A Cidade
www.jornalacidadebarretos.com.br

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 21 de dezembro de 2018

A informação com precisão e credibilidade

A IDENTIDADE DE BOLSONARO - O jornalista, consultor político e de comunicação, e professor titular da USP, Gaudêncio Torquato,
revela neste artigo que reproduzimos, sua visão sobre “a identidade” do presidente eleito, Jair Bolsonaro, antecipando o que nós brasileiros conheceremos a partir de 1º de janeiro, quando da posse do novo presidente da República. EDITORIAL - Leia na página 2
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Orquestra Sinfônica apresenta Concerto de
Natal na Igreja do Rosário nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira, 21 de dezembro, Barretos vai se emocionar com o mais lindo Concerto
de Natal. Com entrada gratuita,
a partir de 20h30, o Santuário
Nossa Senhora do Rosário abre
suas portas para apresentação
especial da Orquestra Sinfônica Municipal de Barretos. Sob
a regência do maestro Paulo de
Tarso, com participação especial do Coral Paulista Ensemble,
a orquestra sinfônica barretense
apresenta as mais lindas obras
sacras de autoria de compositores mundiais, além de um coro
de ópera e as canções natalinas
já conhecidas da população.

Entidade alerta sobre cuidados com
brinquedos para crianças e adolescentes

Para reforçar a prevenção a acidentes envolvendo brinquedos, que afetam crianças e adolescentes, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou um alerta aos pediatras para que orientem pais e responsáveis sobre
cuidados a serem observados na hora das compras, em especial para o Natal. A preocupação é contribuir com a proteção da saúde, do bem-estar e da
vida da população pediátrica. Dentre as 12 recomendações constam pontos como: não comprar brinquedos pequenos ou com partes destacáveis
que possam ser colocadas na boca; evitar objetos com pontas ou bordas
afiadas, pistolas com projéteis, dardos e flechas (foto), pois podem causar
ferimentos de gravidade variável; deixar de lado brinquedos com correntes,
tiras e cordas com mais de 15 cm devem ser evitados pelo risco de estrangulamento de crianças pequenas.
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Delegacia do Serviço Militar
anuncia seleção de nova turma do TG
A 10ª Delegacia do Serviço
Militar, sediada em Barretos,
confirmou que estão disponíveis
as listas para seleção da turma
do Tiro de Guerra de 2019.
O jovem deve acessar o site
“alistamento online” onde receberá a informação se está dispensado ou se continuará parti-

cipando do processo de seleção.
Em seguida, o jovem deve
procurar a Junta de Serviço Militar para assinar a listagem de
ciência e receber o carimbo no
certificado de alistamento militar.
Em Barretos, o endereço da
Junta do Serviço Militar é na
avenida 21, esquina da rua 34.

Brasil ganha 10 milhões de
internautas em 1 ano, aponta IBGE
Em apenas 1 ano, o número
de internautas no Brasil cresceu
cerca de 10 milhões de pessoas,
sendo que os idosos representam
a faixa etária com maior crescimento de novos usuários da rede.
É o que aponta um levantamento divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), realizado no quarto
trimestre de 2017. Ele faz parte das coletas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD).
NÚMERO DE
INTERNAUTAS
Em 2017, segundo o IBGE,
o país tinha 126,4 milhões de
usuários de internet, o que representava 69,8% da população com 10 anos ou mais. Um
ano antes, os internautas somavam 116,1 milhões, 64,7%
da população. Assim, de 2016
para 2017, o contingente de
pessoas conectadas à rede
mundial de computadores no
Brasil aumentou em quase 9%.
IDOSOS CONECTADOS
Dos 10 milhões de novos
usuários de internet, 23% tinham
60 anos ou mais. “No mesmo período, a população idosa cresceu
em cerca de 1 milhão, enquanto
a população de 60 anos ou mais
usuária de internet cresceu 2,3

milhões”, destacou uma pesquisadora do instituto. Em 2016, o
percentual de idosos acessando
a internet em relação ao total de
internautas era de 24,7%, e saltou
para 31,1% em 2017, uma variação de 25,9%. No grupo etário
de 10 a 13 anos, a variação nesse
período foi de 7,4%, e no de 14 a
17 anos, de 2,9%.
DOMICÍLIOS COM
ACESSO À INTERNET
O número de domicílios com
acesso à rede mundial de computadores também cresceu na
passagem de 2016 para 2017. No
primeiro ano da pesquisa, 69,3%
dos lares brasileiros tinham equipamento conectado à internet,
percentual que saltou para 74,9%
em um ano. De acordo com o
IBGE, a área rural do país foi a
que mais registrou expansão no
número de domicílios conectados à rede – saltou de 33,6% para
41%, enquanto na área urbana
foi de 75% para 80,1%.
FOCO EM
REDE SOCIAL
A pesquisa do IBGE mostrou que a principal finalidade

de acesso à internet no Brasil
é enviar mensagens de texto,
voz ou imagens por aplicativos
diferentes de e-mail. Ou seja,
o principal objetivo de quem
se conecta à rede é o uso das
redes sociais como Facebook,
Instagram e Whatsapp. Em seguida, a outra principal finalidade é a realização de chamadas de voz ou vídeo. Assistir a
vídeos, incluindo programas de
TV, séries e filmes, aparece em
terceiro lugar. Troca de e-mails
aparece na quarta posição.

Confira os horários
de funcionamento
das repartições
públicas municipais
no Natal e Ano Novo
A prefeitura informou que foram estabelecidos pontos facultativos em todas as repartições públicas municipais nos dias 24 e 31
de dezembro. Decreto municipal
estabelece, ainda, que no dia 28
de dezembro o expediente será
encerrado às 13 horas. No dia 2
de janeiro o horário de funcionamento será das 12 às 17 horas.
As unidades de serviço público
essencial deverão manter o seu
funcionamento regular.
POUPATEMPO
O Serviço Municipal do Poupatempo seguirá os horários
estabelecidos pelo órgão estadual. Na segunda-feira, 24 de
dezembro, não haverá atendimento. No dia 26 de dezembro,
o atendimento começa às 12
horas. No dia 29 de dezembro,
sábado, e na segunda-feira, 31
de dezembro, não haverá atendimento. No dia 2 de janeiro o
expediente começa as 12 horas.
COMÉRCIO
O presidente da ACIB e Sincomercio, Roberto Arutim, confirmou a abertura das lojas nesta
sexta (21) até as 22 horas, além
de abertura no sábado, domingo
e na segunda-feira, dia 24, também em horários especiais.
SUPERMERCADOS
O Savegnago informou que
os horários das lojas da rede foram alterados para melhor atender aos clientes nas compras de
fim de ano: dias 21 e 22/12 as lojas funcionam das 8 às 23 horas;
dia 23 – domingo – das 8 às 21
horas; dia 24 – segunda-feira véspera de Natal – das 7 às 20 horas,
voltando a funcionar em horário
normal na quarta-feira, dia 26.
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Editorial

A identidade de Bolsonaro

O jornalista, consultor político e de comunicação, e professor titular da USP, Gaudêncio Torquato, revela neste
artigo que reproduzimos, sua visão sobre “a identidade” do presidente eleito, Jair Bolsonaro, antecipando o que
nós brasileiros conheceremos a partir de 1º de janeiro, quando da posse do novo presidente da República.
Todo governante, em início de governo, se esforça
para assoprar o balão de sua
identidade. Esta, por sua vez,
compreende duas dimensões:
uma de natureza semântica,
abrangendo o pensamento do
governante, manifesto em falas
improvisadas ou formais, entrevistas coletivas ou individuais,
respostas isoladas às provocações da mídia, etc; a segunda
dimensão é de cunho estético,
abrigando o discurso não verbal, e sim os gestos, as maneiras de se comportar, o modo de
se apresentar no cotidiano.
O governante, como celebridade, tem obrigação de
cumprir uma liturgia do poder.
A liturgia do poder faz parte do
Estado-Espetáculo, se fez muito presente no passado e é o imã
que costuma fazer a conexão
entre governante e governados.
Luis XIV se vestia como
um pavão, desfilava em seu
cavalo coberto de diamantes
nos arredores do Palácio de
Versailles; Hitler, sob orientação de Goebbels, estufava o
peito, deixava a cabeleira cair
sobra a testa, usava os braços
para imprimir força às palavras; Kennedy se ancorava no
sorriso aberto e na cabeleira
farta; Juscelino Kubitschek
era a simpatia do grande sorriso; Jânio, olhos esbugalhados,
paletó amarfanhado, ganhava
aplausos das galeras; Collor
fazia cooper diariamente com
um cordão de jornalistas correndo atrás; Sarney usava a

liturgia de modo solene; FHC
se esforçava para fazer aparecer seu lado schollar; Lula,
voz rouquenha, metáforas futebolísticas, linguagem rudimentar, desfilava de um canto
a outro no palanque, ganhando vivas da massa.
Já o presidente eleito Jair
Bolsonaro está tirando notas
boas em seu vestibular na área da
liturgia. Fazer flexões na frente
de um grupo de militares, que se
exercitavam, mostra a feição militar que o capitão tem procurado
reforçar a todo o momento.
O que impressiona é fazer
10 flexões portando uma bolsa de colostomia. Como é que
aguenta? É a pergunta que
muitos se fizeram.
O lado militar se apresenta
também nas continências que
Bolsonaro faz tanto para militares quanto para civis. Uma forma, segundo já se depreende,
de homenagear o interlocutor e
não de “beijar a mão”, como as
más línguas querem interpretar.
A escolha de militares para
integrar os quadros do governo,
dentre os quais muitos generais,
fecha a imagem do “soldado a
serviço da Pátria”, como ele tenta passar em suas perorações.
No campo semântico, a linguagem simples do capitão, com
frases incompletas, onomatopeias, certos cacoetes, o aproximam do homem comum. Assim
como o gosto por leite condensado no pão do café da manhã.
Ênfases ficam por conta
de expressões em defesa da
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» O POLIGLOTA EURIPINHO
O vereador Euripinho (PDT) disse que ainda pretende fazer um curso de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).

» UMA BOMBA PARA O SAAE
O vereador Kapetinha (PTB) entende que o SAAE deva
comprar uma bomba reserva para o poção.

família e, em matéria de relações externas, do alinhamento
incondicional com os Estados Unidos; o afastamento do
Brasil de nações comprometidas com o ideário dos direitos
humanos, compreendendo,
entre outras coisas, o acolhimento sem restrições a imigrantes que vivem em estado
de carências em seus países.
A sinalização nessa direção, inclusive com a promessa do chanceler escolhido, Ernesto Araújo, de tirar o Brasil
do Pacto Global de Migração,
assinado por 164 países, pode
nos deixar isolados da comunidade democrática universal.
Mas a identidade conservadora nos costumes e nas relações
internacionais vem sendo burilada com estridência.
No âmbito interno, a identidade do novo governo passa a
ser bem acolhida por parcelas
da sociedade, particularmente
estratos mais à direita, engajados na luta contra o aborto, a
ideologização do ensino esco-

lar, a favor do armamento para
proprietários rurais, contra invasões de propriedades.
Nessa linha, prevê-se refluxo do MST, que usa como
estratégia a ocupação de terras “para uso social”, conforme costuma alegar.
Outras vertentes da identidade do novo governo abarcam duas frentes: combate à
corrupção e combate à violência. São duas demandas sociais
de vulto e seguramente, se
bem-sucedidas, darão tintura
à imagem positiva do governo.
O país tem se tornado gigantesco faroeste. A criminalidade campeia sob ordens de
chefes presos. E a corrupção
ainda corre solta, apesar da
contenção da lama pelos dutos da Operação Lava Jato.
Bolsonaro montou sua
equipe de forma a preencher
todos os vazios da identidade.
Com a economia voltando a
bombar, as flexões e as continências do capitão serão vistas com admiração e respeito.

A internet está nos fazendo regredir?
macional nesses últimos 60
anos que o nosso corpo não
foi capaz de se adaptar.
Uma das maravilhas desses
últimos anos é a palavra “multitasking” ou “multitarefas”.
Quem é capaz de fazer várias
coisas ao mesmo tempo, ou
melhor, processar várias informações ao mesmo tempo,
como ligar para o cliente, fechar um trabalho e se preparar
para a palestra que acontecerá
em 5 minutos, é com certeza,
um indivíduo almejado no
mercado de trabalho, e “adaptado” ao novo mundo.
Curiosamente,
Byang
Chul Han mostra que o multitarefa é, na verdade, uma
capacidade primitiva humana.
Há milhares de anos, ao
mesmo tempo em que tínhamos que comer (época em que
éramos carniceiros), nós também tínhamos que nos preocupar com outros predadores, cuidar do bando e estar o
tempo inteiro preparado para
fugir. Naquela época, também
precisávamos processar informações ao mesmo tempo.
Ser multitarefas era muito
importante antes, mas acabamos ao longo do desenvolvimento da raça humana, equilibrando tal capacidade com a
de aprofundamento dos con-

PITA FOGO

» VICE PODE IR PARA O TRONO
Comenta-se na cidade que o reserva pode deixar o banco
e assumir o lugar do títular. Como dizia meu finado avô:
“Em política tudo pode acontecer”.

Opinião
Quantas postagens de redes sociais nós conseguimos
absorver por dia? Quantas
postagens as redes sociais nos
entregam por dia? Será que
nós aproveitamos tudo o que
vemos nas redes? Aproveitamos metade? Um terço? Quase nada? Ou nada?
Quantas dicas nós vimos
nas redes sociais e realmente
as seguimos? Sobre investimentos, sobre os “Do It Yourself”, tutoriais de manutenção, instalação, etc.
Quantas notícias já lemos
e pudemos nos aprofundar no
caso? Quanto conhecimento
não foi feito de “ctrl + c; ctrl
+v”, o famoso “copia e cola”?
Como nada é polarizado,
um ou outro conteúdo nós soubemos aproveitar. Entretanto,
se compararmos com todos os
outros conteúdos que chegam
até nós, a conclusão é a mesma
de Mário Sérgio Cortella: nós
acabamos não por navegar na
rede, mas por naufragar nela.
Nicholas Carr, um estudioso
das consequências da internet
no cérebro humano, afirma que
nós não estamos preparados
para receber tanta informação.
A velocidade informacional não é acompanhada pelo
nosso cérebro. A sociedade
aumentou tanto o fluxo infor-
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» A FÉ DE PAI QUIQUI BIDU
Papai Quiqui Bidu, renomado adivinhador da região metropolitana, é um homem de fé. Tanto, que crê que um famoso político ainda vai parar no xilindró. Porém, não sabe
prever a data exata da fatalidade.
» A POSTURA POLÍTICA DE DUTRA PARA 2019
Passadas as turbulências da eleição da nova mesa da Câmara Municipal, muita gente quer ver qual será a atitude
política do vereador Dutra (PSDB) a partir de 2019. A divisão tucana levou o vereador João Mulata (PSDB) à presidência do Legislativo barretense, surpreendendo até alguns
políticos experientes.
» PODE PINTAR GENTE NOVA NO PEDAÇO
Há rumores que pode haver breves mudanças no secretariado municipal da atual administração. No entanto, ninguém confirma ou desmente os bastidores políticos.
» VEREADOR É IGUAL PAPAGAIO
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) afirmou que é
igual papagaio que está aprendendo a falar. “Só escuto”,
disse. Comentou ainda que a ave, às vezes, nem fala depois.
» AS NOVIDADES DA AVENIDA 43
O Savegnago da avenida 43 deve mudar para o terreno que o supermercado arrematou do clube União. Em seu
lugar deverá ser instalada uma loja da Decathlon. Avenida
ainda deve receber franquias do Bobs e Burguer King.
» EITA CHEIRINHO BOM
O Açaí do Cuiabano Lima que estava instalado no Posto
do Minerva dará lugar a uma loja do Boticário.
» A LOJA DO POLÊMICO DONO BOLSONARISTA
A Havan pode se instalar às margens da rodovia Brigadeiro Faria Lima, próximo a avenida 43.
» CORREA QUESTIONA PROJETOS PARA O FUTURO
O vereador Paulo Correa (PR) deseja saber se a Prefeitura de Barretos tem projetos de permuta de terrenos
com o setor privado, com o objetivo de firmar parcerias
para a construção de um Centro Administrativo para acomodar todos os órgãos públicos municipais do Executivo; além de Estádio de Futebol, Complexo Poliesportivo
e Terminal Rodoviário.
» INFORMAÇÕES SOBRE FISCALIZAÇÃO NA UPA
Vereadora Paula Lemos (PSB) pediu informações da
prefeitura sobre fiscalização e acompanhamento dos medicamentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
» TUCANO PEDE PARA TAPAR BURACO
Recapear ou tapar os buracos ao longo da Avenida Ibirapuera foi uma das solicitações do vereador Betim da Comunidade (PSDB)

teúdos. Daí vieram os mitos,
as filosofias, a matemática, a
ciência em geral, todo o conhecimento ímpar do ser humano.
Com o aprofundamento,
fizemos muito com pouco.
Hoje, com o excesso de informação, parece que estamos

fazendo pouco com muito.
Mais uma vez: será que nós
aproveitamos tudo o que vemos nas redes?

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “O outro pé da sereia”,
de Mia Couto, publicado pela editora Companhia das Letras.

Leonardo Torres
Palestrante, professor e
doutorando em Comunicação e
Cultura Midiática.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Viver é isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências.” (Jean Paul Sartre)

O barretense Fischer Monteiro, ladeado pelo primo Ademir e a esposa Juliana Ramos, curtiram Maresias, litoral norte paulista, dias desses, que por sinal
o tempo colaborou, o sol estava radiante, e não é que deu praia!?! Sucesso.

O engenheiro civil e químico, Danilo Yuzuki foi recarregar suas energias
na cidade Maravilhosa. Foram 7 dias de descanso ao lado do amigo francês, Damien Grilbaudeau. E a self não poderia ter sido em lugar melhor, o Pão de açúcar
que mostra as belezas do Erre jota. Bom demais!!!

A fonoaudióloga e gestora de saúde, Maria Rosa Ferreira,
está em contagem regressiva para comemorar mais um ano
de vida em plena semana de Natal. Ela já iniciou as comemorações sempre com muito alto astral, que é sua marca
registrada. Felicidades!!!

Amanhã (22), os parabéns vai para o jornalista, produtor de
Hoje (21) é dia de Fred Neto celebrar mais
eventos, escritor, roteirista e missólogo, Milton Figueiredo, que
brinda mais um aniversário, e a data vem recheada de carinho um ano de vida, rodeado de seus familiares e
amigos. Tudo de bom!!!
de sua família e amigos. Parabéns!!! (foto: arquivo pessoal)

Entre um
click e outro,
o modelo
barretense
Victor Costa
registra os
seus trabalhos
em diversas
campanhas
publicitárias em que
participa.
Esta é para a
Polishop, e em
breve Victor
estrela uma
mini série
para a montadora Volkswagen do Brasil.
Tá com tudo
Victor!!!

A quarta-feira (19) foi de comemoração para
Débora Richieri que completou mais um ano
de vida, ganhando festinha surpresa dos
colegas de trabalho, e logo em seguida, o carinho
das filhas Samara e Lavínia. Parabéns!!!

Esbanjando saúde e boa forma, o personal trainer Hernane Nogueira, colhe os frutos de muita dedicação e esforço ao longo do ano de
muito trabalho, e a recompensa é nada mais nada menos que nas
paradisíacas praias de Cancun. Muito bom!!!

O presidente de Os Independentes Ricardo Rocha e o diretor social Fernando Moni, realizaram na
manhã de segunda-feira, dia 17, a entrega de doações no asilo Vila do Pobres de Barretos. A ação foi
resultado de arrecadação realizada durante a festa de confraternização dos associados. Foram adquiridos frangos, carne, produtos de limpeza e higiene entre outros materiais. (foto divulgação)
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Temer realiza última reunião interministerial
e elogia os avanços na área da educação
O presidente da República,
Michel Temer, realizou a última reunião interministerial
com os membros do seu governo antes de deixar o cargo
no próximo dia 1º de janeiro.
Na oportunidade, ele fez
um balanço de seus dois anos e
quatro meses à frente do Poder
Executivo. O ministro da Educação, Rossieli Soares, esteve
no Palácio do Planalto, em Brasília, e participou do evento.
Michel Temer agradeceu
pessoalmente a cada um de
seus ministros e destacou a autonomia dada aos ministérios.
“Foi essa descentralização que
fez com que pudéssemos hoje
comemorar vários dados posi-

tivos do novo governo”, afirmou o presidente da República. “Houve uma integração
extraordinária de todo o governo”, complementou.
Ao falar sobre a área da
educação, Michel Temer enalteceu o trabalho desenvolvido
pela pasta e destacou algumas
marcas que ficarão como legado do seu governo.
“Na área da educação tivemos avanços significativos.
Primeiro com o Mendonça Filho e agora com o Rossieli Soares”, elogiou o presidente. “E
hoje, as aprovações do novo
currículo do ensino fundamental, do ensino médio e até do
ensino superior, ganham cada

vez mais credibilidade. E ganham uma dimensão extraordinária, pois foram aprovadas por
mais de 86% da área educacional do nosso país”, finalizou.

Construção de ponte no
Córrego do Aleixo preocupa
vereador Paulo Correa
A construção de uma ponte
sobre o Córrego do Aleixo foi
questionada pelo vereador Paulo Correa (PR). No documento
encaminhado ao Executivo, o
vereador solicitou a confirmação se foi protocolado pedido na
Secretaria Municipal de Planejamento para construção de uma
ponte na Área de Preservação
Permanente (APP) próxima ao
Jardim Botânico e AME, visando fazer a ligação com um futuro loteamento que será implantado nas proximidades.
“Chegou ao meu conhecimento que pode ter sido pro-

tocolado na prefeitura pedido
para construção de uma ponte
sobre o Córrego do Aleixo, visando garantir o acesso entre o
Jardim Botânico e AME a um
futuro loteamento. O córrego
é importante no abastecimento de água de nosso município, sendo temerário e inconsequente a alteração da APP
local para proceder a essa ligação”, disse Paulo Correa.
Ainda no documento, o vereador indagou se a administração desafetará a área mesmo sabendo que é uma Área
de Preservação Permanente,

bem como por que não se cogitou a implantação de uma
marginal à Rodovia Brigadeiro Faria Lima para o acesso ao
futuro loteamento, “medida
mais cabível e que terá menos
impacto ambiental”.
“Essa construção se acontecer, atingirá a APP existente no local que está afetada
ao Jardim Botânico, causando um imenso dano ambiental. Esta APP tem a finalidade
de preservar as características
naturais, a biodiversidade da
fauna e da flora local”, acrescentou o vereador.

Projeto que fixa remuneração de Conselheiros
Tutelares será retomado em 2019
A análise do projeto de Lei
259/2017, que fixa em R$ 2,1
mil a remuneração profissional
dos Conselheiros Tutelares para
uma jornada de trabalho de 40
horas semanais, será retomada
a partir do próximo ano pelas
comissões de Administração
Pública e Relações do Trabalho, e de Finanças, Orçamento
e Planejamento da Assembléia
Legislativa do Estado.

Essa remuneração está fundamentada nos termos definidos pelo Art. 134 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA).
Caso seja aprovado em plenário
pelos deputados, os municípios
no Estado de São Paulo deverão
elaborar ou mesmo adequar as
respectivas legislações orçamentárias a fim de cumprir o disposto
no projeto de lei.
A remuneração do Conse-

lheiro Tutelar somente tornou-se obrigatória em 2012, por
meio da Lei federal n. 12.696.
Para os deputados que defendem o projeto, “observa-se
que, em sua maioria, o valor
da remuneração paga aos conselheiros tutelares está muito
aquém da relevância social de
seu trabalho, razão pela qual
cabe ao Estado estabelecer um
salário mínimo para a função”.

Euripinho pede por segurança nos
CEMEIS e escolas municipais
São recorrentes as ações
de vandalismo e furtos nos
Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEI’s e
escolas no município, gerando inúmeros transtornos a todos os usuários deste espaço,
além de causar prejuízos aos
cofres públicos.
Pensando nisso, o vereador Olímpio Jorge Naben
(Euripinho) solicitou à administração municipal a disponibilização de guardas/vigias

em período noturno em todas
os CEMEI’s e escolas municipais, ou dispor os estabelecimentos de ensino de alarmes,
como forma de prevenir ações
de vandalismo e furtos.
“Está ficando cada dia pior e
frequente os casos que ficamos
sabendo sobre furtos em CEMEIS e escolas municipais, por
isso fiz essa solicitação, objetivando coibir tais ações”, ressaltou o vereador.
Em resposta ao requerimen-

to, a secretaria municipal de Ordem Pública informou que “não
possuímos em nosso efetivo vigilantes suficientes para cobrir
a necessidade de todos os CEMEIs, porém a fim de inibirmos
a ação dos vândalos implantamos desde 2015 a Ronda Municipal que, de modo itinerante,
fiscaliza todas as noites os CEMEIs, além de outros prédios
públicos. Quanto à instalação de
alarmes, cabe a secretaria municipal de Educação a instalação”.
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“Facada” nos recursos de SENAI e SESI acabaria com
quase 329 mil vagas para jovens e trabalhadores paulistas

A “facada” prometida pelo
futuro ministro da Economia,
Paulo Guedes, nos recursos do
Sistema S teria efeitos “devastadores” sobre programas de educação técnica e serviços de saúde
prestados à população da região
Sudeste do país que beneficiam,
principalmente, jovens e trabalhadores de baixa renda.
No caso do SESI e do SENAI,
mais de 621 mil estudantes ficariam
sem opção de cursos de formação
profissional com o possível fechamento de 180 escolas e demissões
de cerca de 9.691 mil trabalhadores
das instituições no Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e São
Paulo. O próximo governo não divulgou plano para substituir os serviços das entidades para a população, como alternativa aos prováveis
cortes orçamentários do Sistema S.
“A proposta de cortes no Sistema S teria efeitos devastadores
sobre instituições que funcionam
e prestam serviços essenciais
para jovens e trabalhadores brasileiros. Além de acabar com empregos de educadores, técnicos,
especialistas e pesquisadores, se
forem feitos, os cortes prejudicarão a educação, pesarão sobre a
saúde e afetarão a economia do
país como um todo”, explica o
diretor-geral do SENAI e diretor-superintendente do SESI, Rafael Lucchesi.

DANOS EM SÃO PAULO
No estado, o impacto da prometida “facada” pode comprometer até 30% dos recursos do
SENAI e acabar com mais de
321,9 mil vagas de cursos técnicos profissionais por ano, no
estado. Além disso, o corte orçamentário no Sistema S deve promover o possível fechamento de
28 escolas da instituição de formação profissional dos paulistas.
No SESI, mais de 72,5 mil
estudantes do ensino básico e
de educação de jovens e adultos
podem perder a oportunidade de
estudar por que 65 escolas da
educação básica da instituição
podem ser fechadas no estado.
Além disso, o desemprego deve
aumentar no Rio de Janeiro, por que
os cortes orçamentários no Sistema
S, prometidos pelo próximo governo, vão influenciar diretamente na
demissão de quase 4.974 funcionários do SENAI e SESI paulista.
Na prática, o impacto será
sentido por todos. No caso de
jovens e trabalhadores, os cortes
afetariam a principal rede de preparo e qualificação para o mercado de trabalho, com reflexos
na capacidade da população de
acompanhar a evolução tecnológica das empresas e até de conseguir o primeiro emprego.
“A formação profissional e a
capacitação técnica de qualidade

aumentam a empregabilidade do
trabalhador e, para o jovem, é um
importante diferencial para conquistar o primeiro emprego, numa
faixa etária em que o desemprego
é ainda mais grave que na média.
O SENAI prepara uma parcela
importante da população para que
tenha uma profissão, e alcança e
beneficia jovens e trabalhadores
que não teriam as mesmas oportunidades pelo sistema educacional”, lembra Rafael Lucchesi.
IMPACTOS NACIONAIS
Com 2,3 milhões jovens matriculados, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI)
é a principal responsável pela formação técnica e profissional de
jovens e trabalhadores brasileiros
para vários setores da indústria. Os
cursos, dos quais 70% são gratuitos, são oferecidas em 541 escolas
em todos os estados e no Distrito
Federal. Segundo cálculos do SENAI, 162 delas fechariam as portas com os eventuais cortes.
Responsável pelos programas
de saúde e segurança do trabalhador na indústria, o Serviço Social da
Indústria (SESI) também tem uma
rede de escolas de que beneficia 1,2
milhão de jovens com educação básica, principalmente de famílias de
trabalhadores da indústria.
Além disso, oferece cursos de
reforço educacional para adultos
com baixa escolaridade, serviço
essencial uma vez que muitos
dos trabalhadores da indústria
não têm a educação básica completa ou capacitação profissional.
O SESI calcula que os cortes levariam ao fechamento de
155 escolas, com perda de quase
meio milhão de vagas para jovens no ensino básico e no reforço educacional de adultos com
baixa escolaridade.
Na prestação de serviços de
saúde a trabalhadores, que inclui
desde a oferta gratuita de vacinas
e exames de mamografia para trabalhadoras, a previsão é de que

1,2 milhão de pessoas ficariam
sem o atendimento, tendo de buscar os serviços na rede pública ou
custeá-los na rede particular.
“São milhões de exames médicos, consultas, vacinas aplicadas, além de atendimento médico
e acompanhamento nutricional
oferecidos pelo SESI para os trabalhadores da indústria. Na práti-

ca, esse é um trabalho essencial,
que tira uma milhares de pessoas
da fila assistencial e contribui
para reduzir a pressão sobre os
serviços da rede pública, que não
tem dado conta de atender a população de forma satisfatória”, ressalta o diretor-geral do SENAI e
diretor-superintendente do SESI.
Os serviços prestados pelo
O QUE É O SISTEMA S

SESI e pelo SENAI contam com
altas taxas de aprovação entre
a população que conhece o seu
trabalho. Segundo pesquisa do
Ibope, divulgada em dezembro,
a excelência na atuação do SENAI é reconhecida por 94% dos
entrevistados e a do SESI, por
93% das pessoas ouvidas. (Fonte: Agência do Rádio Mais)

O chamado Sistema S é o conjunto de instituições corporativas voltadas a treinamento profissional, pesquisa e assistência
técnica e social. Ao todo, são nove instituições (todas iniciadas com S - daí o nome), estabelecidas pela Constituição Federal, cada
uma voltada a uma área de atuação, como indústria, comércio, agronegócio e cooperativismo. Cada órgão de serviço tem seu
nicho e objetivo. Dois tratam da indústria: o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), mais antigo deles, voltado à
qualificação de mão de obra, e o Sesi (Serviço Social da Indústria), voltado ao aperfeiçoamento do ambiente de trabalho. Também
há dois para o comércio: o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio), mais numeroso deles, voltado à mão de obra,
e o Sesc (Serviço Social do Comércio), responsável pela área de lazer dos afiliados. Para o desenvolvimento de pequenos negócios
e microempreendedores, há o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); para a mão de obra agrícola, o
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), e também o Sescoop (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo),
o Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) e o Sest (Serviço Social de Transporte), voltados às respectivas áreas.
COMO FUNCIONA O FINANCIAMENTO (E O QUE O GOVERNO TEM A VER COM ISSO)
As empresas pagam a contribuição fiscal ao governo e parte dos recursos é repassada para a entidade patronal (por exemplo,
a CNI, se for uma indústria), que a repassa integralmente para o sistema S (no caso da indústria, Senai e Sesi). É um tributo pago
pelas empresas que poderia ir para o governo. A diminuição desta contribuição, feita compulsoriamente pelas empresas, já foi
debatida em diferentes governos, em especial em época de crise. Além disso, o sistema S também tem outras fontes de recursos,
como a cobrança de alguns cursos. O surgimento das instituições se deu no governo Getúlio Vargas. Em janeiro de 1942, o então
presidente decretou a criação de uma instituição com objetivo de formar profissionais para a crescente indústria nacional. Assim
nasceu o Senai. De acordo com a lei, a nova instituição seria mantida com recursos dos empresários e administrada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Desde então, as outras instituições foram formadas sob a mesma lógica: uma parte da folha de
pagamento das empresas é repassada às federações patronais, cada uma com sua categoria respectiva, que administram os serviços de aperfeiçoamento profissional. No caso do Senai, a CNI, por exemplo. O repasse é previsto na Constituição, e a alíquota varia
de acordo com a instituição. Atualmente, vai de 0,2% a 2,5%. A maioria, como Senai e Sesi, está na faixa do 1%. Em 2017, o repasse
total foi de R$ 16,5 bilhões. Neste ano, já passou dos R$ 17 bilhões. O corte proposto por Guedes seria aplicado nesta quantia.
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Encontro empresarial reuniu
200 participantes em Barretos

Palestra de João Kepler, um dos maiores investidores-anjo
do Brasil, foi a principal atração do evento

A terceira edição do Encontro Empresarial de Barretos, que marcou o encerramento do programa Startup SP do
Sebrae-SP, reuniu cerca de 200
participantes no Centerplex
North Shopping Barretos.
A principal atração do
evento, realizado no último
dia 13, foi a palestra de João
Kepler, um dos maiores investidores-anjo do Brasil. De
acordo com o gerente regional
do Sebrae-SP, Rafael Matos
do Carmo, foi um privilégio
assistir a palestra de um profissional de referência.
“O evento mostrou como
as startups podem ajudar na

transformação da realidade
local. A palestra do João Kepler serviu de motivação para
todos os participantes e apresentou o cenário do ecossistema de startups”, destacou
Rafael Matos.
Kepler (foto) é especialista
em empreendedorismo, startups, marketing e vendas. Ele
é empreendedor serial, investe
desde 2008, participa em mais
de 350 startups como Lead
Partner da @BossaNova Investimentos, é sócio e conselheiro da Aceleradora @ACE,
e foi vencedor do prêmio
[Spark Awards] como melhor
Investidor Anjo do Brasil.

Durante o evento, as startups participantes do programa
de pré-aceleração do Sebrae-SP
fizeram um pitch para apresentar seus modelos de negócios
para a plateia, formada por empresários, investidores e outros
integrantes do ecossistema.
“O encontro foi uma oportunidade para se atualizar e
fazer networking com pessoas
ligadas ao mundo da tecnologia e inovação”, completou o
gerente regional do Sebrae-SP.
O Demo Day contou com
o apoio do North Shopping
Barretos, Centerplex Cinemas,
Acib, prefeitura, Senac, Senai,
Unifeb e Faculdade Barretos.

Unifeb conta com curso de atualização:
“Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde”
O curso “Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de
Saúde” tem como objetivo
atender a necessidade de
hospitais e estabelecimentos
de saúde na gestão adequada
dos resíduos gerados no dia-a-dia hospitalar.
O profissional que faz esse
curso tem um aperfeiçoamento para o gerenciamento do
ciclo dos resíduos produzidos
em serviços de saúde e, assim,
realiza gestão de qualidade e
segurança para redução dos
impactos e riscos tanto ao meio
ambiental quanto a saúde de todos os envolvidos no processo.
Segundo a definição da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos, de agosto de 2016
(Lei Federal nº 12.305) e sua
posterior regulamentação, são
considerados o ponto de partida para uma gestão de resíduos as variáveis: ambiental,
social, econômica, tecnológica e de saúde pública.
“Todos os serviços de saúde,
desde hospitais, clínicas, serviços veterinários e farmácias,
até consultórios, que produzam
resíduos, terão que se adequar a
essa nova norma da RDC ANVISA nº222 de 2018. Desta maneira, iremos abordar no curso
toda a resolução atualizada deste ano e ensinar a elaboração de

um plano de gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde”,
explicou a professora Carolina
Sampaio Machado.
“Vale lembrar que os estabelecimentos de saúde que
não estiverem dentro das normas poderão ser multados
pela ANVISA”, frisou a coordenadora do curso.
Podem fazer o curso os
profissionais da área das
Ciências Biológicas, Meio
Ambiente, Saúde e Segurança

do Trabalho, Farmácia e Enfermagem, entre outros envolvidos com o tema.
A atualização tem carga de
40 horas, as aulas acontecem em
dois dias da semana, quartas e
quintas-feiras no período noturno, das 19 às 22h30. O início é
em 20 de março com conclusão
em 25 de abril de 2019.
O investimento é de R$ 280
e pode ser parcelado em até quatro vezes. Alunos e ex-alunos do
Unifeb tem desconto de 10%.

Alunos do Happy Code apresentam resultados do curso - Os
estudantes do 1º módulo dos jogos ‘Kodu’, ‘Construct 2D’, ‘Unity’
e do curso de ‘Youtuber’ da escola de tecnologia “Happy Code”,
do Unifeb, realizaram apresentações para pais e professores,
mostrando o resultado do trabalho desenvolvido na escola ao
longo do segundo semestre do ano. Os 33 alunos encantaram
seus familiares por demonstrar habilidade em programação de
jogos e manipulação de programas. “Essas apresentações são
importantes para que os pais e familiares conheçam de perto o
que os filhos estão desenvolvendo aqui na escola”, afirmou uma
das responsáveis pela escola, Thamiris Duanni de Melo Santos.

Idoso ou deficiente baixa
renda que não se cadastrar até
dia 31 terá benefício suspenso
Idosos e deficientes de baixa renda que recebem o BPC
(Benefício de Prestação Continuada) têm até o dia 31 de
dezembro para fazer a inscrição no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais) do governo federal.
O cadastro é obrigatório.
Quem não fizer a inscrição
terá o benefício suspenso, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social.
Em 2016, o governo publicou um decreto determinando
que idosos e deficientes do
BPC precisam estar inscritos
no CadÚnico para receber o
benefício. Quem já fez a inscrição, desde que o decreto foi
publicado, não precisa fazer
novamente.
As regras com os detalhes
de como será a suspensão, que
estavam previstas para sair no
início de dezembro, ainda não
foram publicadas no “Diário
Oficial da União”.
COMO FAZER A INSCRIÇÃO NO CADÚNICO?
O cadastramento deve ser
feito nos Cras (Centros de Referência da Assistência Social)
ou nas secretarias de assistência social dos municípios.
A inscrição também pode
ser feita por outra pessoa que
more na mesma casa do beneficiário do BPC, desde que
leve os documentos de todos
que residem com ele.
No CadÚnico ficam registradas informações como
características da casa do beneficiário, a identificação e a
escolaridade de cada pessoa
que mora no local, além da
situação de trabalho e renda,
por exemplo.
O QUE LEVAR?
É obrigatório informar o
número do CPF de todos os
componentes da família. Segundo o ministério, para facilitar o cadastramento, a recomendação é levar também um
comprovante de residência,
bem como documentos pessoais de cada morador da casa.
NÃO LEMBRA SE FEZ A
ATUALIZAÇÃO?
É possível consultar a situação cadastral por meio da
ferramenta Consulta Cidadão.
Outra recomendação é procurar o Cras ou a secretaria de
assistência social do seu município.
QUEM TEM
DIREITO AO BPC?
O BPC é um benefício assistencial da Lei Orgânica da
Assistência Social para pessoas de baixa renda. Têm direito:
- Idosos com 65 anos ou
mais
- Pessoa com deficiência:
qualquer idade. É preciso

comprovar impedimentos de,
no mínimo, dois anos de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial.
- É preciso que a renda por
pessoa da família (do idoso
ou do deficiente) seja menor
do que um quarto do salário
mínimo vigente (R$ 238,50,
em 2018). É preciso ter residência fixa no Brasil.
- Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído ao INSS
(Instituto Nacional do Seguro
Social) para ter direito. Porém, o segurado não recebe o
13º salário e não deixa pensão
por morte.

QUAL O VALOR
DO BENEFÍCIO?
Um salário mínimo (R$
954, em 2018)
O QUE FAZER SE TIVER O
BENEFÍCIO SUSPENSO?
Será preciso entrar com
pedido de recurso no INSS
em até 30 dias a partir da data
da suspensão. O beneficiário poderá ser notificado pela
rede bancária, por meio do
Demonstrativo de Crédito de
Benefício ou por meio de carta com aviso de recebimento.
Os detalhes sobre a suspensão
ainda serão publicados em
portaria do Ministério do Desenvolvimento Social.

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro
de Barretos e Região, inscrito no CNPJ.: 44.790.079/0001-77, registro
sindical nº Mtb. 322.393/74, por seu Presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados bancários, associados ou não, que prestam
serviços no Conglomerado do Banco Itaú S/A, na base territorial deste
sindicato, nos municípios de Barretos, Bebedouro, Guaíra, Monte Azul
Paulista, Morro Agudo e Pitangueiras, para Assembleia Extraordinária
Específica que se realizará no dia 27 de dezembro de 2018, em nossa
sede localizada na Rua 18, nº 1010 - Centro de Barretos SP, ás 17:30hs
em primeira convocação e às 19:30hs em segunda convocação, para discursão e deliberação da seguinte pauta:
- Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho para pagamento da
participação nos Lucros e/ou Resultados referentes aos exercícios de
2019 e 2020, disciplinado pela Lei nº 10.101/2000 e alterações da Lei
nº 12.832/2015 e Termo de Compromisso para a Concessão de Bolsas
Auxílio Educação para o exercício 2019 e 2020, a serem celebrados
com Conglomerado do Banco Itaú S/A.
Barretos 21 de Dezembro de 2018
Alencar Theodoro de Souza Filho
- Presidente -

Presenteia quem
você quer bem
com um livro
que traz reflexões profundas. Com isso,
você vai fazer o
dia de alguém
ser especial e
melhor. Adquira
este livro já autografado pelo
valor de apenas R$ 30,00.
Interessou? Fez
bem. Contatos
no Whatsapp
(17) 997366237.
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Aeroclube de Bebedouro completa 30 anos de reativação
Sua história remete à década de 40

Departamento científico de
segurança da criança e do adolescente
alerta aos pediatras e população
12 cuidados na compra de brinquedos
para crianças e adolescentes

Em janeiro de 2019, o Aeroclube de Bebedouro completa 30 anos e as atividades são
voltadas para a formação de
pilotos de aviões e planadores.
O município de Bebedouro é conhecido como um polo
volovelístico descoberto em
1992, devido a uma tríade que
combina boa meteorologia, espaço aéreo livre e boa malha

terrestre, sendo um dos mais
movimentados do Brasil.
O Aeroclube de Bebedouro está aberto para visitas
monitoradas. Durante a visita, as pessoas têm o primeiro
contato com a aviação civil,
podendo conhecer de perto os
aviões e os planadores.
As inscrições para futuros
pilotos estão abertas na sede

da entidade e já estão inscritos
11 candidatos.
O aeroclube está localizado no Aeroporto Municipal
de Bebedouro, junto à Rodovia Brigadeiro Faria Lima
- km 384. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (17) 3044-2122 ou pelo
e-mail: secretaria.aerobebedouro@gmail.com.

HISTÓRIA
O começo foi no ano 1942. O comandante Luís Martins se mudou para Bebedouro no ano de 1941 e fundou, junto com outros entusiastas da aviação, o aeroclube local, sendo noticiado em julho de 1942. Tão logo o
hangar provisório estava construído, o Aeroclube de Bebedouro prosseguiu suas atividades a todo vapor. Para
início de suas atividades na escola de pilotagem, contratou o competente piloto Augusto Marinho para ser o
instrutor dos candidatos ao “brevet” civil. Em outubro de 1942, um jornal do Rio de Janeiro, trazia a notícia da
doação de 50 contos para compra do avião “Teresópolis”, PP-TSK, valor doado pela população para a aquisição
do avião enviado ao Aeroclube de Bebedouro. O avião “Teresópolis”, da fabricante Henrique Lajes, chamado de
HL-1B, era de madeira e tubos de aço coberto com tela, tudo nacional. As hélices eram fabricadas pelo IPT, em
São Paulo. O motor era norte-americano da marca Continental, de 65 cavalos de força. O aparelho levava dois
passageiros e destinava-se ao mercado dos aeroclubes. Em 1944 foi veiculada a reportagem sobre a primeira
turma sendo checada em Bebedouro. Em dezembro de 1946, a cidade Bebedouro foi atingida por uma tempestade que destruiu o Hangar do Aeroclube e danificou os aviões, voltando as atividades após a recuperação do
Piper PP-TUF, em 1948, para a formação dos pilotos. Nessa época já estavam formados 25 pilotos civis por Bebedouro. Em 1950, o comandante Luís Martins foi eleito presidente do Aeroclube de Bebedouro. Em abril de 1951,
o engenheiro Casemiro Montenefro Filho, diretor geral de materiais da aeronáutica, realizou vistoria em todo o
estado de São Paulo e solicitou que as aeronaves PP-TSK, PP-TUF, PP-HAZ e PP-GEQ registradas em Bebedouro
fossem enviadas para Catanduva para inspeção. O avião PP-TSK, “Teresópolis”, por ter sido danificado durante a
tempestade de 1946, não foi enviado. Em 1952, o brigadeiro Henrique Fontenelle, diretor geral do DAC, declarou a interdição do aeroporto de Bebedouro e, sendo assim, a paralisação das atividades do aeroclube. Em 1954,
ocorreu o primeiro concurso nacional de voo a vela em Ribeirão Preto e Bebedouro era o ponto de chegada da
prova de velocidade de linha reta sem retorno: 75 km aéreos. Nas demais provas, o aeroporto de Bebedouro
foi utilizado como ponto de virada e possível pista de pouso, mesmo com a pista interditada. Em 1955, o DAC
mandou transferir a aeronave PP-GMB do Aeroclube de Bebedouro para o Aeroclube de Itápolis para servir,
exclusivamente, na formação e treinamento de pilotos. Passados muitos anos sem atividades oficiais, em 1988,
o aeroclube retomou suas atividades com a inauguração do Aeroporto Municipal de Bebedouro, denominado
“Comandante Luís Martins de Araújo”. No dia 15 de janeiro de 1989, ocorreu a reativação de suas atividades e
seu estatuto foi aprovado, composto de número ilimitado de sócios, constituído por tempo indeterminado,
sendo uma associação civil com patrimônio e administração próprios, com serviços locais e regionais, cujos
objetivos principais são o ensino e a prática de aviação civil, de turismo e desportiva, em todas as suas modalidades, podendo cumprir missões de emergência ou de notório interesse da coletividade. O Aeroclube de
Bebedouro não tem finalidade lucrativa, nem remunera seus dirigentes, direta ou indiretamente. As atividades,
desde sua reativação, têm sido intensas. Os destaques são para o Campeonato Brasileiro de Acrobacias ocorrido
em novembro 1991 com as participações de pilotos nacionais (civis e militares) e internacionais. A esquadrilha
da Fumaça, com seus aviões vermelho e branco, voou junto com os demais participantes fechando a festa em
grande estilo. Em 1992 o aeroclube recebeu um avião rebocador e alguns planadores de instrução/competição
do DAC (Departamento de Aviação Civil), tendo início as atividades do voo a vela, sendo destaque até hoje. Em
outubro de 2000 ocorreu o Campeonato do Milênio, 42º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela, sendo destaque
em toda mídia nacional e internacional, considerado como um dos melhores campeonatos de todos os tempos.
Em outubro de 2009, na comemoração dos 20 anos, ocorreu o 51º Campeonato Brasileiro de Voo a Vela, com
direito a apresentações aéreas da esquadrilha da fumaça com as pinturas verde, amarelo e azul, esquadrilha OI
(Texas), paraquedistas e empresas de marketing (Red Bull e OI). O Aeroclube de Bebedouro foi sede 12 vezes
dos campeonatos brasileiros de voo a vela, nos anos de 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2008, 2009,
2012, 2015, 2018. São inúmeros campeonatos regionais, sudeste e locais, que ocorreram em Bebedouro. Desde
2012 tem recebido os projetos Santos Dumont e Voa São Paulo, formando pilotos para o esporte do voo a vela.
Texto e histórico
Márcio José Martins
Diretor de Comunicação do Aeroclube de Bebedouro

Seguro-desemprego será pago apenas
por depósito em conta a partir de junho
A partir de junho de 2019
o pagamento do seguro-desemprego será feito apenas
por meio de depósito em conta
corrente ou em conta poupança
(para clientes da Caixa Econômica Federal). A medida foi
aprovada na última quarta-feira
(19) em reunião do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalho (Codefat).
Atualmente, os pagamentos do seguro-desemprego
são feitos de três formas: com
Cartão Cidadão, em Lotéricas, correspondentes Caixa
Aqui e caixas eletrônicos; em
espécie, em uma agência da
Caixa; e por crédito em conta.
De acordo com o Ministério

do Trabalho, pelo menos 55%
dos pagamentos já são feitos
por meio de crédito em conta.
Segundo o ministério, a
medida tem prazo de 180
dias para entrar em vigor,
contados a partir de 3 de dezembro, quando foi publicada por meio da Resolução nº
820. Na última quarta-feira,
o Codefat apenas aprovou a
resolução publicada.
O ministério informou,
ainda, que esses 180 dias servirão como período de transição. Caso haja dificuldade
para implementar a medida,
o prazo para que o pagamento do seguro-desemprego seja
feito apenas por depósito ban-

cário pode ser prorrogado.
SEGURO-DESEMPREGO 100% PELA ONLINE
O Ministério do Trabalho
também anunciou que os pedidos de seguro-desemprego
serão feitos 100% pela internet, por meio do portal Emprega Brasil.
O chamado seguro-desemprego 100% web permitirá
que o benefício seja concedido sem a necessidade de comparecimento a um posto de
atendimento. Até então, o trabalhador podia dar entrada no
seguro-desemprego pela internet, mas era preciso agendar uma data para levar os
documentos presencialmente.

Diante das festividades de fim de ano, quando a procura pela compra de presentes para crianças e adolescentes aumenta, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) orienta os pediatras a alertarem pais e responsáveis sobre cuidados a serem observados na hora de adquirirem brinquedos.
Essas orientações seguem recomendações do Departamento Científico de Segurança da
SBP e têm como objetivo prevenir casos de acidentes pelo manuseio de produtos aparentemente inofensivos, mas que podem causar agravos, como ferimentos, intoxicações e sufocamentos, com diferentes níveis de gravidades.
Assim, para proteger a saúde, o bem-estar e a vida da população pediátrica, devem ser
observados os seguintes aspectos no momento da compra de brinquedos e outros presentes:
1) - Em casa, teste se um brinquedo (ou componente) é muito pequeno e oferece riscos de
engasgo e sufocação para uma criança menor de três anos;
2) - Os brinquedos não devem ser pequenos e nem conter partes destacáveis que possam
ser colocadas na boca. Observe o número de peças ou regras de montagem, quando for o caso;
3) - Os materiais utilizados na fabricação dos brinquedos devem ser resistentes, não tóxicos
e não inflamáveis;
4) - Objetos com pontas ou bordas afiadas, pistolas com projéteis, dardos e flechas devem
ser evitados, pois podem causar ferimentos de gravidade variável;
5) - Brinquedos com correntes, tiras e cordas com mais de 15 cm devem ser evitados pelo
risco de estrangulamento de crianças pequenas;
6) - Crianças de até cinco anos não devem receber brinquedos com partes em vidro;
7) - Brinquedos elétricos (ligados em tomadas, com elementos de aquecimento, com pilhas
e baterias, por exemplo) não são aconselhados para crianças menores de oito anos, pois podem
causar queimaduras e, em alguns casos, contém elementos corrosivos que podem causar danos
ao tubo digestivo (se ingeridos) ou sufocação (quando aspirados);
8) - Ao presentear com bicicletas, patins, patinetes e skates, alerte sobre regras de segurança e oriente para uso de equipamentos de proteção, como capacetes, joelheiras, cotoveleiras,
luvas e buzinas;
9) - É importante estar atendo à faixa etária recomendada pelos fabricantes, bem como
verificar seus dados (nome da empresa, CNPJ, endereço);
10) - Cuidado com falsificações: etiquetas e rótulos podem conter marcas falsificadas por
contrabandistas. Em caso de dúvidas ou se notar ausência do selo, denuncie. A ouvidoria do
Inmetro atende pelo telefone 0800-285-1818.
11) - As instruções a respeito do uso do brinquedo devem ser claras, objetivas e com ilustrações. Produtos importados devem trazer as mesmas informações exigidas para os nacionais,
em Língua Portuguesa, bem como as marcas do Inmetro e do organismo de certificação;
12) - Observe a presença do selo do Inmetro nos produtos: significa que ele passou por
testes de segurança e qualidade.
Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
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A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

Após enfrentar Sertãozinho, BEC faz jogo treino com Sub 19 do Rio Preto

Barretos EC e Sertãozinho
empataram sem gols em jogo treino

A programação semanal
do Barretos Esporte Clube
prossegue com mais um jogo
treino nesta semana, antes da
folga em virtude das festas de
natal. A equipe voltou a treinar na tarde da quinta-feira

(20), com trabalho físico e físico/técnico.
Nesta sexta-feira (21), os
treinos serão realizados em
dois períodos. Para encerrar
a semana, a equipe do Touro
do Vale realiza mais um jogo

treino, neste sábado, dia 22,
às 10 horas, diante da equipe
Sub 19 do Rio Preto, no CT
Bolão em Rio Preto. Após o
jogo treino, a equipe folga e
se reapresenta no dia 26, às 16
horas, no Estádio Fortaleza.

FPF divulga datas de 8 rodadas do Paulista
Santos e São Paulo fazem 1º clássico
A Federação Paulista de
Futebol (FPF) divulgou as
datas e horários das primeiras
oito rodadas do Campeonato
Paulista. O primeiro clássico
será Santos x São Paulo, com
mando da equipe alvinegra,
no dia 27 de janeiro, um domingo, às 17 horas, em duelo
válido pela 3ª rodada.
Na rodada de estreia, o São
Paulo recebe o Mirassol, às
19h30 do sábado (19 de janeiro), enquanto o Santos joga em
casa contra a Ferroviária, às
17 horas do mesmo dia. Já no
domingo (20 de janeiro), o Co-

rinthians encara o São Caetano
como mandante, às 17 horas, e
o Palmeiras visita o Red Bull
Brasil, às 19 horas.
O segundo clássico do
Paulista será Palmeiras x Corinthians no sábado, 2 de fevereiro, às 17 horas, válido
pela 5ª rodada. O time do Parque São Jorge enfrenta o São
Paulo como mandante na 7ª
rodada, em duelo no dia 16/2
(sábado), às 19 horas.
Na rodada seguinte, será a
vez de Palmeiras x Santos, que
jogam no dia 24 de fevereiro
(domingo), às 17 horas. Já na

décima rodada, o Corinthians
recebe o Santos ainda sem
data confirmada, mas a partida
deve acontecer em 9 ou 10 de
março. Por fim, na 11ª rodada,
São Paulo x Palmeiras encerra
a sequência de clássicos da primeira fase do estadual em 16
ou 17 de março.
O grupo A é formado por
Santos, São Caetano, Ponte
Preta e RB Brasil. A chave B
tem Palmeiras, Guarani, São
Bento e Novorizontino. Já o
grupo C conta com Corinthians, Bragantino, Ferroviária
e Mirassol, enquanto a chave
D é composta por São Paulo,
Ituano, Botafogo-SP e Oeste.

