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NESTA ELEIÇÃO TEREMOS MENOS CANDIDATAS MULHERES - O publicitário e estrategista de marketing político eleitoral de governos 
e partidos, João Miras, nos brinda com este artigo, pontual para o dia e o mês das mulheres, além, claro, do ano político em que estamos.
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Sissi Kawai 
toma posse da 

reitoria da FEB 
neste sábado

CORONAVÍRUS AFETA 
ÍNDICE BOVESPA QUE 
SOFRE FORTE QUEDA, 

MAS NÃO AFETA 
DANILO OLIVEIRA QUE 
CONTINUA GERANDO 
ÓTIMOS RESULTADOS
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CRAM faz evento para mulheres na 
Praça Francisco Barreto neste sábado

A Praça Francisco Barreto 
recebe na manhã deste sába-
do, dia 7, um grande evento 
dedicado às mulheres, como 
encerramento da Semana 
da Mulher. Organizado pelo 
CRAM (Centro de Referên-
cia e Atendimento a Mulher) 
e prefeitura, com apoio de 
diversos segmentos, o even-
to vai oferecer serviços com 
profissionais de saúde, pro-
fissionais de estética e beleza, 
cuidados pessoais, orienta-
ções sobre saúde e qualida-
de de vida, exames rápidos e 
informações sobre direitos ci-

vis. “Trabalhamos o ano todo 
atendendo mulheres das mais 
diferentes classes sociais e 
que, por algum motivo, vivem 
uma situação de violência. 
Sabemos que este é um pro-
blema crônico na sociedade, 
por isso aproveitamos essa 
semana para fazer uma refle-
xão sobre como combater os 
fatores que levam a essa vio-
lência e também comemorar 
as conquistas”, disse Gláucia 
Simões, advogada e ex-dele-
gada da Mulher, e coordena-
dora do CRAM.

Programa de Desenvolvimento Local será 
lançado em Barretos nesta sexta-feira

O Programa de Desenvol-
vimento Local (PDL) será 
lançado nesta sexta-feira, dia 
6, às 10 horas, na sede do 
Sebrae, em Barretos. Serão 
apresentados os planos de 
trabalho e os empresários já 
poderão se inscrever nos pro-

jetos de capacitação.
Foram definidos quatro 

setores estratégicos para a 
cidade: saúde, turismo, agro-
negócio e tecnologia. Setenta 
e cinco empresas desses se-
tores serão capacitadas a par-
tir deste mês.

“O objetivo geral do proje-
to é desenvolver as cidades da 
região criando empregos, ren-
da e melhor qualidade de vida 
por meio do empreendedoris-
mo”, destaca Rafael Matos, 
gerente regional do Sebrae.

Neste sábado, 7 de mar-
ço,  acontece  a posse da rei-
tora da Fundação Educacio-
nal  de Barretos, professora 
doutora Sissi Kawai Marcos. 
O encontro solene será reali-
zado no Tribunal do Júri, às 
11h30. O mandato da reitora 
e da sua equipe vai até 2024. 
Sissi Kawai foi reeleita por 
votação de estudantes e a co-
munidade da instituição no 
dia 18 de fevereiro. (Foto: 
André Monteiro)

Troféu Mulher 
2020 de Barretos

A décima edição do Troféu 
Mulher North Shopping Barre-
tos foi realizada na noite des-
ta quinta-feira (5), às 19h30. 
Criado com o objetivo de ho-
menagear aquelas que fazem 
a diferença em suas áreas, 
tornando a sociedade melhor 
e impactando positivamente 
a vida das pessoas, o even-
to homenageou 11 mulheres. 
São elas: Heloisa Lucas, Pa-
trícia Monteiro de Barros Ca-
çador, Roberta Priscila Kha-
tib Trevisan, Karina Carreira, 
Nenéia Menezes Baptista, 
Cassiane de Melo Fernandes, 
Laura Aguileira, Rosário No-
ris, Jackeline Ariane Serralvo 
Rossini, Denise Vichiato Po-
lizelli e Denise Alvarez Bitelli.

Barretos ganha o BAMARC 
Restaurante e Choperia nesta sexta-feira

A rua 4 entre as avenidas 25 e 27 
será o novo point de comes e bebes 
dos barretenses que procuram um 
espaço, mais do que especial, para 
desfrutar momentos de lazer e de um 
bom bate-papo, com excelente atendi-
mento e tudo o que há de melhor neste 
segmento. Nesta sexta-feira, a partir 
das 19 horas, os empresários Marcelo 
Revolta e Alexandre Brito inauguram 
o BAMARC Restaurante e Choperia 
In City. Um espaço sofisticado, onde 
o barretense vai encontrar a tradição 
do sabor de pratos e petiscos caipiras, 
além de muitas outras novidades, bem 
mais acessível a todos.

Bloquim no Parque do Peão 
movimentou economia em Barretos
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Pela primeira vez, Barretos recebeu o evento Bloquim, carnaval universitário que aconteceu no Parque do 
Peão, atraindo milhares de universitários de diferentes partes do país. Setores como comércio, hotéis, trans-
porte, restaurantes e serviços em geral, “sentiram” a presença do grande público na cidade.
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Abre alas que a gente vai passar!

André Frota
Membro do Observatório de 

Conjuntura e professor do curso de 
Relações Internacionais do Centro 
Universitário Internacional Uninter

Bruno Gimenes
Palestrante e escritor

DIA MUNDIAL DA ORAÇÃO
4 etapas para praticar a 

conexão com Deus, o Universo 
ou a Fonte Maior. Não importa a religião

Nesta eleição teremos 
menos candidatas mulheres

O publicitário e estrategista de marketing político eleitoral de governos e partidos, João Miras, nos brinda com 
este artigo, pontual para o dia e o mês das mulheres, além, claro, do ano político em que estamos. Segue.
Durante os últimos 20 

anos, venho fazendo pales-
tras e cursos de comunicação 
e formação política para par-
tidos brasileiros. Alguns até 
patrocinados por entidades 
internacionais, como a funda-
ção alemã Konrad Adenauer.

Nos últimos 10 anos, 
desde a aprovação da Lei 
12.034/2009, quando a cota 
das mulheres em campanhas 
passou a ser obrigatória, parte 
dessas mentorias foi direcio-
nada à formação e preparação 
das candidaturas de mulheres, 
uma vez que os partidos têm 
dificuldade de cumprir a le-
gislação e preencher os 30% 
de vagas a elas destinadas.

Dessa atuação, decorre 
a experiência adquirida que 
embasa a constatação aqui 
apresentada.

As pré-campanhas para 
as eleições municipais deste 
ano estão em andamento, as-
sim como as articulações para 
alianças adiantadas para poste-
rior registro das candidaturas.

Mas, para aqueles como eu, 
que já estão desenvolvendo o 
trabalho de comunicação dos 
partidos, uma constatação que 
se evidencia nos municípios 
é que, mais uma vez, o Brasil 
perderá a oportunidade de au-

mentar a presença das mulhe-
res no exercício de mandatos 
públicos municipais no Legis-
lativo e Executivo.

Uma rápida análise das últi-
mas eleições municipais já nos 
mostra que em 2012 os parti-
dos atingiram 32,57% de can-
didatas do sexo feminino e nas 
eleições de 2016 (a última) esse 
percentual caiu para 31,60% (ou 
155.587 mulheres concorrendo).

Em números absolutos, 
pode até ser que haja uma su-
peração em relação à eleição 
passada, mas, a julgar pelas 
movimentações apuradas nas 
dezenas de municípios que te-
nho visitado, esse número vai 
cair percentualmente.

Porém, se essa já é uma 
má notícia, há ainda outras 
piores, pois o que comprova-
remos após as eleições que 
se avizinham é que vivemos 
verdadeiramente um retro-
cesso, que, inclusive, está na 
contramão do que acontece no 
mundo desenvolvido e até em 
relação aos nossos vizinhos 
da América Latina.

Primeiro precisamos olhar 
para o resultado efetivo da 
implantação da Lei de Cotas 
e hoje, 11 anos depois, pode-
mos afirmar sem medo de er-
rar que ela é uma política es-

gotada em si mesma e se não 
vier acompanhada de outras 
medidas (como as adotadas 
na Argentina, por exemplo) 
poderemos também perder os 
próximos 4 anos.

Na disputa pelos cargos de 
vereador em todo o país, 30%, 
em média, são candidatas e 
12% das cadeiras são efetiva-
mente vencidas por mulheres. 
Na disputa para prefeito, 12%, 
em média, são candidatas e 
10% dos prefeitos são mulhe-
res. Então, em que pese termos 
30% de mulheres disputando as 
eleições para o Legislativo, o 
fato é que apenas 12% vencem 
e ocupam cargos efetivamente.

Esse modelo estatístico se 
repetiu, na média, nas últimas 
eleições desde a implantação 
da Lei de Cotas. Isso significa 
que é quase igual ao percen-
tual de ocupação de cadeiras 
por mulheres quando a dispu-
ta é para cargos majoritários 
do poder executivo.

Ou seja, temos mais mu-
lheres disputando para o le-
gislativo por obrigação da lei, 
mas, na prática, a quantidade 
na ocupação de cadeiras é 
muito parecida a de cargos 
para os quais não há obriga-
toriedade de cotas para candi-
datas, como nas disputas para 

prefeito. Essa é a maior prova 
de que a Lei se esgotou. Pre-
cisamos avançar.

Estamos interpretando os 
resultados das eleições muni-
cipais porque acontecem neste 
ano, mas é fato que as mulheres 
ocupam também baixos per-
centuais de vagas nos cargos 
eletivos na esfera federal: são 
10% dos deputados federais e 
14% dos senadores, embora 
sejam metade da população e 
da força de trabalho na econo-
mia. O percentual é idêntico 
nas Assembleias Estaduais.

Somos o penúltimo país, en-
tre os 21 da América Latina, em 
ocupação de cargos no Poder 
Legislativo por mulheres. Ao 
nos compararmos com o mun-
do, apresentamos um dos meno-
res índices de presença feminina 
nos parlamentos. Entre 190 paí-
ses, estamos em 158º lugar.

Precisamos urgentemente 
de uma nova legislação para 
que nas eleições de 2022 e de 
2024 não tenhamos que voltar 
a lamentar que 50% de singu-
lar riqueza da nossa espécie 
esteja sub-representada nas 
esferas de comando da nossa 
consolidação como sociedade.

Será que temos consciên-
cia do que estamos perdendo 
como civilização?

Sabia que o Dia Mundial 
da Oração é celebrado toda a 
primeira sexta-feira de mar-
ço?  Lembrado desde 1968 em 
mais de 170 países, surgiu para 
promover o aumento das obras 
missionárias, além de ajudar 
na troca de experiências entre 
pessoas de todo o mundo.

No Brasil, passou a ser 
festejado em 1938, sem ser 
destinado a uma religião es-
pecífica. Em 2020, a data está 
sendo comemorada nesta sex-
ta-feira, dia 06 de março.

Para marcar essa data tão 
especial apresento o livro que 
ficou entre os mais vendidos do 
Brasil, logo que lançou: A ora-
ção mais poderosa de todos os 
tempos, da Luz Serra Editora.

A obra tem despertado nas 
pessoas uma nova forma de 
enxergar e praticar as preces. 
Entre os milhares de depoi-
mentos que chegam, estão ca-
sos como pessoas que supera-
ram o desemprego, problemas 
com insônia e a melhora de 
relacionamentos conturbados.

A seguir, veja as quatro eta-
pas para criar uma verdadeira 
conexão com Deus, o Univer-
so ou a Fonte Maior, ou não 
importa o nome que as pessoas 
dão, mas sim a sua fé.

Para quem costuma fazer 
uma reza específica, como Pai 
Nosso, Ave Maria, entoar man-
tras ou qualquer outro ritual re-
ligioso, oriento incluir a oração 
mais poderosa durante as prá-
ticas diárias. As mudanças que 
todos desejam acontecerão!
1º PASSO: AGRADEÇA

“O primeiro passo da Co-
nexão de Quatro Etapas é ex-
pandir a sua energia por meio 
da gratidão. Onde quer que 
você esteja, do jeito que for, 
sozinho ou acompanhado, na 
sua casa ou na igreja, em um 
lugar barulhento ou no silêncio 
absoluto, acreditando ou não 
em Deus. Nada disso importa. 
Comece a oração agradecen-
do! Agradecer não é ignorar o 
que está ruim, mas enaltecer o 
que está bom. A gratidão vem 
mudando a vida de muitas 
pessoas e pode mudar a sua 
também. Para entender, vamos 
falar um pouco das variações 
vibracionais da energia”.

2º PASSO: CONECTE
“A segunda etapa da sua 

oração é se conectar com ou-
tras pessoas que estão nessa 
mesma vibração de gratidão 
que você. Por que isso é tão 
importante? Imagine que você 
está num lugar escuro, segu-

rando uma vela simples, des-
sas mais comuns. Ela tem uma 
chama de dois centímetros, 
três no máximo, certo? Essa 
chama tem um alcance limita-
do, que ilumina apenas alguns 
poucos metros à sua frente 
e, quanto mais distante dela, 
mais escuro fica. De repente, 
você percebe que, ao seu re-
dor, começam a aparecer mais 
pessoas, cada uma segurando 
a sua vela. O ambiente começa 
a ficar mais claro, mas, ainda 
assim, cada chama dessas tem 
um alcance limitado”.
3º PASSO: DIRECIONE 

A ENERGIA
“Agora que você tem toda 

essa força de luz em suas 
mãos e a seu serviço, o que 
deve fazer? Deve primeiro 
servir. Antes de pensar em si 
mesmo, você deve pensar no 
mundo. Neste momento, não 
há espaço para “eu, meu, mi-
nha”. Não tem meu filho, meu 
pai, meu irmão, meu amigo. 
Antes das causas individuais, 
vêm as causas universais. (...) 
Esse é o momento de pedir 
por causas como: uma barra-
gem que se rompeu, e as pes-
soas e o meio ambiente foram 
afetados por isso; um aciden-
te de avião, em qualquer lugar 
do mundo; crianças passando 
fome (...). Aqui, existe uma 
armadilha! Você não pode se 
deixar contaminar pela ener-
gia desses acontecimentos. 
Não sofra! Se você começar 
a introduzir o sofrimento e a 
lamentação, vai enfraquecer 
a conexão e diminuir o poder 
da sua oração, sem conseguir 
chegar até o fim dela”.
4º PASSO: EU MEREÇO

“Depois que você sutilizou 
as suas emoções e elevou a sua 
energia, se conectou com a luz 
de todos, na mesma vibração, 
e mandou essa força para o 
mundo, chega o momento que 
chamo de “eu mereço”. Nesta 
quarta etapa, é o momento do 
“eu, meu, minha”. É agora que 
você vai pedir o que quer; é aqui 
que você expressa e entrega 
para o Universo os desejos mais 
profundos do seu coração. Não 
precisa ter vergonha nem julga-
mento. O que você quer? Pode 
pedir. Arranjar um namorado 
ou uma namorada, emagrecer 
e ter mais saúde, destravar uma 
causa na justiça, arrumar um 
emprego, ganhar um aumento, 
ficar rico — todos os pedidos 
são válidos”.

Valentina Daldegan e 
Patrícia Carla Ferreira

Professoras do curso de 
graduação em Música do Centro 

Universitário Internacional Uninter

De quem é a música “Eu 
só quero um xodó”? É mui-
to provável que você tenha 
respondido, rápida e faceira-
mente: “Dominguinhos”. Pois 
bem, a autora dessa letra é 
Anastácia, Lucinete Ferreira, 
de batismo, companheira do 
sanfoneiro por muitos anos.

Assim como Anastácia, 
muitas outras mulheres com-
positoras fizeram e fazem o 
mundo da música brasileira 
brilhar nos palcos do mundo. 
E precisam ser lembradas.

Se você pensa que Chiqui-
nha Gonzaga foi quem abriu 
alas para a composição femi-
nina brasileira do século XX 
você está certo. Chiquinha, 
desafiando todos os limites 
impostos pela sociedade da 
época, batalhou para o seu re-
conhecimento como musicista 
profissional e, além de com-
positora e pianista de grande 
talento, foi a primeira mulher 
a reger uma orquestra no país.

Ainda assim, na história do 
samba, tentaram invisibilizar 
as mulheres. Como exemplo 

temos dona Ivone Lara, que 
em 1965 tornou-se a primeira 
mulher compositora de sam-
ba-enredo cantado na aveni-
da, com o samba “Os cinco 
bailes da história do Rio”, na 
Império Serrano. Suas primei-
ras composições foram apre-
sentadas como sendo de seu 
primo mestre Fuleiro.

Isso, apesar de as mulheres 
terem participado da constru-
ção do gênero samba, cuja pro-
dução era coletiva e acontecia 
nas rodas, que contavam com a 
participação tanto de mulheres 
quanto de homens. Sambistas 
contemporâneas como Telma 

Tavares e Teresa Cristina ci-
tam a influência e a importân-
cia de dona Ivone Lara.

Por falar em roda de sam-
ba, felizmente o cenário está 
mudando e as mulheres estão 
ocupando seu espaço de direito.

Em 2018 aconteceu o En-
contro Nacional de Mulheres 
na Roda de Samba, homena-
geando Beth Carvalho e com 
a participação de 10 cidades 
brasileiras e duas argentinas. 
O evento teve sua segunda 
edição em 09 de novembro 
de 2019, simultaneamente em 
28 cidades situadas em 19 es-
tados do Brasil e também na 
Argentina, Portugal e Itália, 
com Leci Brandão como ho-
menageada.

A proposta do encon-
tro, idealizado pela cantora 
Dorina Barros, é unir rodas 
de samba femininas. São as 
mulheres abrindo alas. Mu-
lheres de verdade. Deixa a 

gente passar!
Bia Ferreira tem razão. 

Da icônica Amélia, de Mario 
Lago e Ataulfo Alves, não 
sentimos saudade, não. Hoje 
não precisamos e não quere-
mos ser Amélia. Queremos 
sua desconstrução, queremos 
ser quem a gente quiser. Mu-
lheres do século XXI.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar de você, 
a cuidar de você e principalmente, a gostar de quem também gosta de você.” (Mário Quintana)

Dia de festa e muita alegria para as gêmeas Rita de Cassia e 
Elaine Mussa que completaram mais um ano de vida na última 

quinta-feira (05/03). Felicidades para as irmãs!!!

Amanhã (07/03) é dia de festa para Willians Luiz Oliveira 
que comemora mais um aniversário, ladeado de 

familiares e amigos. Parabéns!!!

O Massoterapeuta e administrador de empresas, Frederico 
Santos, chega aos 4.0!!! A data será comemorada com várias 

turmas, a primeira festa é com o grupo do Fundinho, com 
direito a muita alegria, comida e cerveja gelada. O niver oficial 
e na quarta-feira (11/03), em Ribeirão Preto onde o barretense 

mora há 23 anos. Parabéns Fred, tudo de bom!!!

Noite dessas, Guilherme Lusitano, Juan Santos, Natália Gabardo 
e William Botelho, foram clicados em um badalado bar da city, 

curtindo música boa, cerveja gelada e um bom papo. É isso aí!!!

Parabéns em dose dupla para avó e neta. A primeira a completar 
idade nova foi a odontopediatra Dra. Maria Ruth Zapparoli Gon-
çalves no dia (28/02).  E na última quarta-feira (04/03) o niver foi 
da estudante Ana Gonçalves Marques que completou 15 anos. 
Felicidades e muita saúde para avó e neta. (foto: Jânio Munhoz)

A loja do preço único de Barretos, traz mais um destaque nessa 
sexta-feira. A modelo e jornalista Tatiana Thomaz veste vestido 
de viscose com forro e zíper lateral com várias estampas e dis-

ponível nos tamanhos M ao G. Por lá você encontra também co-
lar de miçanga e carteiras. A Outlet 20$ fica na avenida 21 entre 
ruas 24x26 - Centro. Mais novidades no Instagram @20_outlet.

Os empresários Alexandre Brito e Marcelo Revolta, inauguram 
hoje sexta-feira (06/03) o Bamarc in city. O novo bar faz algu-

mas releituras de pratos da primeira unidade, instalada na 
zona rural, Alberto Moreira, e vem com novidades com aquele 
sabor da roça. O Bamarc in city está localizado na rua 4 entre 

avenidas 25x27 no centro. Vale a pena prestigiar!!!

Parabéns para a professora, coordenadora e Dra. Cassiane 
de Melo Fernandes que brinda hoje (06/03) mais um ano 
de vida, e também pelo Troféu Mulher North Shopping 

Barretos - Edição 2020. Você merece!!!
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PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Eleitos membros da sociedade civil para Conselho do Idoso
A assembleia para eleição 

dos membros da sociedade ci-
vil para composição do Conse-
lho Municipal do Idoso (biênio 
2020/2022), foi realizada na 
última terça-feira (3), na sede 
da LVF (Lugar de Viver Feliz).

O evento teve a participa-
ção de mais de 100 pessoas e 
foram eleitos representantes 
idosos com idade igual ou su-
perior a 60 anos e organiza-
ções da sociedade civil.

Na próxima etapa as secre-
tarias municipais que também 
participam do Conselho Mu-
nicipal do Idoso, indicarão 
seus representantes.

O Conselho Municipal do 
Idoso é responsável pelo fo-
mento, incentivo e fiscaliza-
ção da política municipal de 
atendimento a pessoa idosa 

em Barretos.
Atualmente,  o conselho 

conta com 19 entidades ins-
critas que realizam o atendi-
mento aos idosos, além de ser 
também o responsável pela 
gestão dos recursos do Fundo 
Municipal do Idoso.

ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL QUE 
ATENDEM IDOSOS: Titu-
lares (APAE, Instituto Pró Fa-
mília e Santa Casa de Miseri-
córdia de Barretos). Suplentes 
(Vila dos Pobres, Casa Tran-
sitória André Luiz e Instituto 
Esperança e Vida).

IDOSOS DE GRUPOS E 
ENTIDADES: Titulares (Be-
nedita Ferreira Dutra, Car-
los Antônio Alves da Silva e 
Sebastião Cezário). Suplente 
(Jussara de Castro Siqueira).

A posse dos membros do 
Conselho Municipal Sobre 
Drogas, titulares e suplentes 
da sociedade civil e poder pú-
blico, aconteceu nesta quinta-
-feira, 5 de março, em Barre-

tos. Na oportunidade, foi eleito 
o novo presidente, o assistente 
social da Casa do Oleiro, Re-
nan Paulo Quirino Lopes.

“O Conselho Municipal so-
bre Drogas tem papel funda-

mental no desenvolvimento de 
ações de combate ao uso de dro-
gas em Barretos, além de incen-
tivar e fiscalizar as comunidades 
terapêuticas e clinicas de droga-
dição, sendo um espaço aberto 

para toda a população que quei-
ra contribuir com a erradicação 
dessa problemática”, afirmou a 
secretária municipal de Assis-
tência Social e Desenvolvimen-
to Humano, Kelly Brito.

Conselho sobre Drogas é empossado em Barretos

Entrou em vigor no último 
domingo, 01 de março, as no-
vas alíquotas de contribuição 
da Previdência Social, pagas 
por trabalhadores da inicia-
tiva privada. A alteração foi 
determinada com a Emenda 
Constitucional nº 103/2019, a 
reforma da Previdência.

Pelas novas regras, quem 

Entra em vigor as novas alíquotas de 
contribuição da Previdência Social

Os deputados da Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo (Alesp) aprovaram na última 
terça-feira (3), em 2° turno, com 
59 votos favoráveis, a reforma 
da Previdência para os servido-
res estaduais, apresentado pelo 
Governo do Estado. Com a me-
dida, o governo espera uma eco-
nomia aos cofres públicos de R$ 
32 bilhões em 10 anos.

A reforma, segundo o go-
verno, é essencial para a sus-
tentabilidade financeira dos 
recursos públicos e a recupe-
ração da capacidade de inves-
timento do Estado, garantin-
do aos servidores o direito à 
aposentadoria sem atrasos ou 
redução, assim como a manu-
tenção e ampliação de servi-
ços públicos essenciais, como 
saúde, segurança e educação.

MUDANÇAS
Quando as novas regras en-

trarem em vigor, a idade mí-
nima para aposentadoria vo-
luntária será de 62 anos para 
mulheres e de 65 anos para ho-

mens. Já o tempo mínimo de 
contribuição passa de 35 para 
25 anos de recolhimento.

A reforma prevê a elevação 
da alíquota da contribuição 
previdenciária de 11% para 
14%, mudança que entrará em 
vigor 90 dias após a sanção do 
projeto pelo Governador.

No caso dos policiais mili-
tares, o Governo do Estado de 
São Paulo vai seguir a decisão 
do Congresso sobre o Proje-
to de Lei Complementar nº. 
1645/2019, que está em tra-
mitação e trata das regras de 
inatividade de militares.

Também estão contempla-
das no texto alterações no be-
nefício de pensão por morte, 
seguindo as determinações da 
reforma federal. O benefício 
passará a ser baseado em siste-
ma de cotas, com previsão de 
valor inicial de pensão diferen-
ciado conforme o número de 
dependentes. Haverá desvin-
culação do valor ao salário-mí-
nimo, entre outras alterações.

Alesp aprova reforma 
da Previdência de São 

Paulo em segundo turno

ganha menos vai pagar alí-
quota menor e quem tem sa-
lário mais alto pagará mais, 
com alíquota progressiva.

O texto da nova Previdên-
cia, aprovado em outubro de 
2019 na Câmara dos Deputa-

dos e no Senado Federal, redis-
tribui as faixas salariais e a taxa 
das alíquotas de contribuição.

Até fevereiro deste ano, 
quem trabalhou com carteira 
assinada no setor privado con-
tribuiu com um percentual que 

vai de 8% a 11% do salário.
A ideia defendida pelo go-

verno federal e a maioria do 
Congresso é que, com essa 
nova tabela, quem ganha mais 
vai pagar mais e quem ganha 
menos, paga menos.
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Pela primeira vez, Bar-
retos recebeu o evento Blo-
quim, carnaval universitário 
que aconteceu no Parque do 
Peão, atraindo milhares de 
universitários de diferentes 
partes do país, entre os dias 
22 e 25 de fevereiro.

E a movimentação não se li-
mitou ao Parque do Peão. Seto-
res como comércio, hotéis, trans-
porte, restaurantes e serviços em 
geral, “sentiram” a presença do 
grande público na cidade.

Roberto Arutim, presi-
dente da Associação Comer-
cial e Industrial de Barretos 
(ACIB), avalia como positivo 
o balanço da festa e seu im-
pacto no comércio barretense.

“As vendas no comércio, no 
sábado de carnaval, foram bem 
acima de outros anos, como 
2018 e 2019. Vários proprietá-
rios de lojas nos disseram que 
foram surpreendidos e ficaram 
satisfeitos com a movimentação 
neste período, considerando ser 
o terceiro final de semana do 
mês”, explicou. “Não somente 
as lojas, mas, restaurantes e lan-
chonetes foram tomados pelos 

turistas”, completou.
O impacto positivo atingiu 

também proprietários de chá-
caras e casas para hospeda-
gem, além da rede hoteleira. 
Renato Freitas, proprietário 
de um hostel, situado a cerca 
de 2 quilômetros do Parque 
do Peão, torce para que novos 
eventos como este aconteçam.

“O saldo durante esses dias 
foi muito positivo. Tivemos 
100% dos leitos ocupados du-
rante todo o período. Espera-
mos que todos os anos aconte-
çam eventos assim”, disse.

De acordo com Adriano 
Santos, secretário de Turismo 
de Barretos, o carnaval no Par-
que do Peão fortaleceu como 
um todo o setor de turismo.

“Todo evento que gera mo-
vimentação turística no municí-
pio é importante para o cresci-
mento e fortalecimento do setor 
na cidade. O Carnaval Univer-
sitário aqueceu de fato a eco-
nomia em todos os segmentos 
do trade turístico, bem como o 
comércio em geral”, comentou. 

O motorista por aplicativo 
UBER, Fabiano Alexandre, 

conta que a movimentação 
em quatro dias superou todas 
as suas expectativas.

“O número de chamadas no 
aplicativo sempre excedia o nú-
mero de motoristas on-line no 
período em que aconteceu o car-
naval no Parque do Peão. Isso 
gerou um retorno maior para 
nós motoristas”, comentou.

Para Jerônimo Luiz Muzetti, 
presidente de Os Independen-
tes, promover e sediar eventos 
de grande porte, regularmente, 
no Parque do Peão, é um dos 
objetivos da associação.

“Movimentar o Parque do 
Peão e a cidade de Barretos 
de maneira positiva, trazendo 
divisas, gerando renda, é uma 
meta que temos e que traba-
lhamos diariamente. O Blo-
quim, com certeza, superou 
todas as expectativas”, afirma.

Muzetti explicou, ainda, 
que o evento só foi possível 
graças à infraestrutura com-
pleta do complexo. “Conse-
guimos trazer esse evento pra 
Barretos devido à estrutura 
do parque. Temos um espaço 
completo e flexível”, finalizou.

Carnaval universitário no Parque do Peão 
movimentou economia em Barretos

Evento Bloquim 2020 teve avaliação positiva em 
diversos segmentos da cidade, atraindo turistas e 

movimentando setores como restaurantes, 
hospedagem, transportes e o comércio em geral

A Praça Francisco Barreto 
recebe na manhã deste sábado, 
dia 7, um grande evento dedi-
cado às mulheres, como encer-
ramento da Semana da Mulher.

Todo coordenado pelo 
CRAM (Centro de Referência 
e Atendimento a Mulher), o 
evento é aberto à participação 
de todos e vai oferecer servi-
ços com profissionais de saú-
de, profissionais de estética 
e beleza, cuidados pessoais, 
orientações sobre saúde e qua-
lidade de vida, exames rápidos 
e informações sobre direitos 
civis, além de distribuição de 
brindes e sorteio de prêmios.

Tudo gratuitamente, a partir 
das 9 horas, na estrutura mon-
tada na praça, em frente à Ca-
tedral do Divino Espírito Santo.

Idealizadora da lei muni-
cipal da Semana da Mulher 
e coordenadora do CRAM, 

CRAM faz evento para mulheres na 
Praça Francisco Barreto neste sábado

a advogada Gláucia Martins 
Simões, explicou que o obje-
tivo é chamar a atenção para a 
questão feminina, utilizando a 
data comemorativa do Dia In-
ternacional da Mulher como 
referência, dia 8 de março.

“Trabalhamos o ano todo 
atendendo mulheres das mais 
diferentes classes sociais e 
que, por algum motivo, vivem 
uma situação de violência. Sa-
bemos que este é um proble-
ma crônico na sociedade, por 
isso aproveitamos essa semana 
para fazer uma reflexão sobre 
como combater os fatores que 
levam a essa violência e tam-
bém comemorar as conquis-
tas”, disse Gláucia Simões.

Além do evento na praça, a 
Semana da Mulher coordena-
da pelo CRAM, conta com pa-
lestras da “Doutora Gláucia”, 
com a seguinte programação:

- Dia 6 de março, sexta-fei-
ra, às 9 horas, no CRAS 3; às 
10h30, no CCI Cavalgando; e 
às 14 horas, no Anfiteatro do 
Hospital de Amor.
- Dia 11 de março, quarta-feira, 
às 19h30, na Etec Paula Souza
- Dia 12 de março, quinta-fei-
ra, às 8h, no CRAS 2
- Dia 19 de março, quinta-fei-
ra, às 15h, no CRAS 1

A Semana da Mulher em 
Barretos é uma realização do 
CRAM em parceria com a pre-
feitura e conta com o apoio da 
Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo, Faculdade Barre-
tos, Faculdade de Medicina de 
Barretos, Senac, ACIB, Con-
selho Municipal da Mulher, 
Conselho Tutelar, AMAS, Em-
beleze, Instituto Paula Souza, 
Pastoral da Mulher Marginali-
zada e Delegacia de Defesa dos 
Direitos da Mulher.
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‘Reformas’ comprometeram a 
capacidade de crescimento do 

país, diz Ladislau Dowbor
Para o economista e pro-

fessor titular de pós-gradua-
ção da Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) Ladislau Dowbor, 
as reformas neoliberais e as 
medidas de ajuste fiscal to-
madas pelos governos Temer 
e Bolsonaro estão reduzindo 
a capacidade de consumo das 
famílias. A situação é agra-
vada pelo endividamento ge-
neralizado, que deixa quase 
metade da população fora do 
mercado consumidor. O re-
sultado, diz o professor, não 
poderia ser outro: o baixo 
crescimento econômico do 
país, os elevados índices de 
desemprego e o aumento da 
informalidade.

“Quando se reduziu a ca-
pacidade de consumo das fa-
mílias, a pretexto de reduzir o 
déficit, na verdade, travou-se 
também a capacidade de pro-
dução das empresas. O em-
presário diz assim: ‘Realmente 
está mais barato para contratar. 
Mas para que vou contratar, 
se não tenho para quem ven-
der?’”, criticou Dowbor, em 
entrevista aos jornalistas Ma-
rilu Cabañas e Glauco Faria, 
no Jornal Brasil Atual

Segundo ele, medidas 
como as ditas “reformas” 
trabalhista e da Previdência 
têm o mesmo “denominador 
comum”, que é a redução da 
capacidade de consumo da 
população. A Lei do Teto, 
outra medida fiscalista, aos 
restringir os investimentos 
públicos em áreas como saú-
de e educação, também aca-
ba comprometendo parte da 

renda das famílias, que são 
obrigadas a recorrer a, nestes 
casos, planos de saúde priva-
dos e escolas pagas.

Outro agravante, segun-
do Dowbor, são as taxas de 
juros que permanecem eleva-
das, tanto para o consumidor, 
quanto para os pequenos e 
médios empresários. “A cada 
ano, quando chega agosto ou 
setembro, dizem que no ano 
que vem vamos crescer 3%. 
Quando chega dezembro, va-
mos crescer 2,5%. Em março, 
vamos crescer 1%. E a gente 
termina crescendo 0,8%. Es-
tamos parados, porque não 
tem para quem vender, não 
tem como se financiar. A coi-
sa não funciona”, afirma o 
economista.

SOLUÇÃO
Para o professor da PUC, 

a saída passa pela adoção de 
políticas de estímulo ao con-
sumo das famílias, como a 
valorização do salário míni-
mo e o fortalecimento de pro-
gramas de transferência de 
renda como o Bolsa Família. 
Com medidas como essas, as 
empresas passam a contratar.

O passo seguinte, explica, 
é que com o crescimento da 
produção e do consumo, as 
receitas do Estado também se 
elevam, por conta da arreca-
dação com impostos e tributos 
e pode, então, investir em in-
fraestrutura e políticas sociais, 
que melhoram a eficiência das 
empresas e reduzem os gastos 
das famílias, ensejando um ci-
clo de crescimento.

Fonte: RBA

O Programa de Desenvol-
vimento Local (PDL) será 
lançado nesta sexta-feira, dia 
6, às 10 horas, em Barretos. 
Serão apresentados os planos 
de trabalho e os empresários 
já poderão se inscrever nos 
projetos de capacitação. A 
ação é uma iniciativa do Se-
brae-SP com a prefeitura.

Mais de 100 instituições 
públicas e privadas partici-
param das Oficinas de Plane-
jamento Participativo (OPP) 
para levantar informações e 
definir as ações do programa. 

De acordo com o geren-
te regional do Sebrae-SP, 
Rafael Matos do Carmo, o 
fato do programa envolver 
e ouvir o setor público, setor 
produtivo e sociedade civil, 
contribui para resultados ain-
da melhores e alinhados para 
o desenvolvimento regional.

“O PDL é um programa es-
truturado que foi formatado de 
acordo com a vocação regio-
nal. O objetivo geral do proje-

to é desenvolver as cidades da 
região criando empregos, ren-
da e melhor qualidade de vida 
por meio do empreendedoris-
mo”, destaca Rafael Matos.

Foram definidos quatro 
setores estratégicos para a 
cidade: saúde, turismo, agro-
negócio e tecnologia. Setenta 
e cinco empresas desses seto-
res serão capacitadas a partir 
deste mês e os interessados já 
poderão se inscrever nos pro-
jetos durante o lançamento.

Pelo menos outras 150 em-
presas serão capacitadas em 
outros projetos, como o Agente 
Local de Inovação (ALI), Star-
tup SP, Incubadora SP e cursos 
voltados para Microempreen-
dedores Individuais (MEIs).

O lançamento é aberto 
para toda população e acon-
tece na sede do Sebrae-SP, 
localizado na rua 14, 735, no 
centro, ao lado dos Correios. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (17) 
3321-6470.

Programa de Desenvolvimento 
Local será lançado em 

Barretos nesta sexta-feira

O barretense que optar por 
comprar o passaporte (váli-
do para os 11 dias da Festa do 
Peão) e pagar no carnê, tem 
prazo até o dia 20 de março. 
Nesta modalidade o pagamento 
deve ser feito com uma entrada 
e mais 4 parcelas sem juros.

A venda no cartão de crédito 

segue normalmente com a pos-
sibilidade de parcelar em até 08 
vezes sem juros durante o mês 
de março. De acordo com o pre-
sidente de Os Independentes, Je-
rônimo Luiz Muzetti, essa faci-
lidade é exclusiva do barretense.

“A venda antecipada do 
passaporte é uma forma de 

privilegiarmos os barretenses, 
que têm com exclusividade en-
tre as opções de compra o uso 
do carnê da nossa loja. Espe-
cificamente essa venda vai até 
o dia 20 de março. Já a venda 
com cartão de crédito, cartão 
de débito e dinheiro à vista se-
guirá normalmente após essa 

data”, explica Muzetti.
Além do passaporte PAR-

QUE/RODEIO/SHOW também 
está à venda, nas mesmas con-
dições, o passaporte Área Vip. 
A 65º Festa do Peão de Barretos 
acontece de 20 a 30 de agosto.  
Mais informações sobre o even-
to: www.independentes.com.br

No dia 2 de março começou 
a corrida para a entrega da De-
claração do Imposto de Renda 
2020, referente aos rendimentos 
do ano de 2019. A obrigatorieda-
de de entrega continua a mesma 
do ano passado, já que não houve 
alteração na tabela progressiva.

A professora do curso de Ciên-
cias Contábeis do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter, Paol-
la Hauser, explica que as principais 
novidades estão relacionadas ao 
programa gerador do IR, que está 
com uma cara nova, mais detalha-
do do que nos anos anteriores.

“Entre as mudanças, pode-
mos observar já na tela inicial 
que declarações novas estão 
separadas das já iniciadas e já 
transmitidas; dentro do progra-
ma, a ficha de bens e direitos, 
que há dois anos vem recebendo 
detalhamento maior de informa-
ções, inclui agora a obrigatorie-
dade de informar se o bem ou 
direito é do titular ou dependente 
daquela declaração”, explica a 
contadora.

Além disso, para as informa-
ções bancárias de conta corrente 
ou poupança foi incluído o cam-
po de código bancário, o que não 
havia até o ano passado.

Essa informação vai facilitar a 
identificação das contas para restitui-
ção ou débito automático em caso de 

A espera chegou ao fim. 
Acontece que foram publicados 
nesta quinta-feira, 5 de março, os 
editais do novo concurso IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) para contratações 
em caráter temporário.

Barretenses têm até o dia 20 para comprar 
o passaporte da Festa do Peão no carnê

Ações serão divulgadas em evento para 
empresários, que poderão se inscrever em projetos

Venda acontece com exclusividade na Loja Os Independentes

Nove mudanças na declaração do Imposto de Renda em 2020
Paolla Hauser, professora da Uninter e contadora, explica o que muda em relação ao ano passado

imposto devido, pois o contribuinte 
poderá buscar os bancos cadastrados 
na ficha de bens e direitos, que já es-
tiverem pré-cadastrados.

Outra novidade é para quem 
tem imposto a pagar e prefere que 
seja feito em débito automático 
desde a primeira parcela. Até o ano 
passado, o contribuinte deveria en-
tregar a declaração até 30 de março 
para que a 1ª quota do IR fosse de-
bitada diretamente da sua conta.

Neste ano, é possível fazer isso 
até o dia 10 de abril. Para a entrega 
depois de 10 de abril, o débito au-
tomático será válido a partir da 2ª 
quota do imposto.

Os contribuintes que quiserem 
destinar parte do seu imposto de-
vido a alguma instituição poderão 
fazer diretamente na ficha de “Doa-
ções Diretamente na Declaração”. 
Outra novidade é a doação tam-
bém para o Fundo do Idoso e para 
o Fundo da Criança e Adolescente.

A ficha de rendimento recebido 
acumuladamente também aparece 
diferente, que é o preenchimento 
diretamente nessa ficha da parcela 
isenta para contribuintes com mais 
de 65 anos.

Com relação às deduções, os 
contribuintes não vão mais poder 
contar com a dedução do impos-
to de renda da parcela do INSS 
da empregada doméstica. Essa 
dedução não é mais permitida 

por falta de nova previsão legal.
Outro fator é que o fisco ante-

cipou as restituições. O primeiro 
lote foi antecipado para o dia 29 de 
maio. No ano passado, a restituição 
começava em junho. Além disso, 
os valores serão restituídos até 30 
de setembro, diminuindo assim o 
prazo que era até dezembro. Foram 
mantidas as prioridades para rece-
bimento da parcela restituível.

OBRIGATORIEDADE
Estão obrigados a apresentar a 

declaração anual aqueles que:
- Receberam rendimentos tri-

butáveis cuja soma foi superior a 
R$ 28.559,70, e/ou em relação à 
atividade rural obtiveram receita 
bruta superior a R$ 142.798,50;

- Receberam rendimentos 
isentos, não tributáveis ou tri-
butados exclusivamente na fon-

te, cuja soma foi superior a R$ 
40.000,00;

- Efetuaram doações, inclusi-
ve em favor de partidos políticos 
e candidatos a cargos eletivos — 
para esses casos, é possível utili-
zar, além do Programa Gerador da 
Declaração (PGD) IRPF2020, o 
serviço “Meu Imposto de Renda”;

- Pessoas físicas residentes no 
Brasil que no ano-calendário de 
2019, entre outros: obtiveram, em 
qualquer mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsas de 
valores, de mercadorias, de futuros 
e assemelhadas; tiveram, em 31 de 
dezembro, a posse ou a proprieda-
de de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total superior a 
R$ 300.000,00.

Concurso IBGE: editais publicados e inscrições abertas para 208.695 vagas

A oferta é de nada menos 
do que 208.695 vagas, sendo 
180.557 para o cargo de recen-
seador, 5.462 para agente cen-
sitário municipal e 22.676 para 
agente censitário supervisor.

As oportunidades são desti-

nadas a quem possui nível funda-
mental e nível médio, e contam 
com iniciais de até R$ 4.000.  As 
inscrições serão recebidas já a par-
tir desta quinta-feira (5), com aten-
dimento até 24 de março de 2020.

Para concorrer às 180.557 
vagas de recenseador é necessá-
rio apenas possuir ensino funda-
mental, com remuneração variá-
vel por produção, com média de 
R$ 1.278,94, para jornada de 25 
horas semanais.

No caso de agente censitário 
supervisor, com 22.676 vagas, a 
exigência é de ensino médio, com 
inicial de R$ 1.700 e jornada de 
trabalho de 40 horas semanais.

Por fim, para as 5.462 vagas 
de agente censitário municipal, 
a exigência é de ensino médio, 
com inicial de R$ 2.100 e 40 ho-
ras de trabalho semanais.

A previsão de duração dos 
contratos é de até três meses para 
recenseadores e até cinco para 
os demais cargos, renováveis 
mensalmente, de acordo com as 
necessidades, com possibilidade 
de duração menor de 30 dias no 
último mês.

INSCRIÇÃO E PROVAS
As inscrições para o concurso 

IBGE podem ser feitas somente 
pela internet, no site do Cebras-
pe, organizador do processo se-
letivo. As taxas são de R$ 23,61 
para o cargo de recenseador e R$ 
35,80 para os agentes. 

As provas objetivas serão 
aplicadas no dia 17 de maio para 
agente censitário e no dia 24 de 
maio para recenseador. O exame 
acontecerá em 26 estados e no 
Distrito Federal. Para recensea-
dor serão 5.569 cidades e, para 
agente, 4.612 municípios. 

Para candidatos a recen-
seador, a prova contará com 50 
questões, sendo 10 de língua 
portuguesa, 5 de ética no serviço 
público, 10 de matemática e 25 
de conhecimentos técnicos

Quem se candidatar a agente 
será submetido a 10 questões de 
língua portuguesa, 10 de raciocínio 
lógico quantitativo, 5 de ética no 
serviço público, 15 de noções de 
administração/situações gerenciais 
e 20 de conhecimentos técnicos.

CENSO 
DEMOGRÁFICO 2020
O Censo compreende um le-

vantamento minucioso de todos 
os domicílios do país. Nos me-
ses de coleta de dados e super-
visão, os recenseadores visitam 
milhões de domicílios nos 5.565 
municípios brasileiros para co-
lher informações sobre quem 
somos, quanto somos, onde esta-
mos e como vivemos.
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COTIDIANO

O governo de São Paulo 
mobilizou nesta semana, as 
31 escolas e os 17.410 estu-
dantes da rede estadual da re-
gião da Barretos em ações de 
prevenção ao coronavírus.

A Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc-SP) passou 
orientacão às escolas para a 
realização de palestras com 
especialistas, dicas de higiene 
e cuidados, entre outras in-
formações e esclarecimentos 
para a comunidade escolar.

Por todo o estado as unida-
des escolares também promo-
veram trabalhos pedagógicos 

A exposição “Mulher, Fe-
minino e Plural”, do artista 
Arly Luiz de Castro, foi lan-
çada na última terça-feira (3), 
no Museu Histórico, Artístico 
e Folclórico “Ruy Menezes”.

Com entrada gratuita, a 
exposição fica aberta até o 
dia 29 de março. A exposi-
ção, em homenagem ao mês 
das mulheres, é promovida 
pela prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Cultura.

O evento contou com a pre-
sença de amigos, da professora 
de pintura Rosângela Rodri-
gues e visitantes, entre eles, os 
assistidos pelo Programa Cen-
tro Dia Idoso do CCI (Cen-
tro de Convivência do Idoso) 
“Maria Vitória de Ávila”.

Arly Castro é mineiro re-
sidente em Barretos. Aos 75 
anos vê na pintura um hobby e 
uma forma de expressar seus 
talentos e sentimentos, paixão 
que começou a ser desenvol-
vida em 2000, quando o ar-
tista fazia aulas no CEMART 
(Centro Municipal de Artes).

Na exposição, ele apresen-
ta, de acordo com a sua ótica, 
trabalhos em óleo sobre tela 
com imagens produzidas, es-

Faltam poucos dias para a 5ª 
Parque Night Run, corrida no-
turna que acontece no Parque 
do Peão, no dia 14 de março. 
Com a expectativa de reunir 
mais de 1400 atletas profissio-
nais e amadores, a prova possui 
circuitos de 5km e 10km.

Os trajetos contemplam 
áreas arborizadas e monu-
mentos do complexo que é 
considerado o maior ponto 
turístico de Barretos. E o que 
fazer nestes dias que antece-
dem a prova?

Grupos de atletas já fizeram 
o reconhecimento do percurso 
e o preparo do corpo também 
já foi feito. A dica da personal 
trainner da assessoria Mania 
de Correr, Jéssica Martins, é 
que no dia anterior seja feito 
um check list de tudo que é ne-
cessário para a corrida: 
- montar seu kit e separar rou-
pas, tênis e meia; 
- colocar o número do peito 
com chip na camista; 
- relógio frequencímetro;
- descanso é essencial. Tenha 
uma noite tranqüila com mais 
de oito horas de sono;

Durante a corrida montar 
uma estratégia, também, é im-
portante, para que todo o tra-
jeto seja cumprido em impre-
vistos. As dicas de Jéssica são:  
- comece devagar: corra os 
primeiros 10% da prova mais 
devagar do que o normal e vá 
administrando a velocidade 
ao longo do percurso;
- na hora da largada não adian-
ta sair correndo forte, em um 

Governo mobiliza 17 mil alunos 
das escolas estaduais da região de 

Barretos na prevenção do coronavírus
Pais dos alunos receberão SMS e email com dicas; profissionais 
das 31 escolas da rede também serão abastecidos de informações

que reforcem os caminhos 
para se prevenir do vírus.

CENTRO DE 
CONTINGÊNCIA DO 

CORONAVÍRUS
O governo paulista criou um 

centro de contingência do Esta-
do para monitorar e coordenar 
ações contra a propagação do 
novo coronavírus em São Pau-

lo. Para presidir o centro, o go-
vernador João Doria convidou 
o infectologista David Uip.

O centro também conta 
com profissionais do Instituto 
Butantan, médicos especialis-
tas das redes pública e priva-
da, sob a supervisão do Secre-
tário de Estado da Saúde, José 
Henrique Germann.

DICAS DE PREVENÇÃO
- Cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilize lenço descartável para higiene nasal;
- Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhe objetos de uso pessoal;
- Limpe regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;
- Lave as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão.

Hidratação e organização: como se preparar 
nos dias que antecedem a corrida de rua

Parque Night Run acontece no sábado dia 14, 
a partir das 19 horas, no Parque do Peão

ritmo acima do seu; 
- aqueça bem antes da prova, 
mas não se desgaste com ex-
cessos, trotes curtos para soltar 
a musculatura são ótimas dicas. 

HIDRATAÇÃO
O médico endocrinologis-

ta, dr. Jorge Chade Rezeck, 
afirma que uma das principais 
dicas em relação à corrida é 
hidratação.

“A via energética do nos-
so organismo é extremamente 
dependente de uma correta hi-
dratação. A desidratação acar-
reta um mau funcionamento 
de nossas mitocôndrias e con-
sequente piora do rendimento 
muscular e até neurológico, 
propiciando queda do desem-
penho esportivo, alterações 
visuais, arritmias cardíacas 
e, em casos graves, até alu-
cinações, crise convulsiva e 
coma”, declarou. 

Para que o atleta hidrate-se 
corretamente o médico reco-
menda um cálculo simples. 

“Deve-se ingerir 7 ml de água 
para cada quilo de peso corpo-
ral por hora de atividade física, 
ou seja, uma pessoa de 70 kg 
tem necessidade em média de 
490ml em 1 hora. Para evitar 
problemas gástricos, deve-se 
fracionar o consumo em pe-
quenas porções a cada 10 a 15 
minutos”, dita o médico.

“Vale lembrar que em ati-
vidades físicas que ultrapas-
sem uma hora, há a necessi-
dade de reposição eletrolítica 
com líquidos ricos em eletró-
litos e minerais, e em alguns 
casos, carboidratos de rápida 
absorção usados no intra-trei-
no podem resultar em melho-
ra da performance final”, afir-
mou dr. Jorge Rezeck. 

INSCRIÇÕES
As inscrições ainda podem 

ser feitas pelo site www.run-
nerbrasil.com.br. Dúvidas po-
dem ser resolvidas através do 
e-mail parquenightrun@gmail.
com (Foto: André Monteiro)

Museu abre a exposição 
de Arly de Castro

Mostra permanece até 29 de março no Museu Ruy Menezes

pecialmente, para homenagear 
as mulheres em âmbitos, luga-
res e perspectivas. A prepara-
ção começou há seis meses.

“Queria fazer um trabalho 
que homenageasse as mu-

lheres e ao mesmo tempo às 
representasse de diversas ma-
neiras, mostrando sua beleza 
e força, de maneira singular e 
plural, como diz o nome da ex-
posição”, explica o artista.
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Estão abertas até o dia 10 
de março, as inscrições para 
os campeonatos municipais 
de Futsal, categorias de base 
– classe Sub 8 (nascidos em 
2012 e 2013) e Sub 10 (nasci-
dos 2010 e 2011). A realização 
é da prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-

cipal de Esportes e Lazer.
Os interessados na forma-

ção de equipes devem pro-
curar a secretaria na Avenida 
Eduardo Martins de Assis, 91, 
bairro Baixo América, próxi-
mo a Região dos Lagos, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 
17 horas, ou entrar em conta-

to através do telefone celular 
(17) 99160-4539.

A secretaria de Esportes 
informa que, após as inscri-
ções, será realizado o Con-
gresso Técnico, em data a ser 
marcada, quando será obriga-
tória a presença de um repre-
sentante de cada equipe.

Em busca de novos talen-
tos, o Departamento de Fute-
bol da Categoria de Base do 
Barretos Esporte Clube dará 
mais uma oportunidade para 
atletas nascidos entre 2007 e 
2010. Os testes serão reali-
zados no Estádio Municipal 
Antônio Gomes Martins, nes-
te domingo (8). Serão aceitas 
crianças de quaisquer cidades.

Para a categoria sub 11, as 

avaliações estão programadas 
das 8h30 às 10 horas. Já a cate-
goria sub 13, ocorrerá das 9h30 
às 11 horas e serão comandadas 
por Eduardo Ribeiro da BFK.

“A BFK é líder em escolas de 
futebol e tem time bem montado. 
O BEC nesta nova fase quer tra-
balhar com as categorias de base 
e fizemos a parceria para que 
disputemos o sub 11 e 13 ainda 
neste ano”, disse o vice-presi-

dente, Raphael Dutra. “Seremos 
o celeiro de atletas para os times 
brasileiros, bem como poderão 
integrar o elenco do BEC no fu-
turo”, complementou. 

Os interessados deverão se 
dirigir ao estádio acompanha-
do dos pais ou responsável. 
Será feito o cadastro do atleta, 
sendo necessária a apresenta-
ção do RG e o pagamento de 
uma taxa de R$ 10.

BEC JOGA NESTE SÁBADO (7), ÀS 16 HORAS – O Barretos EC volta a campo neste sábado, às 16 horas, 
buscando a recuperação na tabela de classificação’, enfrentando o Comercial no Estádio Fortaleza. Em partida váli-
da pela 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, o Barretos EC perdeu pelo placar de 2 a 1, na última quarta-
-feira (4), para o Primavera, em jogo realizado no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. Os gols do Primavera 
foram marcados por Jadson e Matheus, enquanto Artur Sanches, descontou para o BEC. (Foto: Jânio Munhoz)

Categorias de base do futsal municipal têm inscrições abertas 
na secretaria de Esportes

BEC realiza nova avaliação 
nas categorias de base




