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Jerônimo Muzetti 
assume sua nona 

gestão como 
presidente de Os 
Independentes

O empresário Jerônimo Luiz 
Muzetti foi eleito como presiden-
te de Os Independentes para 
a gestão 2019/2020 e tomará 
posse do cargo neste sábado, 
dia 26, às 10h30. A cerimônia 
acontecerá no Parque do Peão 
para convidados. Esta será a 
nona gestão dele frente à asso-
ciação, promotora da Festa do 
Peão de Barretos e do Barretos 
Motorcycles. Integram a chapa 
eleita Emílio Carlos dos San-
tos, como 1º vice-presidente; 
Hussein Gemha Júnior, como 
1º diretor financeiro; e José 
Carlos Branco, 1º secretário. O 
Conselho Fiscal é formado por 
Antônio de Sant´Anna dos San-
tos, Walter Antônio de Almeida, 
Calil Sales Aguil, Jairo de Souza 
Machado Jr. e Flávio Alexandre 
Esteves da Silva. A Comissão 
de Ética é formada por Mussa 
Calil Neto, Luiz Sérgio Naves, 
Wolinsk Antônio Maruco, Evaldo 
Gomes Ferreira, Roberval Câ-
mara, João Francisco de Carva-
lho e Pedro Muniz Paixão. Du-
rante a posse o presidente eleito 
apresentará os nomes de toda a 
diretoria. Jerônimo Muzetti de-
clarou que mesmo com tantos 
anos de experiência como pre-
sidente, cada nova gestão é um 
novo desafio. “Não tem fórmula 
pronta, cada ano, cada evento, 
é diferente e o que nos move é 
fazer sempre melhor”, declarou. 
(Foto: Diego Rodrigues)

1º Campeonato de Games de Barretos 
acontece neste domingo no Unifeb

Acontece neste domingo, 
27 de outubro, a partir das 
14h30, o primeiro campeo-
nato de games de Barretos, o 
“GameGeekFEB - GGFEB”, 
no Unifeb. O campeonato é 
aberto ao público e acontece 
nas salas do Tribunal do Júri 
do Centro Universitário.

Segundo o diretor do GG-
FEB, Yuri Higashi de Arruda 
Ito, o evento contará com a 
presença do digital influencer 
do mundo dos games, Viní-
cius Lemes.

Os jogadores irão competir 
nas categorias Kids (faixa etá-
ria de 6 até 9 anos), Teens (fai-

xa etária de 10 até 17 anos) e 
Adultos (maiores de 18 anos).

O campeonato será dis-
putado especificamente nos 
jogos ‘Minecraft’, ‘Fifa 19’ e 
o ‘Street Figther V’. As com-
petições de Minecraft acon-
tecem em computadores e de 
Street Fighter V e FIFA 19 no 
Playstation 4, todos disponi-
bilizados pelo evento.

Haverá premiação com 
troféus por equipes, tipo de 
jogo eletrônico e categorias 
para os primeiros colocados.

O evento GGFEB é reali-
zado em uma parceria entre o 
Unifeb e o Grupo NOG Events.

A ACIB (Associação Comercial e Industrial de Barretos) entregou na última quarta-feira (23), no 
calçadão da rua 20, os prêmios da campanha do Dia das Crianças, que aconteceu de 16 de setembro 
a 12 de outubro. “As campanhas dão um retorno muito positivo para as lojas participantes e atrai 
muitos clientes”, disse o presidente da ACIB, Paulo Sérgio Soprano. “Por isso, indico a adesão das 
empresas porque a promoção é um diferencial que ajuda a conquistar o consumidor”, afirmou. O 
sorteio contou com a participação de representantes da associação e do Sincomercio (Sindicato 
Comércio Varejista). Foram distribuídos milhares de cupons nas lojas de toda a cidade que concor-
reram a 15 bicicletas, passaporte e diárias para um parque aquático. (Foto: Igor Sorente)

ACIB entrega prêmios da 
campanha do Dia das Crianças

Promoção SONHO 
PREMIADO A Construtora

No último sábado, dia 19, na 
loja A Construtora Materiais para 
Construção, aconteceu o pré-
-sorteio da promoção “SONHO 
PREMIADO”. O ganhador foi o 
senhor Jair Brait, cliente da loja 
de Colina Casa Brasil. Ele levou 
para casa R$ 300,00 reais em 
vale compras e neste sábado, 
dia 26, na cidade de Nova Euro-
pa, ele irá concorrer novamente 
e pode levar para casa, um des-
tes prêmios: 1 carro Ford Ka 
0km, 4 Motos Honda Fan e 16 
TVs. Para quem quiser, ainda dá 
tempo de participar. Em janeiro 
acontece o terceiro sorteio da 
promoção “SONHO PREMIA-
DO”. Basta comprar em uma de 
nossas lojas: A Construtora  Ma-
teriais para Construção de Barretos e Guaíra, ou Casa Brasil Mate-
riais para Construção de Colina. Cada R$ 100,00 reais em compras 
vale um cupom para concorrer ao sorteio. Boa Sorte !!!!

Geraldo Stuart Rangel foi muito conhecido pelo seu trabalho 
de painéis de publicidade. To-
davia, não é só isto. Trata-se de 
um grande artista que fez histó-
ria, deixou um grande legado e 
o pioneirismo das artes plásti-
cas de Barretos. Seu filho, Ge-
raldo Rodrigues, “Dado Stuart”, 
esposo da Eliana, herdou tudo 
do pai. Além da simpatia, o co-
rinthianismo, a alegria e a linha 
de conduta, a arte com um DNA 
de grande linhagem. Desde 
a última segunda-feira (21), a 
ABC (Academia Barretense de 
Cultura), presidida por José An-
tônio Merenda, está realizan-
do sua Semana Cultural, que 
começou com a inauguração 
do Espaço de Artes “Geraldo 
Stuart Rangel”, uma homena-
gem das mais merecidas a este 
grande talento. A Semana Cul-
tural da ABC termina nesta sex-
ta-feira, dia 25.

ProAC paulista vaza dados privados de mais de 28 mil pessoas
Dados pessoais de cerca de 

28 mil candidatos que buscaram 
o apoio financeiro do Programa 
de Incentivo à Cultura do Estado 
de São Paulo (ProAC), da Secre-
taria de Cultura e Economia Cria-
tiva, estão abertos na internet, ex-
pondo fotocópias de documentos 
como carteira de identidade e 
CPF, comprovante de endereço 
e telefone, além das propostas 
apresentadas desde 2015.

O ProAC é considerado um 
dos melhores mecanismos de 
incentivo à cultura no Brasil, 
implementa políticas públicas 
para ampliar o acesso aos bens 
culturais e promove o acesso a 
produções de pequeno porte.

Residentes no estado de São 
Paulo há pelo menos dois anos 
que comprovem atuação na área 
cultural no mínimo pelo mesmo 
período podem se inscrever no 
site do programa para concorrer 

a verbas da Secretaria de Cul-
tura, no ProAC Editais ou no 
ProAC ICMS, para captar fun-
dos junto a empresas por meio 
de incentivo fiscal.

Os proponentes devem en-
viar os documentos e os projetos 
ao sistema, que salva os arqui-
vos com um número identifica-
dor. Reside aí a falha.

Cada candidato tem dois 
identificadores, nesse caso, uma 
ordem sequencial e previsível, 
que permite que o link de do-
wnload seja reconhecido e os 
arquivos baixados da plataforma. 
Ou seja, mudando a sequência, 
é possível acessar os dados dos 
quase 30 mil inscritos.

Embora tenha descoberto a 
falha no ProAC, o Congresso 
em Foco decidiu não publicar o 
link para evitar a exposição das 
informações privadas. Ao todo, 
são mais de 56 mil links ativos. 

Neles estão documentos pes-
soais e as íntegras das propostas.

A reportagem [do Congresso 
em Foco ]procurou a Secretaria 
Estadual de Cultura por telefo-
ne e e-mail três vezes, pedindo 
informações e o seu posicio-
namento sobre o caso, mas a 
assessoria não respondeu até o 
fechamento desta reportagem. 
Mesmo alertada sobre a exposi-
ção dos dados, a secretaria man-
tém o site com a falha.

FALHA DO ESTADO
O erro de programação na pá-

gina do ProAC expõe uma falha do 
Estado no dever de zelar pelas in-
formações sob sua custódia e deixa 
milhares de pessoas vulneráveis à 
ação de criminosos. Esses dados 
pessoais são protegidos atualmen-
te pela Constituição e pela Lei de 
Acesso à Informação. (Com infor-
mações de Rosângela Lotfi, espe-
cial para o Congresso em Foco)

ABC homenageia Geraldo Stuart Rangel, 
o pioneiro das artes plásticas em Barretos
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Por uma educação digital 
contra as fakenews

Alexsandro Ribeiro, professor nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, do 
Centro Universitário Internacional Uninter, nos presenteia nesta edição, com um tema dos mais 

modernos e atuais, que faz parte do dia-a-dia de todos os brasileiros desde as eleições de 2018. Segue.
É preciso combater as fa-

kenews e isso não é novidade. 
São incalculáveis os estragos 
que elas têm causado para a 
democracia e para a cidadania 
nos últimos anos.

Está mais que claro que a 
desinformação constante, a ma-
nipulação e os volumosos recur-
sos colocados na rede para pul-
verizar mentiras têm sido alguns 
dos principais desafios para o 
cenário social. Mas como conter 
o compartilhamento?

Em meio a uma série de recei-
tas prontas para se precaver con-
tra as notícias falsas na internet e 
nos aplicativos de mensagens, a 
pergunta está longe der ser retóri-
ca e é mais que necessária.

Analisar quem é o emissor, 
avaliar a forma como o texto 
é escrito (se de forma séria ou 
não), se tem erros de digitação ou 
de português e, ainda, conferir as 
datas de publicações, são alguns 
dos passos indicados por vários 
especialistas no assunto para ten-
tar identificar as fakenews.

Mas em todos esses casos, 
o sucesso é sempre resultante 
da intensidade de um aspecto: 
o olhar atento de quem conso-
me a informação.

Oras, há décadas que di-
cas de segurança percorrem 
e-mails, sites e milhares de 
materiais de alertas impressos 
de bancos e de instituições de 
segurança digital sobre como 
não cair em armadilhas de la-
drões e estelionatários.

Sempre confira quem envia 
as mensagens, analise o texto 
para verificar se há erros de for-
matação ou de língua, e por aí 
vai. As regras de precaução são 

quase as mesmas, mas no fim o 
efeito prático é pouco resultante.

Veja, não significa que não 
são válidas, mas a cultura de 
avaliação de risco e análise 
de segurança na rede não está 
instalada de fato em nossa 
formação de base.

Isso mesmo. É na forma-
ção educacional que podemos 
encontrar uma série de etapas 
que colaboram para desembo-
car na cultura do aprendizado 
digital e da linguagem que for-
talecem as formas de encontrar 
informação de qualidade em 
meio a um mar de dados.

Ou seja, muito mais que cul-
par a tecnologia, é a forma de 
uso que devemos responsabili-
zar. Dar subsídios para que as 
pessoas possam se orientar na 
rede e conseguir sua autonomia 
na navegação é o que se propõe 
com uma educação digital.

Um primeiro ponto a se 
consolidar é o conhecimen-
to dos aparatos tecnológicos. 
Aqui escolas particulares e 
boa parte das escolas da rede 
pública municipal e estadual 
(ao menos se colocarmos em 
evidências as capitais) cum-
prem os requisitos, mesmo 
que superficialmente.

A formação tecnológica é o 
alicerce desse processo e intro-
duz os estudantes a um univer-
so sob orientação da própria 
escola. Dá um significado di-
dático formativo ao aparelho.

Um segundo passo seria 
a linguagem de navegação. E 
aqui podemos tanto imaginar a 
linguagem das pessoas que na-
vegam, a forma do texto, da ar-
quitetura da informação, quan-

to a linguagem da máquina. 
Ultrapassar o design da página 
e ler os códigos que sustentam 
cada base de dados e que liga os 
mares de informações, são os 
itens que restam para o futuro.

A linguagem de programação 
logo será básica e introdutória 
para conhecer a rede e os compu-
tadores. Conhecer a linguagem é 
obter as ferramentas para enten-
der o desvio de padrão e as arma-
dilhas contidas no código.

Uma terceira etapa é a 
criação e o fortalecimento de 
dispositivos legais de repres-
são, de responsabilização e de 
criminalização. Enquadrar e 
tipificar de forma clara a cria-
ção e o compartilhamento de 
fakenews fornece ferramentas 
para os próximos passos, que 
são a fiscalização e a repressão 
ao boato e às notícias falsas.

Considerando o impacto ne-
gativo que elas podem ter para o 
regime democrático e para a se-
gurança de dados dos cidadãos, 
um rol de penalidade e uma fis-
calização efetiva são necessários.

Por fim, é de se esperar 
que a última etapa seja a da 
cultura da criminalização e re-
preensão da criação e compar-
tilhamento de notícias falsas.

Uma vez instaurada a cul-
tura de reconhecimento e de 

combate logo na formação ini-
cial, fica insustentável manter 
práticas demagógicas como as 
encontradas em instâncias su-
periores judiciais e políticas, 
em que figuras que ou se be-
neficiam das fakenews ou são 
compartilhadoras contumazes 
de notícias falsas colocam-se 
como baluartes da moralidade 
no combate à desinformação.

O hábito e a institucionali-
zação da cultura de investida 
podem resultar em ações indivi-
duais responsáveis e diárias, quer 
seja pelo espírito cidadão, quer 
seja pelas penas e pelos constran-
gimentos sociais e legais.

Trazendo para a base edu-
cacional a preocupação com 
a informação de qualidade, é 
possível dar subsídios para que 
cada indivíduo possa se orien-
tar e avaliar os riscos da sua 
navegação. Terceirizar essa 
educação, postergá-la para o 
começo da vida adulta ou re-
legar seu aprendizado a um 
conhecimento técnico voltado 
para o mercado, são erros.

Quanto antes o conhecimen-
to se estabelecer e a familiari-
dade com a linguagem se fizer 
presente, maior será a capacida-
de de perceber que existe um ato 
de responsabilidade no compar-
tilhamento da informação.

Não se nasce santo, mas vive-se a santidade
Seu nome completo, An-

tônio de Sant’Anna Galvão, 
nome de batismo que trazia 
uma grande responsabilidade, 
pois lembrava outro santo fran-
ciscano, que no seu nome trazia 
ainda uma herança bem sucedi-
da de seus pais, ricos, e também 
a principal herança: a fé.

Algo muito importante 
de saber é que ele viveu seu 
batismo e, por isso, chegou à 
santidade dos altares.

Ninguém nasce santo, per-
feito, mas nasce por permissão 
de Deus e querido por Ele. O pe-
queno Antônio foi educado na fé 
e foi correspondendo ao batismo 
que, por sua vez, nos vocaciona 
à santidade. Antônio viveu o ba-
tismo primeiro em casa e, ainda 
jovem, sentiu o chamado para 
vida religiosa e entrou para o 
seminário, a princípio jesuíta e 
depois para os franciscanos.

Por causa de sua inteligên-
cia e progresso nos estudos, 
logo fez sua profissão na or-
dem dos frades menores e, 
depois de pouco tempo, rece-
beu a ordenação sacerdotal. 
Desempenhou várias funções 

como frade: porteiro (pela 
facilidade na comunicação), 
confessor e pregador.

Ele foi confessor numa 
casa de Recolhimento e en-
frentou resistências, pois o 
governo queria fechá-la, mas 
com a pressão popular e ajuda 
do bispo, a casa de Recolhi-
mento se manteve aberta. Esta 
casa é o Mosteiro da Luz, na 
cidade de São Paulo, onde Frei 
Galvão foi também arquiteto.

Há muitas histórias de mi-
lagres relacionadas a frei Gal-
vão. Uma das mais famosas diz 
respeito às pílulas. Frei Galvão 
costumava visitar doentes e 
grávidas. Certa vez, um homem 
o procurou, pois sua mulher es-

tava com dificuldades no parto. 
O frei escreveu um trecho do 
ofício da Imaculada em três pe-
quenos papéis, o esposo deu-o 
à sua mulher que teve a criança 
num parto normal.

Frei Galvão viveu e anun-
ciou Jesus Cristo, “honrou” o 
nome Antônio como pregador 
e realizador de grandes feitos. 
Foi fiel ao pai São Francisco 
de Assis e à sua ordem reli-
giosa. Frei Galvão por onde 
passou fez o bem. Ele morreu 
em 23 de dezembro de 1822.

Que a vida de frei Galvão 
possa nos despertar para viver 

o batismo. Onde quer que nós 
estejamos, vivamos a santidade 
nas coisas mais simples da vida.

Comemorar Santo Antônio 
de Sant’Anna Galvão é res-
ponder ao chamado de Cristo, 
é santificar as realidades com 
que se depara, é ser um bom 
porteiro, um bom sacerdote, 
um bom arquiteto, um bom 
cristão, que apenas vive o que 
deveria viver. Vivamos o batis-
mo e seremos também santos!

Impor limites aos filhos 
é um bem necessário

Impor limites aos filhos é um bem necessário, principalmente na infância, 
pois é um ato essencial para o crescimento e desenvolvimento interpessoal de 
crianças e jovens. Para manter uma relação positiva e concreta entre pais e filhos 
é preciso, muitas vezes, determinar regras saudáveis e fazer com que sejam cum-
pridas. É possível que, em determinadas situações, a tarefa de estabelecer limites 
pareça árdua e desgastante, mas se for desempenhado de forma objetiva, o víncu-
lo de respeito e compreensão se fortalecerá naturalmente. Apesar de ser proibida 
no Brasil, a “lei da palmada”, como é chamada popularmente, de número 13.010, 
deixa claro a inibição do uso de castigo físico que seja cruel e degradante contra 
a criança e adolescente, mas, infelizmente, ainda faz parte do arsenal educativo 
cultural do nosso país. Recebo com frequência, em meu consultório, pais que 
ainda acreditam que podem sustentar a educação e relação de respeito por meio 
de algumas “palmadas”. Mas, do ponto de vista da psicologia, essa prática é equi-
vocada, pois limita a capacidade cerebral das crianças.

A AGRESSIVIDADE PASSADA DE PAIS PARA FILHOS
Na medida em que a criança entende a dor como referência do que é 

limite, a agressão e o ato de bater tornam-se práticas naturais de se relacionar 
e solucionar conflitos, sejam entre amigos, familiares e até mesmo desconhe-
cidos. Dessa forma, fica subjetiva a referência de como os pequenos podem 
agir diante de situações difíceis e, consequentemente, despertam a agressivi-
dade do aprendiz, o que não é eficaz a médio e longo prazo. Ou seja, a famo-
sa “palmada” funciona muito mais como alívio de tensão dos próprios pais. 
Nesses momentos, é recomendável que tente colocar o respeito pela imagem 
paterna e materna como primordial e não associar à agressão. Faz parte do 
universo infantil e, eventualmente, também dos seres humanos, transgredir 
as regras. Por isso, é preciso trabalhar, para que a criança tenha uma melhor 
noção e consciência dos limites impostos. O limite é realmente uma fronteira 
que cerca, é preciso apresentar à criança um espaço, para que ela esteja bem, 
que tenha o direito de fazer o que quiser e que consiga beneficiar de liberda-
des e permissões, norteando-a de forma firme e clara.
O que fazer em momento de tensão?

Então, pelo ponto de vista da psicologia e práticas saudáveis de impor 
e, o primordial, ensinar a seu filho a importância dos limites, deixo cinco 
dicas de como praticar isso no dia a dia.
1 – Instruir é mais importante que proibir

As instruções que damos às crianças são bem mais eficientes do que proi-
bir. O coibir vai ao contrário do que queremos, pois as desaprovações vão focar 
a atenção da criança no comportamento visto como problema, já a instrução 
vai focar a atenção no comportamento desejado. Com certeza, a coibição será 
transgredida. Para enxergar com clareza, imagine que falar para a criança que 
é proibido correr ao redor da piscina, com certeza, alguns minutos depois, ela 
vai correr. Já, se explicar que ao correr na borda da piscina, ele ou ela pode 
escorregar e se machucar, obviamente que haverá uma reflexão por parte de 
quem está recebendo a informação. Nesse cenário, as chances de haver uma 
ação contrária a que você instruiu é baixíssima, pois estará focando a atenção 
da criança no comportamento desejado, que é mais seguro não correr ao redor 
da piscina, ou seja, promovendo o aprendizado e não a proibição.
2 – Mantenha uma única palavra

Neste segundo ponto, é importante “economizar” palavras, com intuito 
de ser direto e firme com a criança. Mais uma vez, para entender melhor, 
imagine que combinou com seu filho que ele precisará sempre tomar ba-
nho ao chegar da escola, isso já está claro. Então, com apenas a expressão 
“banho”, a mensagem será compreendida e a ação realizada. Com isso, 
não será necessário demandar o estresse da mãe ou do pai insistindo que o 
banho seja tomado, ação que leva ao desgaste da relação com os filhos. A 
atitude de ser sucinto pode-se estender a outros eventos também.
3 – Responsabilizar é melhor do que gerar culpa

Como pais, é preferível pensar em responsabilizar a gerar culpa. Dessa for-
ma, promover a reflexão por meio de perguntas realizadas diretamente às crian-
ças, tem um efeito mais positivo. Ela vai mobilizar o lobo frontal do cérebro, 
fazendo com que analise a situação, como no diálogo: “o que tem que fazer para 
não ‘sair voando’ do acento quando papai ou mamãe freia o carro no trânsito?”. 
Isso vai gerar novamente a reflexão e o senso de responsabilidade dos pequenos.
4 – Reflita sobre os porquês da punição

Será que realmente as punições e castigos agem de forma efetiva na edu-
cação? É importante lembrar que elas vão focar no sintoma e não na causa do 
problema. Por isso, é necessário haver um elo entre o comportamento realizado 
e a punição, senão, a criança de fato não aprenderá nada. Precisamos fazer com 
que surja o sentimento saudável de culpa, sobre o ato inadequado. Por exem-
plo, se a criança pegar ou até mesmo furtar um bem material do amiguinho, 
precisamos fazê-la devolver, com a premissa de que o objeto não a pertence e 
introduzir os conceitos das normas que temos que cumprir na sociedade. Além 
disso, demonstrar que a ação efetuada terá uma consequência bastante grave.
5 – O efeito do grito no cérebro da criança

Esse último ponto é essencial a ser abordado, pois gritos durante a in-
fância podem ser altamente prejudiciais!

A recente pesquisa “Science direct – Child Abuse &Neglect”, realizada pela 
Universidade de Michigan, em setembro de 2017, informa que o ato de gritar pro-
move o mesmo efeito de uma surra e que, crianças expostas a berros constantes têm 
chances maiores de se tornarem adolescentes envolvidos com drogas. Isso acontece 
porque a fala mais alta e intensa ativa a área do medo no cérebro dos menores, 
ou seja, tal situação repetidas vezes pode, em longo prazo, desencadear distúrbios 
de ansiedade, entre outros problemas psicológicos. O importante, em situações de 
conflito com os filhos, é lembrar que limites e regras são válidos para todos, inde-
pendentemente da idade, e mostrar isso a eles fará com que entendam de forma 
fácil. Socialmente, os pais precisam seguir as normas, da mesma maneira como 
ocorre com os pequenos, claro que com características diferentes, pois ainda são 
crianças e estão em processo de aprendizagem e aquisição de responsabilidades.



PENSAMENTO DA SEMANA: “Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho.” (Gandhi)

BARRETOS, 25 de outubro de 2019A informação com precisão e credibilidade A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Patrício Augusto marcou presença na primeira edição 
do Rodeio pela Vida em prol ao HA, Santa Casa e entidades 
de Barretos. O jornalista ficou feliz demais com a presença 

do barretense no Recinto Paulo de Lima Correia, onde 
tudo começou, no “ Berço do Rodeio Brasileiro”.

O casal Fábio Sachetto e Vanessa Celestino, 
estão curtindo merecidas férias em Ubatuba/SP. Entre 

um mergulho e outro, tem muita hidratação e com água 
que passarinho não toma. Que delícia!!!

Hoje (25/10) é dia de festa para Vera Lúcia Ramos Souza. Muitas 
felicitações não vão faltar, e o carinho especial fica por conta do 
marido Franco Nero (foto), dos filhos João Lucas, Maria Victória 

e Maria Thereza, e do neto Bernardo. Tudo de bom Verinha!!!

O dia (14/10), foi de parabéns para Jorge Henri-
que Justino Cavalleiro que completou  7 anos. A 
festa foi temática com o personagem preferido 
do garotão, o “ Ben 10”. Além dos cumprimen-
tos de familiares e amiguinhos Jorge Henrique 

recebeu o carinho do pais, Márcio e Patrícia e da 
irmãzinha Geovana. Tudo de bom!!!

Para um grande evento, excelentes profissionais. O Rodeio pela Vida 
contou com uma equipe de primeira, através do enfermeiro Marcelo, o 

médico Paulo Muzetti, bombeiros civis, Grasiela e Fernando, motoristas, 
Andrey e Cristian ao lado do presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata.

A Baianinha Janaina da Silva, que já se consi-
dera da terra do peão, brinda idade nova na 

próxima segunda (28/10). A festa com direito 
a super comemoração será antecipada para 
sábado, com direto a chácara e muita diver-
são. O evento será com familiares e amigos 

especiais. Tudo de bom Jana!!!

Esses são paulinos se encontraram na casa do Tricolor, o Morumbi, no 
último domingo (20/10). Fábio Esposto, Luiz Henrique de Deus, Fred Leonardi e 

Helly Pimenta levaram boas vibrações para o time do coração que 
venceu a partida por 1x0 contra o Avaí de Santa Catarina. Os torcedores 
agora ficam na expectativa para o próximo confronto, que acontece no 
próximo domingo contra o Atlético Mineiro. Salve o Tricolor Paulista!!!

Rita de Cassia de Paula Rosa completou idade nova ontem (24/10). A data espe-
cial foi muito comemorada, ladeada pelos homens de sua vida, o esposo Ernande 
Samuel e o filho Gustavo Henrique, que lhes desejou toda felicidade do mundo.

Parece festa, 
mas é traba-

lho para essa 
super turma 

de comu-
nicadoras, 

formada por 
Elaine Mussa, 

Carla Scar-
pellini, Karina 

Carreira e 
Talita Costa. 

Mais entre 
um click e 

uma anotação 
sempre sobra 
um tempinho 

para trocar 
ideias e regis-

trar uma sel-
fie. Quarteto 
fantástico!!!



A informação com precisão e credibilidadeBARRETOS, 25 de outubro de 20194

POLÍTICA

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Vereador pede alteração 
na lei municipal do estagiário

O vereador Raphael Du-
tra (PSDB) sugeriu ao prefeito 
Guilherme Ávila, a alteração 
do valor pago aos estagiários 
dos órgãos públicos munici-
pais. Atualmente, segundo o 
vereador, são 270 bolsas dividi-
das entre alunos do ensino su-
perior, médio e fundamental.

Segundo Dutra, a lei 4937, 
de 24 de março de 2014, regu-
lamenta o pagamento mensal 
de R$ 500 para estagiários que 
cursam o nível superior e R$ 
350 para aqueles que cursam 
o nível médio e fundamental, 
para o exercício de 6 horas diá-
rias e 30 horas semanais.

“Peço o aumento do valor 
pago aos estagiários. Alguns 
deles já me procuraram para 
avaliar esta possibilidade de 
rever estes valores e garantir 
um reajuste”, disse Dutra.

O vereador também pede 
que o vale-transporte seja con-
vertido em pecúnia. “Além do 
valor recebido na bolsa é im-
portante lembrar da oportuni-
dade de aprendizado”, ressal-
tou o vereador.

Prefeito formaliza convênio 
para implantação de galerias e 

nova pavimentação na avenida 25

Durante a realização do 
Pirapesca na Região dos La-
gos, no último domingo (20), 
o prefeito Guilherme Ávila e o 
deputado Sebastião Santos as-
sinaram o documento “Forma-
lização de Convênio” (emenda 
parlamentar) para transferên-
cia de recursos do Governo do 
Estado, visando a construção 
de galerias pluviais e nova pa-
vimentação asfáltica da aveni-
da 25, no trecho entre a Aveni-
da Engenheiro José Domingos 
Ducati e a rua 34.

“A Avenida 25, ao lado do 
Recinto Paulo de Lima Correia 
tem pavimento de paralelepípe-
do e o fluxo de um grande vo-
lume de água com muita força. 
Vamos fazer toda drenagem e 

pavimentação. Um enorme be-
nefício para o cidadão barreten-
se e uma excelente notícia do 
desenvolvimento da cidade”, 
ressaltou o prefeito.

O convênio formalizado é 
junto à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional, 
dirigida por Marco Vinholi. 
O valor é de R$ 772.054,60, 
sendo R$ 593.970,00 por par-
te do Governo do Estado e R$ 
178.084,60 de contrapartida 
do município. Serão 3.158,96 
metros quadrados de pavi-
mentação asfáltica além das 
galerias pluviais.

CIDADE LEGAL
O prefeito Guilherme Ávi-

la assinou, também, na Região 
dos Lagos, o Programa Cida-

de Legal, que visa a regulari-
zação fundiária de imóveis de 
mutirões, cujos proprietários 
residem até cerca de 30 anos, 
sem que tenham escritura.

“Estamos regularizando. 
Somos a primeira gestão a to-
mar esta medida, atendendo 
a mais de 100 pessoas que se 
encontram nesta situação. As-
sinado o programa, vamos re-
gularizar”, frisou o prefeito.

O documento foi assinado 
junto com a secretária munici-
pal de Habitação, Rose Araújo, 
na presença do deputado esta-
dual Sebastião Santos, dos ve-
readores Wilson Aparecido de 
Souza e Pastor Elson Santos; 
além do secretário de Ordem 
Pública, Cláudio Muroni.

David Alcides assume 
comando do Avante em Barretos

Com o apoio do deputado 
estadual Sargento Neri, o jor-
nalista David Alcides assumiu 
a presidência do diretório mu-
nicipal do Avante em Barretos.

A posse aconteceu na As-
sembleia Legislativa, em São 
Paulo, no último dia 15. “As-
sumo a presidência do diretó-
rio do Avante com a intenção 

de fortalecer, ainda mais, a le-
genda e atrair mais filiados”, 
disse Alcides na oportunidade. 

Alcides acredita que o 
Avante irá crescer ainda mais, 
já que em todo o Brasil o par-
tido tem se destacado, devido 
sua competência e por tomar 
partido, principalmente, das 
causas sociais da população.

“Nossa luta é pela me-
lhoria na geração de renda 
e empregos para nossa gen-
te e uma solução para o pro-
blema da água, não podemos 
mais tolerar isto”, justificou. 
Na foto, David Alcides ao 
lado do presidente nacional 
do Avante, Luís Tibé. (Fon-
te: Igor Sorente)
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Atiradores do segundo turno de 1979 do 
Tiro de Guerra confirmam encontro para 16 de novembro

Os atiradores do Tiro de 
Guerra 02-005 de Barretos 
(Segundo Turno de 1979) vol-
tam a se encontrar no dia 16 
de novembro próximo, um dia 
após o feriado da Proclama-
ção da República. É o Encon-
tro Pós 40 anos, que será rea-
lizado no Centro Comunitário 
da Capela de Nossa Senhora 
de Fátima, na rua 4 entre as 
avenidas 11 e 13, no centro.

Anteriormente, o grupo já 
se reuniu no Jubileu de Prata, 
em 2004, e no pós 26 anos, em 
2005. Há dois anos foi reali-
zado um pré-encontro, para o 
lançamento daquele que irá ce-
lebrar os 40 anos após a forma-
tura, que aconteceu em 1979.

Naquela oportunidade, o 
subtenente Figueiredo era o 
chefe instrutor e o sargento 
Miranda, instrutor.

Há 12 anos, a turma foi 
homenageada pelo Tiro de 
Guerra, em cerimônia na Praça 
Francisco Barreto, junto com a 
Turma do Primeiro Turno (pri-

meiro semestre). No dia 22 de 
agosto de 2016, participou do 
desfile de aniversário de Bar-
retos, marcando as comemora-
ções de 100 anos do TG.

“Formávamos um grupo 
de quase 150 cidadãos. Eram 
estudantes ou estudantes-tra-
balhadores. Prestar o serviço 
militar, foi algo muito positi-
vo em nossas vidas. Ali cons-
truímos muitas amizades que 
permanecem até hoje”, afirma 
Sérgio Andruccioli, o número 
285 da turma, um dos organi-
zadores do encontro.

Na época, foram cinco 
meses de atividades, iniciadas 
em 23 de julho, com térmi-
no em 22 de dezembro. Dois 
fatos marcaram a turma. O 
primeiro em 6 de novembro, 
quando foi receber o então go-
vernador de São Paulo, Paulo 
Salim Maluf, que passou em 
revista a tropa.

“Maluf veio a Barretos 
para inaugurar o CSU (Centro 
Social Urbano), na Avenida 

Washington Luiz (hoje Ave-
nida Engenheiro Necker Ca-
margos) e o Aeroporto”, conta 
Patrício Augusto.

O segundo fato ocorreu na 
primeira quinzena de dezem-
bro, quando cinco colegas re-
presentaram a turma e fizeram 
bonito, obtendo o primeiro lu-
gar por equipes num Concur-
so de Tiro ao Alvo, realizado 
em Votuporanga.

Wilson Rossi Júnior (295 
pontos), Maurício Aparecido 
Duarte Alves (250), Luciano 
Batista Vernillo (234), João Ba-
tista Miranda (207) e Décio Bor-
ges de Queirós (182), venceram 
os atiradores de Rio Preto, Votu-
poranga e Fernandópolis.

COMO VAI SER
O Encontro Pós 40 Anos 

terá início as 19 horas, com 
happy hour. Por volta de 21 
horas será feita a formatu-
ra que terá a participação do 
atual chefe instrutor do TG, 
subtenente Lino, o sargento 
Cardoso (instrutor) e o dele-

gado militar, tenente Carac-
ciolo, que passarão em revista 
a tropa. Haverá ainda culto 
ecumênico e homenagem pós-
tuma aos colegas falecidos.

Em seguida será servido 
jantar, que terá animação do 
cantor José Fausto. A adesão 
por atirador tem custo de R$ 
25, mesmo valor para acom-
panhante (s) - convidados.

Será feita, ainda, de forma 
facultativa, camiseta comemo-
rativa ao custo de R$ 27 (sem 
o nome de guerra e número) 
e R$ 37 (identificada com o 
nome de guerra e o número).

O grupo disponibilizou os 
seguintes pontos para os paga-
mentos: Padaria Celina, na rua 
10, esquina da avenida 35; Em-

pório da Limpeza, na rua 06, 
esquina da avenida 23; e Lopes 
& Lopes Comercial Agrícola 
Ltda, na Avenida Necker Ca-
margos, 2.420 (entre as Ruas 

Venezuela e Brasil - 54 x 56).
O pagamento da camiseta 

se encerrou nesta quinta (24) 
e o do encontro pode ser feito 
até o dia 11 de novembro.

Turma de 79 participou do desfile que 
marcou 100 anos do Tiro de Guerra
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Este procedimento inicial, 
juntamente com as condições 
de ergonomia e configurações 
do centro cirúrgico são os 
principais temas de debate no 
curso de técnicas básicas em 
laparoscopia ginecológica, 
que está sendo realizado no 
Instituto de Treinamento em 
Cirurgia Minimamente Inva-
siva – IRCAD Barretos, nesta 
semana, com médicos docen-
tes do México, Perú, Chile, 
Colômbia e Brasil.

Iniciado na quinta-feira 
(24), o curso se estende até 
neste sábado, dia 26. De acor-
do com diretor do curso, dr. 
Rene Pareja, o principal desa-
fio da cirurgia minimamente 
invasiva é o cirurgião acessar, 
com segurança, a cavidade 
abdominal.

“Existem várias técnicas 

para este acesso e estamos 
apresentando todas, suas van-
tagens e desvantagens, para 
que os médicos se acostumem 
a ter um acesso seguro, pois 
irão operar em cavidades mui-
to pequenas, sendo necessárias 
adequações em relação à cirur-
gia aberta, algo muito desafia-
dor para quem está iniciando 
na laparoscopia”, disse Pareja.

Além das técnicas de 
acesso, manejo da energia e 
colocação dos acessos, se-
rão apresentados, também, 
os componentes da torre de 
laparoscopia, como se usam 
os aparelhos, e quais são os 
instrumentos necessários para 
se fazer uma revisão dos pro-
cedimentos mais comuns na 
ginecologia laparoscópica.

Também serão realizadas 
sessões práticas, onde os ci-

rurgiões realizarão, em tecido 
vivo, remoção de útero (his-
terectomia), mioma uterino 
(miomectomia), entre outros.

Ainda, segundo o dr. Pa-
reja, o Colégio Americano de 
Ginecologia tem uma declara-
ção onde afirma que o manejo 
padrão para os pacientes com 
lesões iniciais de aparência be-
nigna deve ser a laparoscopia 
e também há estudos que com-
param a segurança da cirurgia 
minimamente invasiva para 
realizar histerectomia quando 
há indicação para fazer.

“Então, a laparoscopia é 
uma técnica madura que já 
mostrou sua utilidade, mas 
necessita treinamento espe-
cial e esse é o nosso propósito 
ao trazer este curso para a co-
munidade científica”, finali-
zou Pareja.

Na última segunda-feira, 
dia 21, foi sancionado pelo 
governador do Estado de São 
Paulo, João Dória, o projeto 
de lei da deputada estadual, 
Damaris Moura (PHS), que 
institui o “Dia da Campanha 
Quebrando o Silêncio” no Es-
tado de São Paulo, a ser cele-
brado, anualmente, no quarto 
sábado do mês de agosto.

O objetivo da nova lei é 
orientar as vítimas de violência 
doméstica, em especial, as crian-
ças, mulheres e idosos, para que 
denunciem os maus tratos, abu-
sos e violências sofridas.

Além da promoção de ações 
educativas, divulgação de con-
teúdos de conscientização so-
bre direitos e formas de denún-
cia que ocorrem o ano inteiro, 
a campanha tem como marco o 
quarto sábado de agosto, cha-
mado “Dia de ênfase contra o 
abuso e a violência”.

Nesta data, serão realizadas 
passeatas, fóruns, escolas de 

A Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) divul-
gou no início desta semana, 
uma carta aberta à população 
no qual conclama as autorida-
des, em especial o Ministério 
Público e o Poder Judiciário, 
a tomarem providências ime-
diatas contra a realização de 
procedimentos estéticos inva-
sivos por pessoas sem forma-
ção médica.

Segundo a entidade, es-
ses casos, que têm se repeti-
do com frequência cada vez 
maior, expõem pacientes a 
riscos de complicações de 
saúde e até de morte.

O TEXTO
No texto, a Sociedade Bra-

sileira de Dermatologia (SBD) 
informa que mantém seus es-
forços contínuos para a sus-
pensão imediata da Resolução 
nº 198/2019, do Conselho Fe-
deral de Odontologia (CFO), 
que autoriza indevidamente aos 
dentistas o uso da toxina botulí-
nica e de preenchedores faciais 
na região orofacial e em áreas 
anexas, bem como a realização 
de procedimentos com vistas a 
“harmonizar os terços superior, 
médio e inferior da face”.

SAÚDE
“É inaceitável que a ação 

inescrupulosa de alguns in-
divíduos continue a ceifar 
vidas. Sem formação e ca-

Com a aproximação do Exame Internacional do Ensino Médio (Enem) e dos vestibulares de univer-
sidades públicas, a redação é um dos principais assuntos entre os candidatos. Considerada o principal 
desafio de alguns estudantes e a grande vantagem de outros, a Redação do Enem tem apresentado 
ao longo dos anos temas sobre a sociedade brasileira passíveis de gerar grandes reflexões, mesmo 
após a aplicação da prova. A expectativa para o tema e conteúdos de apoio sempre são fortemente dis-
cutidos por especialistas, professores e estudantes. Pensando nisso, o Quero Bolsa listou 8 possíveis 
temas de redação para o Enem 2019. Confira:

Como melhorar a questão da mobilidade urbana no Brasil
Dentro desse tema, é importante tomar conhecimento das políticas públicas de deslocamento e a 

falta de investimento no transporte público e nos alternativos, que contribui ainda mais para problemas 
como o congestionamento e a superlotação.

O combate às epidemias no Brasil
Atualmente o índice de epidemias e número de mortes ainda cresce, como no caso da dengue e 

sífilis, bem como outras doenças que já haviam sido erradicadas, como o sarampo. É importante se 
atualizar sobre o problema de saúde pública e pesquisar políticas de prevenção.

O que pode ser feito para aumentar a expectativa de vida entre os brasileiros?
A expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado nos últimos anos devido à melhora na qualida-

de de vida e bem-estar da população. É interessante entender os fatores que levaram a esse aumento 
e como continuar o crescimento.

A evasão escolar
O Censo Escolar, divulgado em 2018 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-

sio Teixeira (Inep), mostra que ainda há 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Essa evasão 
pode estar associada à falta de escolas, bullying, falta de condições econômicas dos alunos, dentre outros.

Como combater o bullying nas escolas do Brasil?
O bullying, infelizmente, ainda é muito recorrente nas escolas brasileiras e afeta principalmente os 

adolescentes. É caracterizado pela violência física, verbal e psicológica, e ainda pode ocorrer pelas re-
des sociais, o chamado cyberbullying. É importante pesquisar sobre casos conhecidos e articular como 
o bullying pode afetar a vida de uma pessoa até mesmo anos depois dela finalizar a escola.

O combate à depressão e ao suicídio na sociedade brasileira
Com o número de casos de suicídio cada vez mais alarmantes, torna-se necessário pensar em polí-

ticas públicas para combater a depressão. No Brasil em 2016, segundo o Ministério da Saúde, ocorreu 
1 caso de suicídio a cada 46 minutos. 

A importância da preservação do meio ambiente
O tema é uma pauta que sempre está em discussão. É importante tomar nota sobre programas de 

preservação, legislações e conferências ambientais, como Conferência de Estocolmo, Protocolo de 
Kyoto, Rio+20 e Agenda 21.

O perigo da escassez da água no Brasil
Outra pauta no teor ambiental é a questão da crise hídrica no Brasil. É importante entender as causas 

e consequências dessa crise, pesquisar políticas que já estão em prática e as possíveis soluções futuras.

Especialistas internacionais debatem técnicas de acesso à cavidade 
abdominal na cirurgia minimamente invasiva ginecológica

Mais de 50% das complicações das cirurgias minimamente invasivas da ginecologia 
ocorrem devido à dificuldade do cirurgião no acesso à cavidade abdominal

Dr. Rene Pareja, à esquerda, durante sessão prática em caixa preta (Foto: Charles Almeida)

Dermatologistas alerta brasileiros sobre 
riscos com procedimentos estéticos 
invasivos feitos com não médicos

pacitação adequadas, 
essas pessoas cometem 
abusos com consequên-
cias graves. Muitos já 
morreram por conta 
dessas irregularidades e 
milhares de outros têm 
sua saúde prejudicada 
ao passarem por proce-
dimentos estéticos invasivos 
desnecessários ou malcon-
duzidos, que, por lei, devem 
ser realizados exclusivamente 
por médicos”, disse o presi-
dente da SBD, Sergio Palma.

A reação da SBD vem após 
a confirmação da morte de Sil-
mara Regina Rodrigues, 45 
anos, no último sábado (19), 
após dez dias de internação em 
UTI em São José do Rio Preto.

O caso é mais um exemplo 
do risco aos quais estão ex-
postas pessoas que realizam 
procedimentos cosmiátricos 
invasivos em lugares inade-
quados e com pessoas sem 
formação em medicina, se-
gundo a entidade.

Silmara Regina, que dei-
xou marido e dois filhos (de 18 
anos e de 7 anos), faleceu em 
decorrência de complicações 
após passar por uma cirurgia 
estética de redução de “papa-
da” (lipoplastia cervical) em 
consultório odontológico.

A profissional que realizou 
o procedimento era uma den-

tista e a clínica já foi autuada 
por não ter licença para reali-
zar atos desse tipo.

ALERTA
Trata-se de uma tragédia 

que poderia ter sido evitada. 
Por isso, a SBD reitera seu 
alerta junto à população para 
que não faça tratamentos es-
téticos invasivos com pessoas 
sem a devida capacitação e 
em locais sem a infraestrutu-
ra para atender situações de 
emergência.

“Os médicos são os profis-
sionais recomendados para fa-
zerem esse ato, em especial os 
dermatologistas e cirurgiões 
plásticos”, reitera a entidade.

Além do alerta, a SBD está 
tomando providências legais 
para inibir ações irregulares. 
Denúncias de exercício ilegal 
da medicina estão sendo en-
caminhadas para a polícia, o 
Ministério Público e as vigi-
lâncias sanitárias nos Estados. 
Até o momento, cerca de mil 
situações de abuso foram re-
gistradas junto às autoridades.

Dia estadual da campanha 
Quebrando o Silêncio agora é lei
Ampliar as ações educativas e de conscientização das vítimas de violência 

doméstica para a importância da denúncia é um dos objetivos da campanha

pais, eventos de educação para 
alertar sobre qualquer forma de 
violência, sempre com o objeti-
vo de conscientizar e despertar 
a comunidade para o problema.

“Precisamos nos unir nes-
ta causa. Não podemos ficar 
parados quando a cada 36 
horas, uma mulher é vítima 
de feminicídio no Estado de 
São Paulo, onde o número de 
casos representa 27% do total 
deste crime hediondo no país, 
cuja média é de 24,8%. E a 
violência e o abuso contra as 
crianças e idosos só cresce”, 
explica a deputada.

O estupro de vulnerável é 
o crime contra a dignidade se-
xual com mais registros neste 
ano: 1.776. E ainda, um em 
cada seis idosos no mundo ain-
da é vítima de algum tipo de 
violência (física, psicológica, 
patrimonial ou negligência).

A maioria das agressões 
foi cometida nas residências 
das vítimas (85,6%), por filhos 
(52,9%) e netos (7,8%), de 
acordo com levantamento rea-
lizado pelo Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, por meio das denún-
cias recebidas no Disque 100.

Oito temas de redação que podem 
cair na edição do Enem 2019
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Falta uma semana para ter-
minar o período de matrículas 
para o ano letivo de 2020 nas 
escolas estaduais de São Paulo. 
Os estudantes de outras redes, 
de outros estados ou países 
que não se encontram matricu-
lados nas escolas estaduais ou 
municipais do Estado de São 
Paulo, e possuem interesse 
em ingressar na rede estadual, 
devem fazer a inscrição até a 
próxima quinta-feira (31).

Os responsáveis pelos es-
tudantes com menos de 18 
anos devem procurar uma 
escola pública, tanto muni-
cipal quanto estadual, ou, 
ainda, os Postos do Poupa-
tempo, munidos de RG ou 
certidão de nascimento e 
comprovante de endereço.

RETOMADA 
DOS ESTUDOS

Neste período também são 
esperadas novas matrículas de 

pessoas que não concluíram 
seus estudos na época correta 
e pretendem voltar a estudar.

Para isso, a secretaria es-
tadual da Educação iniciou 
a campanha de busca ativa, 
com uma ampla divulgação 
e possibilidade de esclarecer 
dúvidas nos canais de comu-
nicação da secretaria.

A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) da rede esta-
dual de São Paulo recebe alu-

nos a partir de 15 anos para os 
anos finais do Ensino Funda-
mental e 18 anos no caso de 
Ensino Médio.

Atualmente é oferta-
do em duas modalidades, a 
EJA de presença obrigatória, 
com atualmente mais de 190 
mil alunos matriculados, e o 
CEEJA (Centro Estadual de 
Educação de Jovens e Adul-
tos) com presença flexível 
com mais de 80 mil alunos.

Mais de 13 milhões e meio 
de famílias terão a renda com-
plementada em outubro pelo 
Programa Bolsa Família. O 
pagamento já começou e se-
gue até o dia 31.

Ao todo, o Ministério da 
Cidadania vai transferir R$ 2 
bilhões e meio de reais às famí-
lias brasileiras aptas a receber o 
benefício. O valor médio pago 
é de 189 reais e 86 centavos.

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e o ministro 
da Cidadania, Osmar Terra, 
também assinaram, no últi-
mo dia 15, Medida Provisória 
que garante a décima terceira 
parcela do Bolsa Família. Ou 

seja, um pagamento extra no 
mês de dezembro.

Em outubro, o pagamento 
do benefício segue um crono-
grama. Para saber o dia do pa-
gamento, o beneficiário deve 
conferir o Número de Identifi-
cação Social, o NIS, impresso 
no cartão do programa.

Os que terminam com final 
1 podem sacar o dinheiro no 
primeiro dia do pagamento. 
Os com final 2, no segundo 
dia e assim por diante. Os re-
cursos ficam disponíveis para 
saque por um período de três 
meses. Para saber a data exata 
do pagamento, basta acessar: 
facebook.com/bolsafamilia.

Até o dia 30 de novembro, 
grande parte dos trabalhadores 
com carteira assinada em todo 
o país (com, no mínimo, 15 
dias de atividade) recebe a pri-
meira parcela do 13º salário.

Aposentados, pensionis-
tas, beneficiários do Bolsa Fa-
mília e aqueles que recebem 
pensão alimentícia também 
serão contemplados. Ficam 
de fora apenas os trabalhado-
res que foram demitidos por 
justa causa.

“O 13º é uma ajuda impor-
tante para a maioria dos brasi-
leiros. Mesmo aqueles que gasta 
pouco sentem falta do benefí-
cio”, diz o coordenador do curso 
de Gestão Financeira do Cen-
tro Universitário Internacional 
Uninter, Daniel Cavagnari.

A primeira parcela cor-
responde à metade, ou 50%, 
do salário bruto. O professor 
ressalta que descontos, como 
a taxa do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e 
Imposto de Renda Retido na 
Fonte (IRRF), virão apenas 
na segunda parcela, a ser paga 
até o dia 20 de dezembro.

Para aqueles que foram 
contratados ao longo do ano, 
o benefício será proporcional 
ao número de meses trabalha-
dos até a data do pagamento.

COMO USAR O 13º?
Cavagnari recomenda pru-

dência com ofertas feitas por 
bancos e outras instituições 
financeiras nos meses que an-

tecedem o depósito do salário.
“Muitas entidades ofere-

cem empréstimos para que os 
trabalhadores recebam esses 
valores adiantados. Porém, 
cobram juros incompatíveis 
com termos justos. É preciso 
estar atento”, alerta.

Para aqueles que têm dívi-
das a juros altos ou vencidas, 
o professor recomenda que o 
13º seja usado para quitá-las. 
“Negocie o pagamento com 
as instituições credoras e bus-
que descontos. Lembre-se de 
que taxas ou juros que ainda 
não foram cobradas não po-
dem incidir no adiantamento 
das dívidas”, explica.

Já para os trabalhadores que 
estão em dia com suas finanças, 
o professor recomenda reservar 
metade do valor recebido, ou 
mais, para as despesas de início 
de ano, como Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), 
uniformes, material escolar e 
férias. O restante do valor pode 
ser usado para presentes e ou-
tros gastos com as comemora-
ções de fim de ano.

“Também é possível usar 
o benefício para ‘resolver a 
vida’, ou seja, revisar o carro, 
arrumar a casa, passear com a 
família. O bem-estar é o que 
temos de mais importante. 
Qualquer investimento nesse 
âmbito será bem aproveita-
do”, defende o professor.

A Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa Civil de 
São Paulo passará a emitir aos 
clientes de TV por assinatura 
mensagens de alertas de de-
sastres naturais.

A partir da próxima segun-
da-feira (28), os assinantes 
receberão alertas sobre even-
tos de riscos como mudanças 
abruptas de temperatura, ala-
gamentos, enxurradas, desli-
zamentos de terra, inundações, 
vendavais e chuvas de granizo 
enquanto assistem à TV.

Os alertas da Defesa Ci-
vil pela TV por assinatura irão 

abranger todo o Estado de São 
Paulo. As notificações de desas-
tres naturais por meio da TV por 
assinatura é uma forma com-
plementar ao envio de alertas 
por mensagem de texto (SMS 
40199) para alertar a população 
sobre situações de risco.

Não será necessário que 
os assinantes se cadastrem. 
Os alertas serão veiculados 
durante a programação por 
meio do envio de mensagens 
pop-up (imagem sobreposta à 
tela), com exposição de 10 se-
gundos e opção de fechamen-
to opcional.

Síndrome do esgotamento 
profissional é agravada pela 

precarização do trabalho
Cumprimento de metas abusivas, competição 
desenfreada e medo do desemprego levam os 

trabalhadores se dedicarem até a exaustão física e mental
A síndrome do esgota-

mento profissional, conhecida 
pelo termo em inglês burnout, 
atinge cerca de 30% dos tra-
balhadores brasileiros, segun-
do levantamento da Associa-
ção Internacional de Controle 
do Stress (ISMA-BR).

Policiais, médicos, profes-
sores e  jornalistas estão entre 
as categorias mais afetadas, 
mas é uma realidade que afe-
ta cada vez mais trabalhado-
res subordinados a constantes 
pressões pelo cumprimento 
de metas e acuados pelo te-
mor do desemprego.

No programa Bom para 
Todos, da TVT, da quarta-feira 
(23), especialistas discutiram 
causas e sintomas da doença. 
Para o psicanalista Leonardo 
Siqueira Antônio, doutor em 
antropologia pela Universidade 
de São Paulo (USP), o avanço 
da síndrome do esgotamento 
profissional está relacionado 
com um modelo de gestão ado-
tado pela lógica neoliberal.

Em outros tempos, o sofri-
mento do profissional era vis-
to como um mal que afetava o 
desempenho dos negócios.

“(Hoje) A empresa não é 
mais pensada organicamente. 
Tem setores que competem 
uns com os outros por bônus, 
num ambiente extremamente 

competitivo. Parece que, às 
vezes, um bom gerente não é 
mais aquele que tenta pensar 
no bem-estar dos seus pro-
fissionais e, sim, empurrar o 
mal-estar até o limite”.

O temor da demissão, se-
gundo ele, cria uma espécie 
de “paranoia artificial”, que 
leva os profissionais a traba-
lharem até o esgotamento.

Para a psicóloga, Fátima 
Ferreira Bortoletti, mestre em 
Ciências da Saúde, pela Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), corpo e mente vão 
dando sinais de esgotamento. 
Ela destacou que o engajamen-
to excessivo no trabalho tam-
bém pode levar à estafa aguda, 
até mesmo e, principalmente, 
em profissionais dedicados que 
sentem prazer no ofício desem-
penhado e, portanto, acabam 
“passando dos limites”.

Já a psicóloga Ingrid Lamy, 
professora e mestranda em 
Ciências da Saúde, ressaltou 
que a dedicação desmedida 
também está ligada ao cumpri-
mento de metas abusivas, co-
muns no setor bancário e outras 
profissões. Quando o trabalha-
dor deixa de lado as atividades 
físicas, de lazer e, até mesmo, 
o convívio com a família, são 
indícios da síndrome, segundo 
ela. (Fonte: RBA)

Prazo para novos alunos se matricularem 
na rede estadual termina no próximo dia 31
Matrículas para ano letivo de 2020 ainda podem ser feitas nas escolas ou em unidades do Poupatempo

13º salário: como se 
preparar para o benefício

Bolsa Família complementa a 
renda de mais de 13,5 milhões 

de famílias em outubro

Defesa Civil Estadual emitirá mensagens 
de alertas climáticos via TV por assinatura
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“Como se tornar um Personal Trainer de sucesso no mercado” 
é tema de palestra no Unifeb

Profissionais de Educação 
Física de Barretos e região 
poderão participar da palestra 
“As estratégias para se con-
verter em um Personal Trai-
ner de sucesso no mercado”, 
na próxima segunda-feira, dia 
28, a partir das 19 horas, no 
teatro Unifeb.

Durante o encontro será 
abordado com os participantes 
as estratégias e os comporta-
mentos que um profissional 
precisa ter para se estabelecer 
no mercado, se destacar e, des-
sa maneira, alcançar o sucesso 
profissional e financeiro.

O palestrante é o Cristia-
no Parente, professor com 
habilitação na comunidade 

Tourinhos estreiam na Copa Ouro 
com empate diante do Guarujá

Na última segunda-feira, 
dia 21, a equipe do Barretos 

Os autores dos gols do Barretos/CFA, Léo Tavanielli, 
Wagner e Lucas, no empate com o Guarujá

europeia, e diversas especiali-
zações dentro e fora do país. 
Em 2014 foi considerado o 
Melhor Personal Trainer do 
Mundo pela Life Fitness USA 
– Personal Trainers To Watch.

O evento faz parte da VI 
Semana Cultural do curso de 
Educação Física, que prosse-
gue até o dia 30 de outubro, 
com várias atividades acadê-
micas e oficinas.

Esporte Clube/Centro de For-
mação de Atletas de Porto Fer-

reira, estreiou na Copa Ouro, 
categoria Sub 19, jogando no 
Guarujá, diante da Associação 
Desportiva Guarujá.

Os tourinhos saíram na fren-
te com um gol de Léo Tavanielli. 
Após os 90 minutos de partida, a 
partida terminou empatada em 3 
a 3. Os gols do BEC/CFA foram 
marcados por Léo Tavanielli, 
Wagner e Lucas.

“Fiquei muito satisfeito 
com a atuação da nossa equi-
pe. Vale ressaltar que essa 
competição é Sub 19 e nossa 
equipe estará jogando com 
atletas mais novos”, disse o 
professor Ednei Fernandes.




