
Quinta-feira, 19 de Maio de 2016 • Rua Paulo de Moraes, 190 - Centro • E-mail: diariosbo@terra.com.br • Site: www.diariosbo.com.br  • Edição nº 8.407 • R$ 1,50

C  M  Y  K

DIA 18DIA 18DIA 18DIA 18DIA 18/////55555 COMPRACOMPRACOMPRACOMPRACOMPRA VENDAVENDAVENDAVENDAVENDA

ComercialComercialComercialComercialComercial 3,56103,56103,56103,56103,5610 3,56153,56153,56153,56153,5615

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismo 3,49003,49003,49003,49003,4900 3,68003,68003,68003,68003,6800

ParaleloParaleloParaleloParaleloParalelo 3,53623,53623,53623,53623,5362 3,53683,53683,53683,53683,5368

Fechou em baixaFechou em baixaFechou em baixaFechou em baixaFechou em baixa - 0,55%- 0,55%- 0,55%- 0,55%- 0,55%

DIA 18DIA 18DIA 18DIA 18DIA 18/////55555 COMPRACOMPRACOMPRACOMPRACOMPRA VENDAVENDAVENDAVENDAVENDA

TurismoTurismoTurismoTurismoTurismo 3,98673,98673,98673,98673,9867 3,98883,98883,98883,98883,9888

MínimaMínimaMínimaMínimaMínima 16º16º16º16º16º

MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima 24º24º24º24º24º

Pancadas à tardePancadas à tardePancadas à tardePancadas à tardePancadas à tarde

chuva a qualquer horachuva a qualquer horachuva a qualquer horachuva a qualquer horachuva a qualquer hora

MínimaMínimaMínimaMínimaMínima 17º17º17º17º17º

MáximaMáximaMáximaMáximaMáxima 28º28º28º28º28º

H1N1: Saúde confirma 1º óbito

e tem 39 casos suspeitos
A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d´Oeste confirmou na última terça-feira (17) a

primeira morte causada pelo vírus da gripe H1N1 no município. Trata-se de um paciente de

84 anos. Conforme atualização da pasta, atualmente são 39 casos suspeitos  no município

que seguem em investigação laboratorial, sendo um desses em investigação de óbito.
PÁGINA 5

n  INFESTAÇÃO DE CARRAPATOS - Moradores do Jardim São Camilo, em Santa Bárbara d’Oeste, estão

preocupados com uma infestação de carrapatos que tem sido registrada no bairro há meses. Segundo os moradores,

nada tem se mostrado eficiente no combate à proliferação do parasita. O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) já

esteve no local e se comprometeu a resolver a situação.                                                               PÁGINA 4

Ladrão usa facão

para roubar um Voyage
Ontem ocorreu na Rua Fer-

dinando Mollon, uma tenta-

tiva de roubo de carro. Cons-

ta que um indivíduo arma-

do com um facão, tentou rou-

bar um veículo Voyage. Mas

acabou sendo cercado por

populares que o desarmaram

e o detiveram até a chegada

da Polícia Militar. Foi identi-

ficado como sendo Eduardo

Poleto, 36 anos, morador no

Jardim Ipiranga em Ameri-

cana. Ele foi conduzido até o

2º Distrito Policial, onde o

delegado Gabriel Fagundes

Toledo Neto, o autuou, sen-

do o mesmo levado para a

prisão. Facão utilizado por ladrão de carro

Luizão estará hoje em SB
Santa Bárbara d’Oeste

recebe hoje  o Circuito

SESC de Esportes para To-

dos, que contará com a pre-

sença do ex-jogador de fu-

tebol Luizão, atacante pen-

tacampeão com a Seleção

Brasileira na Copa de 2002.

O evento gratuito será rea-

lizado das 14 às 17 horas

no União Barbarense, com

entrada ao público pelo

Salão Social da Rua 13 de

Maio.

Na ocasião, Luizão falará

sobre sua carreira e seus tí-

tulos, proporcionando ao

público presente a reflexão

sobre as características e va-

lores do Esporte na forma-

ção pessoal e profissional. O

evento tem o apoio da Pre-

feitura, por meio da Seme

(Secretaria de Esportes).

Francisco R. de Godoy

Saúde tem concurso

para 12 médicos
Estão abertas as inscri-

ções para o Concurso Públi-

co da Prefeitura de Santa

Bárbara d´Oeste que irá

contratar 12 médicos para

atuação na rede municipal

de Saúde.

Os interessados podem

se inscrever pelo site

www.shdias.com.br  até

23h59 do dia 29 deste mês.

PÁGINA 5

Servidores da Câmara

terão nova data de dissídio
Desde o mês de março os

120 servidores da Câmara

Municipal de Santa Bárbara

d’ Oeste estão sendo repre-

sentados pela Fenalegis- (Fe-

deração Nacional dos Servi-

dores do Legislativo e dos Tri-

bunais de Contas Municipais)

para suas questões trabalhis-

tas. Com isso, a data do dis-

sídio salarial da categoria

muda de maio para março, a

partir do próximo ano.

PAGINA 3

Jogador do

União será

operado hoje
O atacante Alisson que se

contundiu jogando pelo União

na Série A-2, será submetido

a cirurgia hoje. Ele fará a re-

constituição do ligamento cru-

zado anterior do joelho direi-

to. Já na segunda-feira inicia

a reabilitação com o fisiotera-

peuta Adriano Baldini.

NA FPF - Dirigentes do

União Barbarense estiveram

ontem na FPF, onde o presi-

dente Jairo Araújo foi apre-

sentado a Reinaldo Carneiro

Bastos, que preside a entida-

de que comanda do futebol

de SP.

PÁGINA 9

Igreja Matriz

sofre pichação
Um ato de vandalismo foi

praticado contra a Igreja San-

ta Bárbara. Uma das paredes,

na Rua Dona Margarida, foi

pichada por desconhecidos

entre a noite de terça-feira e o

inicio da manhã de ontem.

Outros prédios na região cen-

tral também foram alvo recen-

temente da mesma prática.

PÁGINA 7

SB participa de mais uma

edição do Dia do Desafio
Santa Bárbara d´Oeste  vai

enfrentar a cidade de Tucu-

pita, na Venezuela, na edição

2016 do Dia do Desafio. O

evento esportivo acontece na

próxima quarta-feira, dia 25

de maio, com a participação

de mais de 3.400 cidades,

do continente americano.

PÁGINA 5

Vacinação contra gripe

acaba amanhã
A Campanha de Vacinação

contra a Gripe em Santa Bár-

bara d’Oeste termina inici-

almente amanhã. A prorro-

gação do prazo pode ser di-

vulgada hoje por meio de

determinação do Ministério

da Saúde. As doses estão

disponíveis nas 12 UBSs

(Unidades Básicas de Saú-

de). A meta da campanha é

vacinar 80% da população-

alvo, sendo que dois grupos

já superaram esse percentu-

al: idosos e puérperas.

PÁGINA 7

Frio e chuva

atinge região
Os barbarenses acorda-

ram, ontem, com cinco

graus a menos que a tem-

peratura dos últimos dias e

os obrigou a tirarem mais

um casaco do guarda-roupa.

O tempo segue até sexta-

feira encoberto com chuvas

e chuviscos eventuais, devi-

do à influência de áreas de

instabilidade.

PÁGINA 7

Maioria dos brasileiros

apoia mudanças na

Previdência indica pesquisa
A Confederação Nacional da

Indústria (CNI) divulgou on-

tem pesquisa para mostrar

que 65% dos brasileiros con-

cordam com a idade mínima

para aposentadoria. A pesqui-

sa indicou também um cresci-

mento no número de brasilei-

ros que apoiam a reforma, com

equiparação do tempo de con-

tribuição para todos os brasi-

leiros. Dos entrevistados, a

pesquisa mostra que 75% pre-

ferem mudanças nas regras da

aposentadoria para garantir a

sustentabilidade do regime.

Chega a 65% o percentual

dos que apoiam mudanças na

idade mínima para aposenta-

doria por tempo de contribui-

ção e 72% defendem a equi-

paração das regras para todos

os trabalhadores.

De acordo com confederação,

a pesquisa, realizada em par-

ceria com o Ibope Inteligência,

mostrou que está aumentando

o apoio popular para que as

aposentadorias ocorram em

idades cada vez mais avança-

das. Conforme a CNI, em 2007

31% dos entrevistados diziam

que os trabalhadores deveriam

se aposentar com mais de 55

anos. Na pesquisa atual, o per-

centual subiu para 48%. A par-

cela dos que entendem que a

aposentadoria deve ocorrer de-

pois dos 60 anos subiu de 8%,

em 2007, para 17%.

Para 60% dos entrevista-

dos, não é justo que alguns

grupos se aposentem seguin-

do regras diferenciadas, como

idade menor ou menos tem-

po de contribuição.

Divulgação


