

Barretos, 16 de fevereiro de 2019

Esportes

Diretoria decide manter
Paulinho McLaren no BEC
Jogadores mais experientes assumiram erros por situação ruim da equipe

O gerente de futebol do
BEC, Luiz Eduardo Cortillazzi, “Luizão”, afirmou em
entrevista a Rádio Jornal, no
programa Chegando Junto
que, atendendo pedido dos jogadores, o presidente de honra
do Touro do Vale, Milton
Aparecido da Silva, Miltão,
decidiu dar mais um voto de
confiança à toda comissão
técnica da equipe, incluindo
o técnico Paulinho McLaren.
O voto de confiança permanece de pé até a partida deste sábado,
às 17 horas, diante do São Carlos
Futebol Clube, em São Carlos.
“Os jogadores mais experientes, como o Carlão,
Alan Mota, André Luiz, João
Henrique, Anderson Magrão,
Wendell e outros afirmaram
que a culpa não é do Paulinho
e assumiram os erros, ressaltando que irão lutar para
tirar o clube desta situação”,

4

Barretos EC joga neste sábado em São Carlos
Após jogar na quarta-feira
(13) no Estádio Fortaleza, a
equipe do Barretos EC voltou
aos treinos na tarde da quinta,
para treino técnico/tático e na
manhã desta sexta-feira (15)
para treinamento tático. Os
treinamentos visam a partida
deste sábado, dia 16, às 17
horas, em São Carlos, diante
do São Carlos.

Presidente apresenta situação
financeira e se reúne com prefeito
afirmou Luizão.
De acordo com o gerente,
ele e o treinador Paulinho
McLaren, também decidiram
aceitar o desafio e permanecem no clube trabalhando para
colocar a equipe no G8 e brigar
pelo acesso a Série A2.
Acordo e multados
Na tarde da última quinta-feira (14), Luiz Eduardo
Cortillazi informou que, em

comum acordo com a diretoria do BEC, foi liberado o
meia Bruno Smith, enquanto
que outros três atletas foram
multados em 30% do salário,
mas permanecem no elenco do
Touro do Vale.
“O campeonato é muito
curto e se não haver descanso
de um jogo para o outro, não
suporta as condições das partidas”, destacou Luizão.

Prefeitura de Barretos oferece aulas de
iniciação e treinamento para basquetebol
Aulas são ministradas para o feminino e masculino em dois núcleos
A prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal de
Esportes e Lazer, está desenvolvendo um projeto de iniciação e
treinamento para basquetebol.
O secretário municipal de Esportes e Lazer, Dorivaldo de
Almeida Júnior, Lilico, acompanha as atividades e lembra
que as aulas são gratuitas.
Na terça e quinta-feira, das 15
às 17 horas, no ginásio do Conjunto Poliesportivo Municipal
“João Batista da Rocha – Rochão, são ministradas aulas para
o masculino na categoria Sub 16,
com o professor Jesus Antônio
Oliveira, que é também dirigente
da APAB (Associação de Pais e
Amigos do Basquetebol).
No CEMEPE do bairro
América, na segunda, quarta e
sexta-feira, das 14 às 16 horas,
são ministradas aulas para a
categoria Sub 13, no feminino, também com o professor
Jesus. As inscrições para as
interessadas são permanentes,
bastando comparecer ao local
no horário indicado.
Também no CEMEPE do
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bairro América, de segunda
a sexta-feira, a partir das 17
horas, e no sábado, a partir
das 9 horas, são ministradas

aulas para as Categorias Sub
11, Sub 13 e Sub 15, também
no feminino, sob direção do
professor Décio Balbino.

COMPETIÇÃO - O secretário Lilico e o professor Jesus Oliveira anunciaram que Barretos, por meio da equipe
Secretaria de Esportes – APAB, vai disputar neste ano o Campeonato Paulista – Categorias Sub 13 e Sub
15, no feminino. Na foto, equipe do basquete feminino no CEMEPE Tenente Câmara, do bairro América.

O presidente de honra do
Barretos Esporte Clube, empresário Milton Aparecido da Silva,

Miltão, divulgou que o clube
não recebeu nenhum real da cota
destinada pela Federação Pau-

lista de Futebol, em sua segunda
parcela liberada neste mês.
Segundo Miltão, do montante de R$ 64.500,00 destinados ao clube, ocorreu descontos de 5% do INSS, taxas
de arbitragem e encargos,
ingressos/catracas, bloqueios
judiciais e outros débitos,
totalizando nenhum recurso
para o clube.
Reunião
Nesta sexta-feira, dia 15,
Milton Aparecido da Silva
conseguiu agendar uma reunião com o prefeito Guilherme
Ávila, para tratar de assuntos
relativos ao clube.

