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SAÚDE NÃO SE ACESSA PELA PRISÃO - A advogada Lígia Ziggiotti de Oliveira discorre neste artigo um tema muito peculiar que, por vezes,
passa despercebido no nosso dia a dia. Por isso, transformamos o artigo em nossa opinião semanal. Para quem desconhece, Lígia Ziggiotti
de Oliveira é advogada com ênfase em Direito das Famílias, é mestra e doutora em Direito (UFPR), além de professora da Escola de Direito e
Ciências Sociais da Universidade Positivo. Segue.
EDITORIAL - Leia na página 2
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Profissionais de saúde recebem
treinamento sobre coronavírus
Mesmo não tendo casos
suspeitos do coronavírus em
Barretos e região, a prefeitura,
através das Coordenações de
Vigilância Epidemiológica da
Secretaria de Saúde e Atenção
Básica, realizou, na última segunda-feira (10), capacitação
para todos os médicos e enfermeiros que trabalham nas
Unidades Básicas de Saúde.
Os profissionais receberam todos os detalhes sobre
o fluxograma de atendimento
aos casos suspeitos da doença.

A iniciativa faz parte do plano
preventivo do município.
“O coronavírus é uma
doença global e não temos a
certeza se ela vai chegar ou
não ao município, por isso, a
importância de se antecipar.
Barretos recebe muitos turistas e o caminho é a prevenção,
por meio do conhecimento.
Desta forma, conseguiremos,
em caso de necessidade, ter
um diagnóstico rápido e diferenciado”, disse a coordenadora da Vigilância Epidemio-

lógica, Vanessa Jodas Nunes.
“A ideia é preparar os nossos profissionais para lidar
com assuntos relacionados ao
vírus”, completou.
O treinamento foi ministrado pelo médico infectologista,
Guilherme Freire, e incluiu informações como situação epidemiológica, manejo clínico,
biossegurança, dúvidas sobre o
coronavírus e recomendações
técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Vereador quer fumacê em Barretos

Unifeb apresenta novo modelo
acadêmico para todos os cursos
Aulas reiniciaram nesta semana e na próxima
segunda-feira serão recebidos os novos alunos

O vereador Raphael Dutra
solicitou informações da administração municipal sobre
a aplicação de inseticidas por
meio de nebulização, com a
finalidade de conter a proliferação do mosquito da dengue
na cidade.

No documento, o vereador
afirma que a dengue deve ser
uma preocupação constante
do município, pois, devido ao
alto índice de mortes que vem
causando a cada ano em todo
o país é considerada, atualmente, um dos principais pro-

blemas de saúde pública.
“A única maneira de prevenir uma epidemia seria aplicando os inseticidas. Cidades
vizinhas implantaram o programa fumacê noturno, que
tem um bom funcionamento”,
argumentou Dutra.

O ano letivo de 2020 começou na última segunda-feira,
dia 10, no UNIFEB e todos os
cursos passaram a adotar um
novo modelo acadêmico, em
que o aluno é o protagonista
do processo de aprendizagem.
Com este novo modelo acadêmico, a instituição prepara os
alunos para o mundo do trabalho atual, que tem se alterado intensamente com a digitalização
dos processos e a conectividade.
Segundo a reitora, Sissi
Kawai Marcos, as mudanças
nas matrizes de todos os cursos estão metodologicamente
baseadas na “necessidade de
formação e capacitação pro-

fissional mais adequada ao
enfrentamento de um mundo mais tecnológico, de uma
economia em transformação”.
Na próxima segunda-feira,
dia 17, são os novos alunos
ingressantes no Unifeb que começam suas aulas, com o novo
modelo acadêmico desde o primeiro dia de aula. Página 5

Curso de certificação da APEPREM
reúne gestores de Barretos e região

Pagamento integral do IPVA 2020,
sem desconto, vence nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (14) vence o prazo para os proprietários de veículos com placa final 4 efetuarem o pagamento à vista, sem desconto, do IPVA 2020. Quem optou por recolher o imposto em três vezes,
também deve ficar atento e recolher a segunda cota nesta sexta. O
calendário segue até 24 de fevereiro para os veículos com placa final
0, desconsiderando os finais de semana.
Página 6

Realizado na última terça e quarta-feira, na Câmara Municipal, em Barretos, o curso de Capacitação em Certificação Profissional (CPA10), da
APEPREM (Associação Paulista de Entidades Previdenciárias do Estado
e Municípios), reuniu gestores de institutos de previdência, conselheiros administrativos e fiscais de Barretos e região. Representando o IPMB (Instituto
de Previdência do Município de Barretos), o presidente Nilton Vieira, “Niltinho”, afirmou que a cidade de Barretos está sendo pioneira em realizar o
curso de certificação de gestores e conselheiros. “A certificação profissional
agora é uma exigência para que possam estar capacitados para trabalhar
com investimentos financeiros”, explicou Niltinho. Cinquenta pessoas de 11
municípios participaram do curso, incluindo uma cidade do Estado do Mato
Grosso do Sul. A secretária municipal de Finanças da prefeitura de Barretos,
Viviane Gonçalves Costa, e o presidente da Câmara Municipal, João Roberto dos Santos, “João Mulata”, participaram da abertura.

ABC realiza
noite de
autógrafos
do livro
“Dano Moral”

A Acadêmia Barretense
de Cultura (ABC), através de
seu Núcleo de Literatura, promove na próxima terça-feira,
dia 18, o lançamento e noite
de autógrafos do livro “Dano
moral, no âmbito familiar e
as novas configurações da família no Brasil”. A obra é de
autoria do advogado Sérgio
Balsanulfo da Silva.
O lançamento está marcado para ter início às 20
horas, na sede da ABC, na
rua 20, nº 1.425, entre as
avenidas 5 e 7, em Barretos.
O livro será vendido o valor
de R$ 25,00, com direito ao
autógrafo do autor.
O autor é formado em Direito pela Faculdade Barretos
e, após o bacharelado, concluiu cursos de especialização
em Direito do Consumidor,
Tribunal do Júri, Conciliação
e Mediação e Direito de Família. É advogado atuante nas
áreas cível, criminal, tribunal
do júri e trabalhista.
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Editorial

Saúde não se acessa pela prisão

A advogada Lígia Ziggiotti de Oliveira discorre neste artigo um tema muito peculiar que, por vezes, passa
despercebido no nosso dia a dia. Por isso, transformamos o artigo em nossa opinião semanal. Para quem
desconhece, Lígia Ziggiotti de Oliveira é advogada com ênfase em Direito das Famílias, é mestra e doutora em
Direito (UFPR), além de professora da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Segue.
Que tramitam no país projetos de lei para a prisão de
pais que deixam de vacinar os
filhos não surpreende.
Expectativas de mais encarceramento para um país
já recordista mundial em população prisional, correm por
variados motivos e é verdade
que, entre nós, tem aumentado
o número de não-vacinados.
De acordo com pesquisa divulgada em 2019 pela Avaaz
e pela Sociedade Brasileira de
Imunizações, a cada dez brasileiros, sete acreditam em informações falsas quanto à vacinação.
As entidades avaliam negativamente o contingente de
possíveis 21 milhões de pessoas desprotegidas de doenças
cuja erradicação depende disso.
Das principais causas para
a recusa da imunização, conforme o estudo, constam as
fakenews. Contra essa mazela
pouco fariam representantes,
que se valem da mentira como

estratégia política.
A tensão entre Estado e família também se liga à recusa
dos pais à vacinação de seus
filhos. Os atritos acerca de
quem apita mais alto sobre a
infância e a juventude, acompanham as legislações e as
políticas públicas dedicadas a
essa parcela da população.
As iniciativas inconstitucionais contemporâneas de
projetos como o “Escola Sem
Partido” assim estampam. Há
poucos anos, não menos conturbada, foi a proposta de proibição de castigos físicos pelos
genitores contra os seus filhos.
E quanto à vacinação obrigatória, argumenta-se que
violaria a pretensa ingerência
exclusiva das famílias sobre
crianças e adolescentes.
Há campos de disputa nos
quais se estabilizam que os
pais é que têm a última palavra sobre os filhos.
Que os genitores possam

optar por iniciar, ou não, os
filhos em alguma religião sem
que o Estado interfira em prol
da profissão de alguma fé em
específico é exemplo disso. Em
outros, por outro lado, também
sem maiores controvérsias, estabiliza-se que compete ao Estado a última palavra.
Que os genitores estejam
obrigados a matricular os filhos, em dada faixa etária, em
uma instituição educacional, é
ilustrativo dos limites necessários ao poder parental.
A tração oscilante neste
cabo de guerra, habitualmente, ignora as personagens em
nome de que mais se fala:
crianças e adolescentes. O
fetiche de autoritarismo se
projeta sobre os adultos que
se consideram legitimados a
qualquer decisão, ainda que
injusta, quanto aos filhos.
Do mesmo sintoma antidemocrático padece um Estado cujas
pretensões de prender só disparam.

Os mais sérios estudos em
segurança pública têm sido incisivos no sentido de que essa
modalidade de resposta é violenta, pouco efetiva e custosa.
Por isso, da pergunta sobre
a pertinência de possível previsão de pena de até um ano de
prisão para genitores que não
vacinam os seus filhos, é possível se livrar com facilidade: não
é razoável a criminalização.
Que se explorem medidas
punitivas menos drásticas,
como o empecilho de matrícula escolar para jovens não-vacinados. Desinformação,
o centro deste debate, não se
resolve do fundo de uma cela.
Da pergunta de que não se
livra com facilidade é por que
os mais sérios estudos – seja na
pauta de segurança pública, que
desaconselha o encarceramento,
ou na pauta de saúde, que aconselha um encarte mínimo de
vacinação infantil e juvenil – seguem negados pelos brasileiros.

Opinião

Saúde integral e envelhecimento
Quem aí tem medo de envelhecer, levanta a mão. A
grande verdade é que a nossa
sociedade criou um fantasma
chamado velhice.
“Talvez, deveríamos, inclusive, mudar essa palavra, para
que ela deixe de ser tão apavorante. Alguns termos foram
criados para tentar atenuar o
peso que ela traz, como terceira idade, melhor idade. Mas a
construção social negativa em
torno da passagem do tempo
rapidinho torna esses termos
tão temidos quanto o primeiro”.
Esta é a visão da fisioterapeuta Frésia Sá, que trabalha
com Saúde Integrativa, cujos
objetivos são fazer com que
tenhamos uma saúde plena,
que envolva todos os processos da vida, inclusive o envelhecimento.
Segundo especialista, uma
pergunta que sempre surge
quando se fala de envelhecimento saudável é: “como
evitar envelhecer?”. “Claramente”, explica Frésia, “essa
pergunta não procede, já que
envelhecer é um processo do
qual não podemos fugir. Somos seres naturais e, como
tudo na natureza, temos como
processo nascer, crescer,
amadurecer e morrer. É a lei
da vida. Então, por mais que
tentemos, não conseguimos
parar o tempo, não podemos

ser jovens para sempre (ao
menos, não no corpo) e nem
conseguimos evitar o envelhecimento das nossas células
que, apesar de não vermos,
começa bem cedo, por volta
dos 25 anos”, enfatiza ela.
Mas, então, como fazer?
Como lidar com o envelhecimento de uma maneira saudável?
Frésia responde: “primeiro,
é preciso pensar na vida como
um processo integral. O envelhecimento faz parte, assim
como uma série de outros fatores, e entender essa integralidade pode ser a chave para
termos mais saúde e qualidade
de vida, em qualquer idade”.
“Com a Saúde Integrativa,
que trabalhamos na Biointegral Saúde”, explica Frésia,
“conseguimos fazer com que
o corpo responda de uma forma muito tranquila ao passar
do tempo. Conquistamos força
física, eliminamos traumas e
crenças que nos limitam, descobrimos nossos dons, nossas
paixões e aprendemos a viver
nossas potencialidades”.
“Começamos a nos alimentar melhor, a exercitar o
corpo e a mente, a fazer escolhas mais condizentes com
o que somos, com a nossa
verdade e, por isso, nos tornamos pessoas mais plenas e
felizes”, segue ela.
“Nossas rugas deixarão de
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nascer? Invariavelmente, não.
Mas, talvez, elas deixarão de
ser vistas como grandes vilãs, e
serão nossas parceiras no crime.
Qual crime? Aquele de viver intensamente”, complementa.
Há quem veja no envelhecimento apenas uma forma de
mostrar que se viveu muito,
e muito bem. “São poucas
essas pessoas, ainda, mas garantimos que elas chegam ao
nosso consultório muito mais
leves e que têm tratamentos
muito mais rápidos e eficazes”, revela a fisioterapeuta.
“Isso porque, quando entendemos que a natureza é nossa
amiga e não uma grande vilã,
vemos o envelhecimento de
forma natural e tranquila, e nos
abrimos para os aprendizados
que, inclusive a dor, nos traz”.
Frésia dá uma dica para
quem quer levar o envelhe-

cimento de uma forma mais
tranquila: “na próxima vez em
que se olhar no espelho, procure um olhar integral sobre si
mesmo. E busque ver no passar
do tempo as experiências que
já foram vividas. Certamente,
outras virão. E, com a ajuda da
Saúde Integrativa, elas podem
acontecer de forma mais plena
e amigável, sem medos e com
mais saúde e alegria”.
(Fonte: Biointegral Saúde)

Parasita? O ministro da
economia entende muito de
números e pouco sobre pessoas

O ministro da economia,
Paulo Guedes, não esconde
de ninguém sua falta de apreço pelos servidores públicos.
Em recente declaração, ele
ofendeu o servidor brasileiro
ao chamá-lo de parasita.
Motivado por essa declaração, decidi elencar os
feitos dessas pessoas que o
ministro tanto despreza, mas
que fazem muita diferença na
vida de milhões de pessoas, a
começar pelos policiais.
No dia 2 de janeiro, uma família (pais e filho) estava a caminho de São Paulo, vinda do
litoral paulista. Os pais tinham
pressa porque a criança, um menino de apenas dois anos, faria
transplante de coração. Porém,
quem é de São Paulo sabe que
há muito trânsito na serra nessa
época do ano, o que dificulta a
locomoção. A Polícia Militar
agiu prontamente e escoltou o
carro, abrindo caminho no congestionamento para possibilitar
a rápida passagem da família.
Pesquisadores da Universidade de São Paulo – campus
São Carlos, desenvolveram
um biossensor que identifica em apenas 60 minutos a
ocorrência de câncer de próstata. O equipamento também
aponta se o paciente tem pré-disposição a desenvolver a
doença no futuro. Além da
rapidez, a técnica é menos invasiva que a tradicional.
Ainda no campo da pesquisa, profissionais da USP
de Ribeirão Preto conceberam uma terapia anticâncer
inovadora, que modifica o
DNA das células do paciente
para que elas ataquem o câncer. Um homem com linfoma
não Hodkin de células B foi
curado após os testes.
No campo das artes, me recordo do período em que o Rio
de Janeiro deixou de pagar servidores públicos. Salários e 13º
estavam atrasados, mas apesar

do desprestígio do poder público, o ballet do Teatro Municipal
não parou de se apresentar. As
encenações continuaram porque os bailarinos eram comprometidos com a arte.
Outro grande exemplo é a
professora Heley Abreu, que
lutou contra um incendiário
na creche em que trabalhava
em Janaúba (MG). Ela retirou
todas as crianças pela janela,
mas infelizmente morreu no
incêndio. Ela deu a própria
vida por seus alunos.
Também vem à mente os
profissionais do serviço público que trabalham sob forte tensão, como os médicos do SUS,
que precisam atender uma
enorme quantidade de pacientes, apesar da falta de recursos.
Lembro ainda daqueles
que trabalham sob ameaças,
como os próprios policiais
militares, além de carcereiros
e fiscais de meio ambiente.
Poderia citar outros inúmeros exemplos, mas creio
que estes sejam suficientes
para mostrar ao ministro Paulo Guedes o importante trabalho dos servidores públicos
em todo o país, muitas vezes
pouco reconhecido pelo governo e até mesmo pela população que se beneficia deles.
Servidores não são parasitas. Há exemplos negativos
no funcionalismo, mas também há exemplos ruins na iniciativa privada. Quantas estatais foram privatizadas e hoje
se encontram no topo da lista
de reclamações do Procon?
Parasitas de verdade são
os políticos constantemente
eleitos, mas que pouco (ou
nada) faz pela população.
Definitivamente, o ministro Paulo Guedes entende
muito de números, mas pouco sobre pessoas.
Antônio Tuccílio
Presidente da Confederação
Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP)
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Às vezes é melhor a gente se afastar e virar uma boa lembrança, do que insistir e virar um incômodo.” (Jhone Remidf)

Destaque para Taty Thomaz que foi clicada fazendo o que mais
gosta, saboreando as delícias da culinária japonesa. Huuummm!

Lucas Rocha Marin, formado em Sistemas de Informação,
completou mais um ano de vida na última quarta-feira
(12/02). O parabéns ficou por conta dos amigos, familiares e
da mãe, a professora Rosemary. Felicidades Lucas!!!

O fisioterapeuta e modelo Leonardo Gonzaga aproveita o melhor
da moda verão na Outlet 20$. Ele veste regata branca, disponível
do P ao GG e bermuda em tactel GG na estampa azul e laranja. Essas e outras novidades na Outlet tudo a R$20.00 a peça. Faça uma
visita na avenida 21 entre ruas 24x 26 - Centro – Barretos/SP.

Mais uma vez ela é pódio no Pan Kids que aconteceu em
Long Beach - Califórnia/USA. Eduarda Keiko de apenas 12
anos disputou 04 lutas e a final onde conquistou medalha
de prata para o Brasil. Tá com tudo essa garotinha!!!

O último domingo (09/02)
foi de sol, piscina e muito
bate papo entre as amigas
Josi Julia, Leeh Ferreira e Cris
Dantas. Sucesso!!!

Parabéns para Gui Teixeira que
brindou idade nova quarta-feira (12/02). Ele passou a data
recebendo as felicitações dos
pais, irmãos, amigos e familiares. Tudo de bom!!!

A esteticista Valeria Cristina Dacal comemorou mais um
aniversário quarta-feira (12/02), onde recebeu os cumprimentos dos amigos e familiares e o carinho especial do maridão
Cuiabano Lima e do filho Lucas (foto). Felicidades!!!

A família Martins Pierini, foi clicada lá pelos lados da Praia da Enseada-Guarujá/SP.
Na foto Carla, Rogério, Flávio, Valéria, Nilce, Carlão, Aline e Wilson. Tudo de bom!!!
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Cobrança de taxa de construção das casas do
“Vida Nova 5 e 6” é questionada por Paulo Correa
Na sessão da última segunda-feira (10) o vereador Paulo
Correa (PL) apresentou requerimento indagando se é verídica a
informação de que, mesmo com
a conclusão dos imóveis do Residencial Vida Nova 5 e 6, ainda
foi realizada a cobrança de taxa
de construção aos mutuários,
taxa que variava entre R$ 300,00
e R$ 400,00 mensalmente.
“Alguns mutuários do Vida
Nova 5 e 6 me procuraram, in-

formando que visitavam semanalmente o residencial e que as
casas já estavam prontas em
setembro de 2019, inclusive
em anúncio no próprio site da
prefeitura, postado no dia 17
de dezembro de 2019. Na página de uma rede social do prefeito é dito que os imóveis já
estavam 100% prontos, o que
corrobora a afirmação dos mutuários de que as obras já haviam sido concluídas no ano

passado”, disse Paulo Correa.
Ainda, no documento, o vereador indaga que, sendo positiva a cobrança, quais motivos
justificam o recolhimento, visto que a taxa é cobrada apenas
na fase de edificação e cessada
com o término das obras.
Um ofício foi encaminhado à prefeitura de Barretos, ao
Grupo Pacaembu, ao Ministério Público e à Defensoria Pública de Barretos.

Projeto do Tenente Coimbra quer atrair
novos candidatos para as eleições
Os interessados podem se inscrever até nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro

O deputado estadual, Tenente Coimbra, lançou nesta
semana um projeto, que tem
como objetivo incentivar os
cidadãos a participarem ativamente da política nos seus
municípios.
O #ProjetoRenovação, cuja
finalidade é democratizar o
pleito eleitoral, pretende atrair
mais cidadãos para a disputa
deste ano e desmistificar a ideia
de que a política é para poucos.
“Fui eleito na minha primeira candidatura, com uma
campanha modesta em termos
de recursos financeiros, e quero mostrar a todos que é possível, sim, fazer a diferença na
política. Por isso, quero contar a minha experiência e ajudar outras pessoas a buscarem
um Brasil melhor por meio da
política”, explica o deputado.
A intenção, explica o parlamentar, é mostrar que é possível a qualquer cidadão, que
atenda aos requisitos da Justiça Eleitoral, se candidatar a
um cargo para as eleições mu-

Chorinho no Museu tem edição
antecipada para o próximo domingo

nicipais e, assim, fazer parte
da renovação política que o
Brasil tanto precisa.
“Buscamos pessoas que queiram atuar diretamente na transformação política do nosso país,
mas que ainda não sabem como
fazer isso”, informa Coimbra.
O #ProjetoRenovação prevê palestras sobre Direito, Processo Legislativo e Marketing
Político, entre outros temas relacionados à disputa eleitoral.
“A ideia é que os interessados em participar da renovação política no nosso país
tenham acesso a uma série de
informações, que são neces-

sárias para que se candidatem
a uma vaga nos municípios”,
explica o parlamentar.
Os interessados podem se
inscrever até nesta sexta-feira,
dia 14 de fevereiro, por meio do
site https://tenentecoimbra.com.
br/projetorenovacao para participarem de um evento cuja data
e local ainda serão confirmados.
Estão sendo disponibilizadas vagas para as palestras, que
têm o objetivo de mostrar como
funciona a disputa eleitoral.
“As inscrições são gratuitas e é
preciso ir logo porque a adesão
está sendo bem intensa”, completa o parlamentar.

Pagamento da primeira ou parcela única do
IPTU de 2020 foi prorrogado para 28 de fevereiro
O pagamento a vista ou da
primeira parcela do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) está prorrogado até o dia
28 de fevereiro, em Barretos,
após a aprovação pela Câmara
Municipal de projeto enviado
pelo Executivo ao Legislativo.
Para usufruir da prorrogação o contribuinte deve comparecer ao Serviço do Poupatempo Municipal, localizado
no North Shopping Barretos,
e pedir a emissão do boleto
com novo vencimento, seja
para o pagamento à vista ou
da primeira parcela.

A emissão do
novo boleto pode
ser feita também
pelo site www.barretos.sp.gov.br
–
Serviços OnLine
– Consulta de Débitos – IPTU. O Departamento de Receita informou que
os descontos vigentes para o
vencimento anterior permanecem para a prorrogação.
Sobre o congestionamento
das agências lotéricas na última
segunda-feira, a prefeitura esclarece que a oscilação ocorreu

O Grupo Escorregando
faz no próximo domingo, 16,
às 10 horas, apresentação em
mais uma edição do projeto
Chorinho no Museu, uma realização da prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria
Municipal de Cultura. A entrada é gratuita. A edição de fevereiro foi antecipada em relação

à programação normal, devido
aos festejos de carnaval.
Compõem o Escorregando,
Euvaldo Lacerda (violão), Leandro Carvalho (violão sete cordas), Paulo Floriano (trombone e
tuba), Breno Cezar Ferreira (clarinete e flauta transversal), Felipe
Moraes (bandolim), Glauber Juliani (pandeiro) e Cesar Juliani

(produção e pandeiro).
“Com a proposta promover
uma opção de lazer, cultura e
informação por meio das canções e comentários explicativos e pertinentes, o Chorinho no
Museu é uma oportunidade única de conhecimento e diversão”,
afirma o secretário municipal de
Cultura, João Batista Chicalé.

Biblioteca Municipal de Barretos realiza
primeira Feira de Troca de Livros deste ano
no sistema da Caixa Econômica
Federal e reforçou que o contribuinte pode fazer o pagamento
em qualquer agencia bancária,
inclusive na “boca do caixa”,
pois para este ano foi adotado o
sistema de boleto registrado.

A Biblioteca Municipal,
localizada na Avenida 15 entre as ruas 18 e 20, no centro, realiza até o dia 28 de fevereiro, a primeira Feria de
Troca de Livros deste ano.
O objetivo é incentivar a

reciclagem dos títulos e dar a
oportunidade ao leitor de renovar o seu acervo pessoal. O
local funciona de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Separados por área de conhecimento, estarão disponí-

PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

veis, entre outros, livros didáticos, paradidáticos, apostilas
para concursos, enciclopédias, e muitos outros. A regra
básica para a troca será: o leitor doa um exemplar e leva
outros de seu interesse.
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Concessionárias confirmam
participação no Barretos Motorcycles
Considerado um dos principais encontros de motociclistas do país,
o encontro acontece de 30 de abril a 2 de maio no Parque do Peão

Os preparativos para a 18ª
edição do Barretos Motorcycles
seguem a todo vapor. O evento,
que acontece de 30 de abril a 02
de maio, no Parque do Peão, em
Barretos , já tem confirmada a
presença de duas grandes concessionárias de motocicletas: a
Tag Motos Yamaha e a Royal
Enfield, do grupo PULSEmoto.
As duas marcas prometem
apresentar as novidades do
ano no evento, com relacionamento direto com o público
que aprecia motos.
“São grandes marcas que

mostram a relevância do Barretos Motorcycles no setor e que
estão acreditando na retomada
do mercado”, afirma Jerônimo
Luiz Muzetti, presidente de Os
Independentes, associação realizadora do encontro.
As concessionárias terão seus
espaços instalados na Feira Comercial do Barretos Motorcycles.
Para Ricardo Zanini, sócio-proprietário da Tag Motos, representante Yamaha em Barretos, estar no evento é uma boa
oportunidade de aproximação
com o público e visibilidade.

De acordo com ele, o estande
trará as principais novidades
que os motociclistas procuram.
“Teremos o prazer de trazer a potência da MT 09 2020
e a elegância da Tracer GT.
Isso nos ajudará a apresentar
motos de qualidade e credibilidade que a Yamaha tem”,
antecipa Zanini.
Ele ainda ressalta a importância de mostrar a sua marca
em um dos principais eventos
de moto do país. “Prestigiar
um evento deste porte em
Barretos é importantíssimo”,

Aulas no Unifeb foram iniciadas com novo
modelo acadêmico em todos os cursos

O ano letivo de 2020 começou na última segunda-feira, 10
de fevereiro, no Unifeb e todos
os cursos oferecidos pela instituição passaram a adotar um
novo modelo acadêmico, em
que o aluno é o protagonista do
processo de aprendizagem.
Com este novo modelo acadêmico, a instituição prepara os
alunos para o mundo do trabalho atual, que tem se alterado intensamente com a digitalização
dos processos e a conectividade.
Segundo a reitora, Sissi
Kawai Marcos, as mudanças
nas matrizes de todos os cursos estão metodologicamente
baseadas na “necessidade de
formação e capacitação profissional mais adequada ao
enfrentamento de um mundo mais tecnológico, de uma
economia em transformação”.
“O profissional hoje não
pode se contentar em saber, mas
precisa saber fazer e a proposta
de nossa metodologia, já implantada nas engenharias desde
o segundo semestre de 2018, é
do aprendizado mão na massa,
aquele em que o aluno é protagonista de seu conhecimento”,
complementou a reitora.
As metodologias de ensino
adotadas no modelo acadêmico
são focadas na busca pela autonomia do aprendizado, propõem
desafios em que os alunos aplicam seus conhecimentos teóri-

cos e desenvolvem habilidades
pessoais, trabalham em equipe,
atualizam a forma de aprender.
Tudo para possibilitar a formação de profissionais aptos a enfrentar um mercado de trabalho
em constante mudança.
Na próxima segunda-feira,
dia 17, são os novos alunos
ingressantes no Unifeb que

começam suas aulas, com o
novo modelo acadêmico desde o primeiro dia de aula.
A instituição oferece 23
cursos superiores, tendo como
novidade, neste ano, os cursos
de Arquitetura e Urbanismo,
Comércio Exterior e, também,
no período noturno, os cursos
de Zootecnia e Agronomia.

frisou o empresário.
A marca indiana Royal Enfield participará pela primeira
vez do evento, através da concessionária Royal Enfield Ribeirão
Preto, do Grupo PULSEmoto.
Segundo Carlos Chagas,
diretor comercial da concessionária, a participação nesta
edição é uma forma de consolidar a marca Royal Enfield
na região. O executivo adianta, ainda, que a loja no evento
contará com os principais sucessos da montadora.
“Além das tradicionais
Bullet, Classic e Himalayan, a
Royal Enfield Ribeirão Preto

levará para o Barretos Motorcycles as novas Twins650
Interceptor e Continental GT.
Estes dois novos modelos são
um novo passo da Royal Enfield para continuar avançando fortemente no mercado de

motocicletas de média cilindrada”, exemplifica Chagas.
A programação completa do
evento, incluindo shows musicais e apresentações de acrobacias, deve ser anunciada em
breve. (Foto: André Monteiro)
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2ª parcela ou cota única para placas
com final 4 vence nesta sexta-feira
AUTOMÓVEIS, CAMINHONETES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, MOTOS E SIMILARES
l Placa final 1
3ª parcela: vencimento em 11/3
l Placa final 2
3ª parcela: vencimento em 12/3
+ Placa final 3
3ª parcela: vencimento em 13/3
l Placa final 4
2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 14/2 - 3ª parcela: vencimento em 16/3
l Placa final 5
2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 17/2 - 3ª parcela: vencimento em 17/3
l Placa final 6
2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 18/2 - 3ª parcela: vencimento em 18/3
l Placa final 7
2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 19/2 - 3ª parcela vencimento em 19/3
l Placa final 8
2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 20/2 - 3ª parcela: vencimento em 20/3
l Placa final 9
2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 21/2 - 3ª parcela: vencimento em 23/3

l Placa final 0
2ª parcela ou cota única sem desconto: vencimento em 24/2 - 3ª parcela: vencimento em 24/3
CAMINHÕES
l Placa final 1
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4.
1ª parcela: vencimento em 11/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 2
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 12/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 3
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 13/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 4
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 16/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 5
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4

1ª parcela: vencimento em 17/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 6
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 18/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 7
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 19/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 8
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 20/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 9
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 23/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9
l Placa final 0
Cota única sem desconto: vencimento em 17/4
1ª parcela: vencimento em 24/3
2ª parcela: vencimento em 17/6
3ª parcela: vencimento em 17/9

O pagamento da segunda
parcela ou da cota única sem
desconto do IPVA 2020 vence
hoje, sexta-feira, dia 14, para
veículos de placa com final 4
registrados no Estado de São
Paulo (confira o calendário
completo).
De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, em 2020 o
tributo está em média 3,54%
mais barato, com base em estimativa dos preços praticados no varejo, realizada pela
Fipe (Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas).
Em São Paulo, o IPVA é
condição para que seja autorizado o licenciamento anual
do veículo.
Para pagar o imposto, basta se dirigir a uma agência
bancária credenciada, com o
número do Renavam, e pagar
a guia no guichê de caixa, nos
terminais de autoatendimento,
pela internet, via débito agendado ou por meio de outros
canais oferecidos pelo banco.
Também dá para fazer o pagamento em casas lotéricas e
com cartão de crédito.

Enchentes e chuva intensa
aumentam risco de contrair leptospirose

Algumas importantes regiões
do país estão vivendo fortes problemas de enchentes e alagamentos com o aumento das chuvas.
Este tipo de desastre aumenta o contato das pessoas
com a água suja ou lama, e,
portanto, o aumento de ocorrência da Leptospirose.
Os sinais da doença podem
aparecer de 10 a 30 dias após
a contaminação com sintomas, como: febre alta, dores
musculares e de cabeça, náuseas e diarreia.
Além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos
casos mais graves, a doença

apresenta elevada incidência
em determinadas áreas.
Segundo informações do
Ministério da Saúde há registros
de leptospirose em todo o país,
com a maior ocorrência em
áreas urbanas e em ambientes
domiciliares, como as regiões
Sul e Sudeste. Apenas em 2019,
o Brasil registrou 3.368 casos.
Este cenário é agravado
pela grande proliferação de
roedores nas cidades, principais responsáveis pela transmissão da doença, por meio
da urina contaminada pela
bactéria leptospira. Os ratos
são uma das pragas urbanas

mais comuns e qualquer casa
é suscetível à visita indesejada desses animais.
“A população tem um importante papel no controle de
roedores. Já que as casas são
locais propícios para que façam
seus ninhos, as pessoas devem
estar atentas ao encontrar ratos durante o dia. Como são
animais de hábitos noturnos,
então, este já é um sinal de que
a infestação está maior do que
deveria”, comenta a Especialista em Suporte Técnico da Bayer, Maria Fernanda Zarzuela.
O QUE FAZER NOS CASOS DE ENCHENTE?
Para quem vive em cidades que têm alto volume de
chuva nesta época do ano,
deve evitar o contato com
água ou lama de enchentes.
Pessoas que trabalham na limpeza da cidade, por exemplo,
precisam, sempre, usar botas
e luvas de borracha (ou sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés) para
não ter contato com a doença.
Para a desinfecção de locais

e objetos que já entraram em
contato com a lama contaminada, a orientação é diluir
água sanitária em água – 400
ml para um balde de 20 litros deixando agir por 15 minutos.
COMO CONTROLAR
A PROLIFERAÇÃO
DE ROEDORES?
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) estima que
haja, pelo menos, nove bilhões desses roedores no
mundo. No Brasil, acredita-se
que há cinco para cada habitante, ou seja, o rato é uma
praga difícil de ser controlada
e a melhor forma é por meio
da dedetização, associada às
ações de prevenção.
“Os ambientes devem estar limpos e livres de entulhos.
Manter o lixo armazenado em
locais fechados e fora do alcance desses animais também é essencial. Ao colocar o lixo para
fora, por exemplo, tente fazer
isso perto da hora do caminhão
de coleta passar para evitar
que o lixo fique muito tempo
exposto e possa atrair ratos”,
completa Maria Fernanda.
Além disso, a dedetização é muito importante. Esta
medida pode ser utilizada por
meio de métodos mecânicos,
biológicos ou químicos, porém, devido à maior segurança e eficácia, o método de
desratização mais usado é o
químico. As iscas raticidas devem ser dispostas nos pontos
de circulação dos roedores,
como nos cantos de paredes e
na entrada de tocas, onde há
presença de fezes e roeduras.
“O importante é realizar
um controle químico que favoreça a ingestão do raticida pelo
roedor: a definição estratégica
da distribuição das iscas e o
uso de formulações que não
causem desconfiança à praga e
que sejam de alta palatabilidade”, finaliza Maria Fernanda.

MP 905 deveria ser
completamente rejeitada,
segundo juiz do Trabalho
Em vigor há mais de três
meses, a medida provisória
do contrato de trabalho “verde e amarelo” – a MP 905 –
criou uma “categoria menor”
para os jovens trabalhadores,
com menos direitos. Ainda
assim, as contratações prometidas não aconteceram.
A proposta, que está sendo discutida em comissão
mista do Congresso Nacional, carrega uma série
de inconstitucionalidades e
deveria ser completamente
rejeitada, segundo o vice-presidente da Associação
Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra), Luiz Antônio Colussi.
Ao mesmo tempo em que
trata do primeiro emprego
para jovens de 18 a 29 anos,
a medida também acaba, por
exemplo, com o registro profissional para categorias como
a dos jornalistas e radialistas.
O juiz lembra que algumas
dessas mudanças constavam
na MP 881, que ficou conhecida como “MP da liberdade
econômica”, e foram rejeitadas pelos parlamentares.
“Esperamos que nesta
comissão mista que analisa a
medida também se possa ter
essa solução. O ideal seria

a rejeição completa da MP
905”, afirmou à jornalista
Marilu Cabañas, para o Jornal Brasil Atual.
Para o magistrado, a MP
905 é mais uma reforma trabalhista, “com efeitos deletérios para os trabalhadores e
para a sociedade brasileira”.
A proposta do governo
prevê que os jovens trabalhadores podem ser contratados
por até 24 meses, com rendimento limitado a 1,5 salários
mínimo, com redução na alíquota de contribuição para o
FGTS (de 8% para 2%) e da
multa do Fundo de Garantia
(de 40% para 20%).
As desonerações concedidas aos empresários serão
compensadas com a cobrança de contribuição previdenciária de quem recebe seguro-desemprego.
Segundo juízes do Trabalho que participaram de
audiência pública no Senado nesta quarta-feira (12), a
MP 905 revoga 37 artigos da
CLT e altera outros 57.
“Daqui a pouco a gente
não vai ter mais nada dentro
da CLT para proteger os trabalhadores e os empregos”,
alertou o vice-presidente da
Anamatra. (Fonte: RBA)

Inscrições para o Fies
terminam nesta sexta-feira
Estudantes terão até as 23h59 de
sexta-feira, 14, para participar do programa de
financiamento de cursos do ensino superior

Quem ainda não se inscreveu no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) pode,
agora, concorrer a uma vaga do
programa até nesta sexta-feira,
14 de fevereiro. O prazo final,
que terminaria no dia 12, foi
prorrogado para dar mais tempo aos interessados. São ofertadas, ao todo, 70 mil vagas.
Mesmo estendendo o prazo, o restante do cronograma
do Fies permanecerá o mesmo: divulgação dos resultados: 26 de fevereiro; complementação da inscrição pelos
candidatos pré-selecionados
na modalidade Fies: 27 de fevereiro até as 23h59 de 2 de
março; convocação da lista de
espera: 28 de fevereiro até as
23h59 de 31 de março.
O programa está dividido
em duas modalidades: Fies
a juros zero, para quem mais
precisa (renda familiar de até
três salários mínimos por pes-

soa), e o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies),
para renda familiar per capita
de até cinco salários mínimos.
COMO ACESSAR
Para pleitear o financiamento das vagas ofertadas, o
estudante deve criar uma conta no portal do governo federal. Logo no primeiro acesso
ao Fies, será indicada a necessidade de fazer a conta. O participante será redirecionado
para o site do governo federal
e, após o login ou a criação da
senha, voltará para o site do
programa de financiamento
estudantil.
A medida faz parte do plano de transformação digital
do governo federal. A ideia é
simplificar a vida do cidadão,
com um login (o número do
Cadastro de Pessoa Física CPF) e uma senha para todos
os serviços da administração
pública.
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Com game no filtro do Instagram, o Festival João Rock
revelou de maneira inusitada
a data da 19ª edição: dia 06 de
junho. O evento acontece em
Ribeirão Preto.
No filtro interativo, o
usuário tem que “matar moscas” para aparecer a data, uma
alusão ao slogan de vendas do
João Rock que é “não mosca”,
um conselho para o público
não deixar para a última hora
a compra do ingresso, que
tem esgotado nos últimos seis
anos antecipadamente.

A ferramenta também contemplará o fã que matar as
mosquinhas mais rápido, com
um par de convites.
Mais de 60 mil pessoas são
esperadas no festival que, anualmente, promove uma maratona
musical non stop, com mais de
20 atrações em um único dia.
JOÃO ROCK
O João Rock se consagrou
como um festival genuinamente brasileiro, que sempre
recebeu grandes nomes do
rock nacional e seus subgêneros em um único dia, em uma

maratona musical non stop.
Desde 2014, o evento esgota
seus convites cerca de 30 dias
antes de sua realização.
Em 2019, aproximadamente
65 mil pessoas assistiram a mais
de 20 bandas se apresentando,
simultaneamente, em quatro espaços e palcos distintos.
Além de música, o festival também é um espaço para
diferentes manifestações artísticas, esportes radicais e
ações interativas com o público. Mais informações: www.
joaorock.com.br.

Inscrições para formação de professores em
Direitos Humanos aplicados ao campo da pessoa
com deficiência terminam na próxima segunda-feira
Estão abertas as inscrições
para o curso de formação de
professores “Direitos Humanos
- intersecções no campo das
pessoas com deficiência: uma
abordagem histórico-crítrica”,
promovido pelo Memorial da
Inclusão, órgão vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos
das Pessoas com Deficiência.
As inscrições vão até a pró-

xima segunda-feira, dia 17, e
o início do curso está previsto
para o dia 2 de março.
O programa, elaborado
pelo Núcleo Educativo do
Memorial da Inclusão, pretende construir um espaço de
discussão e investigação continuada sobre práticas pedagógicas relacionadas ao campo da pessoa com deficiência

e os Direitos Humanos.
A proposta é provocar uma
imersão múltipla e diversificada acerca deste tema e suas
possíveis aplicações no âmbito
escolar e cultural, a partir de literaturas e análises críticas.
A formação, direcionada a
professores da rede pública e
privada, educadores e demais
interessados, propicia um diálogo interdisciplinar, de maneira a explorar diferentes áreas do
conhecimento para a criação de
uma base variada de saberes e
práticas direcionadas aos direitos das pessoas com deficiência
como eixo de pesquisa.
O encontro pretende contribuir com a formação de 300
profissionais, que poderão se
inscrever em uma das 10 turmas
de 30 vagas cada, preenchidas
mediante seleção dos inscritos.
Para participar do processo de seleção é necessário o
preenchimento do formulário,
disponível no link http://bit.ly/
FormacaoDireitosHumanos e a
inscrição não garante a vaga.
Em caso de dúvidas, entrar
em contato através do endereço
eletrônico memorial@sedpcd.
sp.gov.br ou pelo telefone do Núcleo do Educativo do Memorial
da Inclusão no (11) 5212-3766.

Brasil monitora 11 casos
suspeitos do novo coronavírus
O Brasil permanece sem registro do novo coronavírus, que já atinge 24 países além da China. Até
o momento, 11 casos suspeitos são monitorados pelo
Ministério da Saúde, conforme informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o
país, até a última quarta-feira (12). Os casos suspeitos
estão em Minas Gerais (1), Paraná (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Sul (1) e São Paulo (6). Os casos descartados para investigação de possível relação
com a infecção humana pelo coronavírus mantiveram em 33, mesmo número em relação a última atualização. Todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas do Ministério
da Saúde, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios. Esses descartes
aconteceram, principalmente, por causa do resultado positivo para outros vírus respiratórios.

8

BARRETOS, 14 de fevereiro de 2020

A Cidade

BARRETOS E REGIÃO

A informação com precisão e credibilidade

COTIDIANO

Duda Keiko conquista prata no Pan Kids nos Estados Unidos

Nos últimos dias 8 e 9 de
fevereiro, a atleta Eduarda
Keiko participou do Pan Kids,
considerado o maior campeonato Kids de Jiu jitsu do mundo. A competição aconteceu
em Long Beach, no estado da
Califórnia, Estados Unidos.
Depois de conquistar medalha
de ouro em 2019 na mesma
competição, Duda, de apenas
12 anos, conquistou medalha
de prata neste ano após enfrentar 4 adversárias em sua categoria e disputar a grande final.

Barretos recebe corrida e
caminhada gratuitas em março
O Circuito Atalanta desembarca na cidade com provas de 5 e 10 km
No dia 8 de março o Circuito
Atalanta chega a Barretos com
corridas de 5 e 10 km e uma
caminhada de 5 km, que devem
reunir duas mil pessoas.
O evento será gratuito e toda
a estrutura será montada na altura do número 1.440 da Rua
Argentina, nas proximidades da
Região dos Lagos.
Todos os corredores receberão um kit de participação composto por uma gymbag, uma
camiseta, número de peito, chip
descartável de cronometragem
(somente para a modalidade corrida) e uma barra de cereal.
O material será entregue exclusivamente no sábado (07 de
março), das 10 às 16 horas, no Claretiano - Centro Universitário (na
Rua 25 de Agosto, 1.100, Distrito
Industrial). No ato da retirada é
obrigatório levar documento com
foto e o comprovante de inscrição.
Os participantes poderão

chegar ao local da prova a partir
das 7 horas e, às 7h30, terá início
a programação oficial com uma
sessão de alongamento e aquecimento. A largada será dada pontualmente às 8 horas para todas
as distâncias e os competidores
terão até as 9h30 para cruzar a
linha de chegada.
Os três primeiros colocados
entre os homens e as mulheres
nas provas de corrida de 5 e 10
km receberão troféus de premiação. Os demais participantes que
completarem a prova, dentro do
tempo limite, receberão uma medalha de participação.
As inscrições serão abertas a
partir das 10 horas do próximo
dia 18 no site circuitoatalanta.
com.br e seguirão abertas até o
dia 01 de março ou, assim, que
as duas mil vagas colocadas à
disposição sejam preenchidas.
CIRCUITO ATALANTA
A etapa Barretos do Circuito

Atalanta tem patrocínio da CPFL
Energia em parceria com o Instituto CPFL e prefeitura de Barretos, realização do Clube NG de
Araras e da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.
A gratuidade nas inscrições
se dá por meio da Lei Paulista de
Incentivo ao Esporte, instrumento
que permite a empresas destinarem
parte dos impostos devidos em patrocínios a eventos esportivos.
A etapa Barretos do Circuito
Atalanta é apresentada pela CPFL
Energia e é uma das muitas atrações do Circuito CPFL, programa
de circulação de atividades de cultura e esporte do Instituto CPFL,
plataforma de investimento social
privado da CPFL Energia.
O programa é composto por
sessões itinerantes de cinema e
etapas de corrida e caminhada,
com objetivo de ampliar e democratizar o acesso a projetos de
arte e bem-estar.

