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UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 16 DE AGOSTO

R$  4,002
Dólar Comercial Venda R$  4,003

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A convite de Jaqueline 
Atwi, relações públicas do 
Unicef no Líbano, a secretá-
ria municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Humano, Kelly Brito, fez uma 
viagem de estudos de 15 dias 
ao país, onde pode conhecer 
a situação de famílias sírias 
refugiadas em Majaivane (sul).

“Foi uma experiência úni-
ca. Conheci o trabalho das 
ONGs que prestam serviços 
comunitários na área de edu-
cação e saúde, oferecendo toda 
assistência e subsídio. Ali pude 
vivenciar que o atendimento 
à criança no seu próprio país 
é uma situação. Fora dele, 

IMAGEM DO DIA

A Prefeitura de Barretos, por meio da secretaria municipal de Educação, 
realiza nas unidades escolares as celebrações da cultura típica regional. To-
das as escolas municipais e os CEMEIS (Centros Municipais de Educação 
Infantil) realizarão a Queima do Alho, comida típica das comitivas de peões 
de boiadeiro. Todos os ingredientes para o preparo da saborosa refeição 
(arroz, feijão, farofa, mandioca, churrasco e salada) foram fornecidos pelo 
Departamento de Alimentação Escolar. Durante o mês de agosto, as unida-
des escolares realizam diversas apresentações do folclore e cultura caipira 
sertaneja, mostrando toda a tradição regional, com danças típicas, música 
do berrante e catira. “É uma forma de enaltecermos a iniciativa cultural e 
educacional que abrange o folclore local neste período. Proporcionamos 
aos nossos alunos a oportunidade de estudar os conteúdos históricos, 
vivenciar a alegria das músicas e danças, além de saborear a deliciosa 
Queima do Alho”, ressaltou o prefeito, Guilherme Ávila.

PÁGINA 03

O Instituto Rosentino 
Bispo realizou na última 
quinta-feira (15), a reinaugu-
ração de sua sede, localizada 
no Jardim Nova Barretos. 
Na oportunidade, a diretoria, 
o prefeito Guilherme Ávila, 
autoridades e convidados, 
presenciaram a entrega do 
laboratório de informática 
(foto) e dos novos equipa-
mentos de capoeira para os 
atendidos do instituto. Todos 
os cursos são gratuitos e 
abertos para a população de 
todos os bairros.

Novos horários para registro de boletim de ocorrências da 
Polícia Militar durante a Festa do Peão - O comando do 33º Bata-
lhão de Polícia Militar do Interior informa que durante o período de 
realização da 64ª Festa de Peão de Boiadeiro de Barretos, haverá es-
quema diferenciado de horário para atendimento e registro de Boletim 
de Ocorrências PM na sede do batalhão. O horário de atendimento 
será das 7 às 19 horas, inclusive aos finais de semana, na sede do 
batalhão, na Vicinal Luiz Carlos Arutim, nº 500, no bairro Frigorífico.  

Polícia Militar iniciou a tradi-
cional “Operação Barretos” que, 
anualmente, é realizada durante a 
Festa do Peão de Boiadeiro, com 
planejamento, infraestrutura e 
emprego diferenciado de efetivo, 
esquema desenvolvido especial-
mente para grandes eventos.

A operação visa garantir a se-
gurança das milhares de pessoas 
aguardadas no município durante 
o evento e contará com equipes 
atuando, tanto no policiamento 
ostensivo quanto no preventivo, 
com o intuito de garantir o bem
-estar de moradores e turistas.

O 33º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior contará com 
o apoio de outras unidades, tan-
to da região quanto da capital. 
A ação integrada contará com 
a mobilização das viaturas do 

mais barato

A ACIB e o Sincomercio 
realizam parceria com a associa-
ção Os Independentes para dis-
tribuição de cupons que darão 
direito a entrada no Parque do 
Peão nos dias 19 (segunda) e 20 
(terça-feira), ao preço R$ 10. Os 
cupons estão sendo distribuídos 
pelas lojas aos consumidores. 
O preço normal do ingresso, 
para quem não retirar o cupom, 
será de R$ 20 nos dois dias, 
no Parque do Peão. Segundo 
Roberto Arutim, presidente do 
Sincomercio, a parceria ajuda-
rá uma instituição filantrópica 
indicada pela associação Os 
Independentes. As entidades do 
comércio também promoverão 
o sorteio de uma moto 0 km na 
noite de terça-feira (20). 

PÁGINA 03

Na última segunda-feira 
(12), o aeroporto de Barretos 
recebeu uma das aeronaves ofi-
ciais da Presidência da Repú-
blica, com uma equipe militar 
de inspeção, iniciando a cha-
mada “Missão Presidencial”. 
O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou sua visita à cidade 
neste sábado, 17 de agosto.

Bolsonaro visitou Barretos 
no ano passado durante sua 
campanha para eleição presi-

dencial e, uma das visitas mais 
comemoradas pela sua equipe, 
foi durante a Festa do Peão de 
2018, onde foi ovacionado na 
Arena de Rodeios.

O DAESP (Departamento 
Aeroviário do Estado de São 
Paulo) confirmou que assu-
mirá, em definitivo, o Aero-
porto Chafei Amsei, de Bar-
retos, na segunda quinzena de 
setembro. (Foto FolhaPress)

A Santa Casa de Barretos 
está em campanha para arreca-
dar toalhas de banho, preferen-
cialmente brancas, para uso nos 
diversos setores do hospital. 

Segundo a coordenadora de 
hotelaria, Micheli Barbosa, o 
item está em falta por tempo 
de uso e por descuido de pa-
cientes que acabam levando 
a peça após a alta hospitalar. 

Na última semana, o setor 
de hotelaria do hospital tinha 
apenas 50 toalhas de banho 
para atender a demanda diária 
de 500 pacientes/dia. Para 
cumprir a demanda, o hospital 
acaba utilizando fronha e len-
çol que são de uso inadequado 
para substituírem as toalhas.

O ideal seriam pelo menos 
duas mil peças em estoque 
para atendimento a pacientes 
das três UTIs, sala de emer-
gência, Pronto-Socorro e os 

Secretária faz visita de estudos ao Líbano 
onde conhece realidade de refugiados sírios

como é o caso dos refugiados, 
que tem que recomeçar a vida 
depois de perder tudo devido 
a guerra, é completamente di-
ferente. Uma realidade muito 
difícil”, observou Kelly Brito.

No acampamento, a secre-
tária, que custeou a viagem por 
conta própria, presenteou as 
crianças com camisas da Seleção 
Brasileira. “Foi um momento de 
alegria para elas que gritavam o 
nome do jogador Neymar”, con-
tou Kelly Brito, destacando que 
são de 2 milhões o número de 
pessoas refugiadas. No assenta-
mento visitado, fazem o trabalho 
de agricultura familiar e cultivam 
plantação de batatas.

Santa Casa utiliza fronha e lençol 
para suprir falta de toalhas de banho

Hospital tinha apenas 50 toalhas de banho 
para atender a demanda diária de 500 pacientes/dia

demais andares com número 
alto de pessoas acamadas que 
necessitam de banho no leito.

A preferência pela cor bran-
ca é por ser mais fácil de os 
colaboradores do setor verificar 
sujeira, mas se as pessoas qui-
serem doar toalhas coloridas de 
banho ou rosto também serão 
aceitas. Todas as peças de enxo-
val da Santa Casa são lavadas 

no Hospital de Amor, fato que 
exige logística e transporte. 

Segundo Micheli Barbo-
sa, a Santa Casa sempre está 
precisando de itens de enxoval 
hospitalar, por isso, qualquer 
doação é sempre bem vinda. 
Para efetuar as doações das to-
lhas ou valor em dinheiro, basta 
procurar o setor de rouparia ou 
Ouvidoria da Santa Casa.

Presidente Jair Bolsonaro 
vem a Barretos participar da 
Festa do Peão neste sábado

Comércio distribui 
cupons para desconto 

em ingressos no 
Parque do Peão

Cultura, tradição e Queima do alho Polícia militar intensifica 
policiamento durante a Festa do Peão

Rádio Patrulhamento, equipes 
da Força Tática e dos batalhões 
dos municípios de Ribeirão 
Preto, Araraquara, Franca, São 
Carlos e Sertãozinho.

O Comando Aéreo também 
apoiará o efetivo por intermé-
dio do helicóptero Águia, que 
realizará policiamento aéreo 
em apoio às viaturas terrestres.

Instituto 
Rosentino 

Bispo 
reinaugura 

sede no 
Nova 

Barretos



Agora, o dr .Tiago Angeruzzi 
Lopes conta com mais esse 
recurso tecnológico para 

atender seu pacientes. 
Ligue 3324-3607 ou (17) 

992567453 (WhatsApp) e 
agende sua avaliação.
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EditorialEditorial

Clareamento 
dos dentes

O plenário da Câmara dos 
Deputados concluiu na última 
quarta-feira (14) a votação do 
Projeto de Lei 7.596/17, que 
define os crimes de abuso de 
autoridade. O texto engloba 
atos cometidos por servidores 
públicos e membros dos três 
Poderes da República, do Mi-
nistério Público, dos tribunais 
e conselhos de contas e das 
Forças Armadas. Agora, o 
projeto segue para a sanção 
do presidente Jair Bolsonaro.

A proposta considera cri-
mes de abuso de autoridade 37 
ações diferentes, cometidas por 
servidores públicos e membros 
dos Três Poderes, inclusive ma-
gistrados, com a finalidade de 
prejudicar alguém ou beneficiar 
a si mesmo ou a terceiro. 

Entre elas, estão obter pro-
vas por meios ilícitos; executar 
mandado de busca e apreensão 
em imóvel, mobilizando veí-
culos, pessoal ou armamento 
de forma ostensiva, para expor 
o investigado a vexame; impe-
dir encontro reservado entre 
um preso e seu advogado; e 

decretar a condução coercitiva 
de testemunha ou investigado 
sem intimação prévia de com-
parecimento ao juízo.

Fomos buscar uma opinião 
mais técnica sobre o assunto. 
O criminalista Yuri Sahione 
discorda de possível efeito de 
mordaça a juízes com a medida.

"Na prática, o projeto re-
modela alguns crimes que já 
tinham a tipificação prevista 
na Lei de Abuso de Autoridade 
anterior, mas também atualiza 
as hipóteses de abuso confor-
me as novas práticas”, aponta. 

“Um exemplo é a sanção 
prevista para o uso da prisão 
de forma excessiva com o 
intuito de prejudicar, castigar 
indevidamente um acusado, 
com objetivos diversos, entre 
os quais está a busca por forçar 
delações premiadas", ressalta 
o criminalista Yuri Sahione.

Outra hipótese que o jurista 
elenca como avanço previsto, 
agora, como abuso de autori-
dade, é o modo de obtenção de 
provas, cuja prática ilegal de 
coleta passa a ser, efetivamen-

te, classificada como crime.
Sahione diverge da opinião 

de alguns membros do Ministé-
rio Público, que afirmam que a 
aprovação geraria algum tipo de 
mordaça na atuação de juízes. 

"No projeto aprovado não 
há nenhum tipo de janela para 
que condutas regulares, pauta-
das na legalidade e com inter-
pretação razoável da lei possam 
ser tipificadas como abuso. O 
que se verificou claramente, 
não só na Operação Lava Jato, 
mas em casos antecedentes, é a 
existência corrente de excessos 
contra acusados, empresas e 
empresários". 

Para concordar ou discor-
dar entre os representantes dos 
mais diferentes segmentos da 
sociedade brasileira. E refletir.

Para o advogado, falta um 
senso de responsabilidade ad-
ministrativa não só por parte 
dos juízes, mas também pelo 
Ministério Público, para que 
efetivamente sejam aplicadas 
as sanções já previstas, o que 
espera que venha ocorrer a 
partir de agora.

Se você é mãe e sua família 
é ocupada, você sabe que exis-
tem vários fatores para levar 
em conta ao fazer compras de 
supermercado e planejamento 
de refeições, mas um aspecto 
muito importante nisso tudo é 
a inclusão de alimentos para 
manter os dentes saudáveis. 

Fortalecimento 
dos dentes 

Uma dieta saudável é fun-
damental para o bom desen-
volvimento dos ossos e dentes. 
Cálcio e fósforo são muito 
importantes para fortalecer os 
dentes, mas outras vitaminas, 
minerais e proteínas também 
são necessárias.

Além de ajudar a tornar 
seus dentes resistentes à cárie, 
essas vitaminas e minerais 
também ajudam a prevenir 
doenças nas gengivas e outras 
doenças e infecções bucais.

Quando você serve à sua 
família muitos legumes, frutas 
frescas, proteínas e cereais 
integrais, você está garantindo 

Os novos dados do De-
fasômetro, calculado pelo 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo 
(SINDPESP), baseado nos da-
dos do Diário Oficial, revelam 
que 661 policiais civis estão 
com pedidos de aposentadoria 
protocolados em Julho.

“Se o governador não re-
alizar concurso, a Polícia 
Civil vai encolher mês a mês, 
com o crescente número de 
aposentadorias e exonerações 
daqueles profissionais que, 
por causa dos baixíssimos 
salários, migram para a Polí-
cia Civil de outros estados. A 
falta de profissionais chegou a 
um nível insustentável e vem 
provocando graves problemas 
tanto para os policiais, que 
estão adoecendo por causa da 
sobrecarga de trabalho, quan-
to para a sociedade, que fica 
desprotegida”, afirma a presi-
dente do SINDPESP, Raquel 
Kobashi Gallinati.

A carreira que apresenta a 
maior defasagem é a de agente 
de telecomunicações, com um 
índice de 38,95%, seguido pela 
de papiloscopista, com 38,85% 
e escrivão, com defasagem de 
37,21%. As carreiras de inves-
tigador e delegado apresentam, 
respectivamente, um déficit de 
28,23% e 24,92%.

As equipes de Força Tática 
da Polícia Militar receberam 
informações de que um in-
divíduo, vulgo “Quebrada”, 
estaria de posse de um veículo 
furtado e que estava utilizando 
o veículo para entregar grande 
quantidade de drogas pelo Con-
junto Habitacional Luis Spina. 
Com apoio do Comando Força 
Patrulha, Tenente Luiz Neto 
e Cabo Vasconcelos, os poli-

abuso de autoridade: 
maior equilíbrio e justiça

Insira alimentos para a saúde 
dos dentes na dieta da família

alimentos que ajudam a manter 
os dentes saudáveis.

coma queijo 
Estudos recentes indicam 

que o queijo pode proteger 
seus dentes contra cáries, di-
minuindo os níveis de ácido 
na boca. O queijo também 
estimula a saliva, que ajuda a 
neutralizar o ácido que pode 
atacar os dentes. 

Durante a mastigação, o 
cálcio e o fósforo encontrados 
no queijo aderem aos dentes e 
ajudam a interromper o desen-
volvimento de cáries. Comer 
queijo sozinho ou no final da 
refeição pode ser muito útil.

lanches bons e 
lanches ruins

Você nunca vai conseguir 
comprar lanches para a família 
sem um protesto. Alguns dos 
piores lanches para os dentes 
da sua família são aqueles 
açucarados e cremosos, e que 
levam mais tempo para serem 
consumidos. Além disso, se 
você tomar café com açúcar e 

creme durante a manhã, seus 
dentes sofrerão um ataque 
prolongado de ácido.

A melhor hora para comer 
açúcares e carboidratos é nas 
refeições, pois isso limita o 
número de vezes que esses 
alimentos são ingeridos ao 
longo do dia e limita o tempo 
de produção dos ácidos que 
provocam a cárie. Crie na sua 
família o hábito de escovar ou 
enxaguar bem os dentes quan-
do terminar de comer lanches. 

Queijos, iogurtes, creme 
de amendoim, frutas frescas e 
legumes são ótimos substitu-
tos para biscoitos, bolachas e 
doces. Utilize a água e o leite 
(e o leite com chocolate) ao 
invés de bebidas gaseificadas. 
Quando quiser um petisco 
especial (quando consumido 
com moderação), consuma um 
pouco de chocolate amargo.

alimentos 
para a mente

Não é irônico o fato de pre-
cisarmos de dentes fortes para 
comer, mas o que comemos 
pode destruir nossos dentes. 
É por isso que você deve esco-
lher alimentos mais saudáveis 
para a sua família.

Déficit na Polícia Civil pode 
piorar com aposentadorias: 

hoje, faltam 14 mil integrantes
Os novos dados do Defasômetro revelam que 661 policiais 

civis protocolaram pedidos de aposentadoria em julho

O novo cálculo aponta um 
déficit de quase 33% na Polícia 
Civil, com a falta de 13.962 
profissionais entre investigado-
res, delegados, escrivães, médi-
cos legistas e papiloscopistas. 
Dos 41.912 cargos previstos 
em lei, somente 27.950 estão 
ocupados atualmente.

Esse número caiu em re-
lação ao mês anterior por 
causa da nomeação de 449 
profissionais, entre médicos 
legistas, peritos, fotógrafos 
e desenhistas. É importante 
observar, no entanto, que das 
449 nomeações, 70 foram 
canceladas porque os nome-
ados não compareceram para 
assumir a vaga.

Para ter uma visão atuali-
zada do cenário, o SINDPESP 
percorreu todas as regiões do 
Estado para verificar como a 
defasagem afeta a vida dos 
policiais em cada Deinter e 
apresentará um relatório ao 
governador João Doria, para 
que ele tenha conhecimento 
das dificuldades enfrentadas 
pela Polícia Civil e as medidas 
que devem ser adotadas para 
sanar o problema. 

“Esse relatório mostrará 
os principais pontos que pre-
cisam ser atacados, para que 
o governador possa cumprir 
sua promessa de melhorar a 
Polícia Civil paulista”, conclui 
Raquel Gallinati.

Polícia militar prende indivíduo com mais 
de 5 kg de drogas e recupera veículo furtado

ciais militares se deslocaram 
à Rua José Borges Gouveia, 
onde abordaram o indivíduo e 
localizaram o veículo Nissan 
March, placas QOZ 7425. Efe-
tuada a pesquisa via Prodesp, 
constatou-se que o veículo era 
produto de furto. Posterior-
mente, os policiais militares 
se deslocaram ao Bloco 4 
do Condomínio San Marino, 
onde foram localizados grande 

quantidade de maconha, crack 
e cocaína, totalizando mais de 
5 kg e meio de drogas, além de 
dinheiro, balança digital, apa-
relho celular e mais de 3.000 
microtubos vazios. Diante dos 
fatos foi dada voz de prisão ao 
indivíduo, em flagrante delito, 
pelos crimes de Tráfico de Dro-
gas e Receptação. O veículo 
produto de furto foi restituído 
ao seu proprietário.
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Bastidores
da Política

O presidente Jair Bolso-
naro determinou a suspensão 
do uso de radares móveis em 
rodovias federais. Não há indi-
cação sobre quando a medida 
entrará em vigor.

Especialistas criticam a me-
dida e dizem que a consequên-
cia de tirar ou diminuir radares 
de velocidade nas estradas 
federais será o aumento do nú-
mero de mortos em acidentes. 

Um levantamento feito 
pelo jornal Folha de S.Paulo 
mostrou que o número de 
mortes nas estradas brasilei-
ras caiu 21,7% nos trechos de 
rodovias federais em que há 
radares depois da instalação 
dos equipamentos.

"Estou com uma briga junta-
mente com o Tarcísio [de Freitas, 
ministro da Infraestrutura] na 
Justiça para acabarmos com os 
pardais no Brasil, essa máfia de 
multas, que vai para o bolso de 
alguns poucos nessa nação. É 
uma roubalheira. Anuncio para 

Jaborandi celebra convênio para reforma de rodoviária - Jaborandi vai receber R$ 150 mil 
em recursos do Governo do Estado de São Paulo. Convênio assinado na última segunda-feira 

(12), em Franca, garante o repasse, que é fruto de emenda ao Orçamento Estadual de 2019. O 
dinheiro será utilizado para reformar o Terminal Rodoviário Municipal. A reforma prevista inclui 
intervenções na fundação, alvenaria, esquadrias, alvenaria, sistemas elétrico, hidráulico, de telefonia 
e de combate a incêndio, pin-
tura e cobertura, entre outros. 
No total, serão gastos R$ 195 
mil, dos quais R$ 45 mil serão 
contrapartida da prefeitura. A 
assinatura do convênio contou 
com a participação do prefeito 
Marcos Antônio Daniel (PSD), 
da primeira-dama, Cássia Ma-
ria Brunhera Daniel e do vere-
ador Marcelo Henrique Lino de 
Almeida. O extrato da parceria 
deve ser publicado em breve no 
Diário Oficial do Estado de São 
Paulo. A gestão das obras ficará 
a cargo do município.

Na última segunda-feira 
(12), o aeroporto de Barretos 
recebeu uma das aeronaves ofi-
ciais da Presidência da Repú-
blica, com uma equipe militar 
de inspeção, iniciando a cha-
mada “Missão Presidencial”. 
O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou sua visita à cidade 
no neste sábado, 17 de agosto.

O DAESP (Departamento 
Aeroviário do Estado de São 
Paulo) confirmou que assumi-
rá, em definitivo, o Aeroporto 
Chafei Amsei, de Barretos, na 
segunda quinzena de setembro.

Antes disso, o órgão já 
realizou a primeira roupagem 
no local, instalando adesivos 
em homenagem ao aniversá-
rio da cidade, utilizando, nas 
artes, imagens dos pontos tu-
rísticos da cidade, com fotos 
de André Monteiro.

O secretário municipal 
de ordem pública, Cláudio 
Muroni, explicou que essa 
primeira intervenção no ae-
roporto é provisória. “Essas 
imagens já mudaram o cenário 
no aeroporto. Foi uma forma 
de deixá-lo mais acolhedor 

para o público que frequenta 
a cidade durante a Festa do 
Peão, uma vez que o fluxo é 
intenso. É o Governo do Esta-
do mostrando, na prática, que 
Barretos é um destino turístico 
do estado”, frisou o secretário.

Muroni também explicou 
que toda a operação da torre de 
controle de aeronaves será de 
responsabilidade do município 
durante a festa, uma vez que a 
transição ainda não foi feita. 
Uma empresa especializada 
está responsável pela parte 
técnica dessa operação.

Três jovens entrarão para a 
história do rodeio de Barretos. 
Elas serão as primeiras compe-
tidoras da categoria feminina 
do Rodeio Junior, que aconte-
ce durante a 64ª Festa do Peão 
de Barretos. A competição foi 
criada em 1987, com a inten-
ção de revelar novos talentos 
para o rodeio profissional e, até 
2018, só recebeu competidores 
do sexo masculino.

Bárbara Gabriele (foto), de 
17 anos, já tinha sido anun-

Plínio dos Santos recebe homenagem na Câmara - 
Na quinta-feira, 29 de agosto, às 20 horas, a Câmara 

Municipal realiza sessão solene para a entrega do Título 
de Cidadão Benemérito de Barretos a Plínio Eulotério 
dos Santos, esportista reconhecido pelo trabalho dedica-
do ao futebol no Município. A iniciativa da homenagem é 
do vereador Paulo Roberto Rocha dos Santos, "Betim da 
Comunidade". Plínio Eulotério dos Santos é barretense e 
pai de três filhos. Desde 1969 realiza ações em benefício 
do futebol em Barretos. É fundador do "Torneio Plínio 
dos Santos", que envolve várias equipes da periferia, 
compostas por crianças e adolescentes. O esportista já 
foi destaque em órgãos de imprensa, pelo do trabalho 
desenvolvido em favor do futebol, incentivando atletas e 
árbitros. Atualmente, Plínio Santos é servidor público municipal e atua como técnico de esporte.

Presidente Jair Bolsonaro visita 
Barretos e a Festa do Peão neste sábado

rodeio Júnior da Festa do Peão de Barretos terá 
categoria feminina e competidor internacional

Disputas acontecem de 22 a 25 de agosto na arena localizada no Rancho do Peãozinho
ciada como participação no 
Rodeio Junior no mês de maio, 
o que acabou despertando a 
atenção de outras duas jovens 
que foram em busca dos seus 
sonhos e também conquista-
ram suas vagas após participa-
rem dos cursos classificatórios.

Ana Clara Barbosa Ribeiro 
Vieira, tem 17 anos, é de Ouro 
Branco/MG, Ana Júlia Vallei-
ras Rodrigues, tem 16 anos, e 
vem de Pirassununga/SP para 
participar do rodeio.

O coordenador da compe-
tição, José Alexandre Paiva, 
afirmou que a expectativa em 
relação à disputa é grande. 
"As três jovens tiveram muita 
persistência e força de vontade 
para conquistar a vaga e tenho 
certeza que darão um show de 
montaria na arena em busca 
da fivela de campeã. Espera-
mos que com esta inovação 
encontremos outros talentos 
femininos pelo país", afirmou.

ComPetidor 
internaCional
Outra novidade para 2019 

é a participação do competidor 

internacional Mason Spain, 
que tem apenas 17 anos, e uma 
coleção de títulos: duas vezes 
campeão mundial de Youth Bull 
Riders Abilene, Texas EUA, 
campeão do Calgary Stampede 
Canada; duas vezes campeão do 
Las Vegas Mini Bull, 10 vezes 
campeão de etapas do Youth 
Bull Riders Fort Worth Texas 
e duas vezes campeão estadual 
júnior do rodeio de Louisiania.

Paiva declarou que a experi-
ência de Mason pode ser inspi-
ração para os jovens brasileiros. 
"Um competidor tão jovem e 
com tantas vitórias certamente 
deixará a disputa ainda mais 
bonita e irá inspirar nossos ga-
rotos", declarou o coordenador.

Ao todo, 35 competido-
res participam da categoria 
masculina do Rodeio Júnior. 
As provas acontecem a partir 
da quinta-feira (22), na are-
na localizada no Rancho do 
Peãozinho. A grande final, 
no dia 25, será no Estádio de 
Rodeios, junto com o último 
dia de disputa do Barretos 
International Rodeo.

Bolsonaro determina suspensão de uso 
de radares móveis em rodovias federais

vocês que a partir 
da semana que vem 
não teremos mais 
radares móveis no 
Brasil", disse Bol-
sonaro na última se-
gunda-feira (12).

A ordem publica-
da no DOU foi dada 
ao Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
chefiado por Sergio Moro, que 
é responsável pela Polícia Ro-
doviária Federal. A suspensão 
do uso dos radares vale até que 
o Ministério da Infraestrutura 
conclua a reavaliação da regu-
lamentação dos procedimentos 
de fiscalização eletrônica de 
velocidade em vias públicas.

A suspensão se aplica aos 
radares estáticos, móveis e por-
táteis. Não há determinação 
sobre os radares fixos, que ficam 
instalados em locais definidos e 
de forma permanente. Segundo 
o documento assinado pelo 
presidente, a medida tem como 

objetivo "evitar o desvirtuamento 
do caráter pedagógico e a utili-
zação meramente arrecadatória 
dos instrumentos e equipamentos 
medidores de velocidade".

Cerca de 37 mil pessoas 
morrem no trânsito brasileiro 
anualmente. Até 2020, o go-
verno brasileiro tem a meta de 
reduzir pela metade as mortes 
no trânsito brasileiro em re-
lação a 2010 --quando houve 
quase 43 mil casos.

Pesquisa Datafolha realizada 
no início do mês passado apon-
tou que 67% dos entrevistados 
reprovam a decisão de acabar 
com radares nas estradas.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (19/08) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
AUXILIAR DE COZINHA 
AUXILIAR DE LIMPEZA
CAMAREIRA DE HOTEL

COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

COZINHEIRO GERAL
DESIGNER GRÁFICO

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
GARÇOM

JARDINEIRO 
MECÂNICO AGRÍCOLA

OPERADOR DE MAQUINA TORNO CNC
PADEIRO

PIZZAIOLO
PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUN-

DAMENTAL II E MÉDIO
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

SERVIÇOS GERAIS
TORNEIRO MECÂNICO

VIGILANTE

VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AJUDANTE DE DISTRIBUIÇÃO

O atendimento para vagas de emprego são feitos, exclusivamente no Poupatempo, localizado ao lado do North 
Shopping Barretos, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das 8 às 12 horas, munidos de 
PIS/Pasep/NIT, CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA COMISSÃO 

REGIONAL DO IAMSPE/BARRETOS - SP

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

Eu, Célio Geraldo Almeida, no uso de minhas atribuições como presi-
dente da “Comissão Regional Ceama de Barretos”; vêm respeitosamente 
por meio desta, convocar todos os membros diretores da diretoria, oportuno, 
também para convidar todas as entidades Autarquia, Estaduais e demais 
servidores públicos contribuintes com 2% em seu holerite no sistema do 
“IAMSPE”, bem como demais publico interessados, a participarem da AS-
SEMBÉIA, que será realizada na segunda feira dia 09/09/2019 as 19H00, 
com tolerância de no máximo 15 quinze minutos, na plenária do (CPP) 
Centro Professorado Paulista, Sito as R. Vinte e Quatro n 1643, Centro.. E 
demais ouvintes interessados. 

À abordagem dos assuntos, terá como prioridades a manutenção ou 
reposição dos membros para o milénio 2019 a 2021.  

Artigo Único – Os interessados em concorrer à eleição dos membros 
da Diretoria da Comissão – Deverão compor sua chapa e apresentar na 
reunião. Não havendo apresentação de chapa poderá ser montada uma 
única Diretoria no dia da Assembleia e ser votada pelos que ali estiverem 
presente e habilitado.  

Atenciosamente
Presidente:

Célio Geraldo Almeida
Comissão Regional/iamspe/Barretos.

Com o objetivo de mostrar 
a importância da educação 
financeira, a Associação Bra-
sileira de Educadores Finan-
ceiros (Abefin) divulgou uma 
pesquisa sobre como o tema 
influencia diretamente na pro-
dutividade das empresas.

Em parceria com a Uni-
camp e o Instituto Axxus 
foram entrevistados 100 pro-
fissionais de RH, de empresas 
de médio e grande porte nos 
estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Bahia, 
Ceará, Mato Grosso do Sul, 
Amazonas e Distrito Federal.

A pesquisa revelou que 96% 
dos profissionais de RH ouvidos 
acreditam que os colaboradores 
com mais dificuldades em admi-
nistrar as próprias finanças são 
menos produtivos, inclusive têm 
evidências diretas desse impacto 
nas empresas. 

Além disso, 87% das em-
presas desconhecem a realida-
de financeira dos funcionários 
e afirmam que o resultado foi 
uma surpresa negativa.

“Os números comprovam 
que a ausência da educação 
financeira tem impactos diretos 
no absenteísmo e na produtivi-
dade dos colaboradores de uma 
empresa. Por isso, é preciso 
expandir o debate para que a 
cultura deste tema tão relevante 
se torne, cada vez mais, uma re-
alidade em nosso país nos próxi-
mos anos”, explica o presidente 
da Abefin, Reinaldo Domingos.

Outro dado interessante é que 
mais da metade das empresas 
(56%) já realizaram ações voltadas 
à educação financeira e mesmo 
essas sendo pontuais, 94% perce-
beram melhorias nos resultados e 
que os colaboradores superaram 
as dificuldades financeiras.

“A implementação da edu-
cação financeira nas empresas 
é um processo que proporcio-
na resultados em curto, médio 
e longo prazo, tendo impactos 
diretos até mesmo na rentabi-
lidade do negócio, proporcio-
nando um ambiente laboral 
mais saudável e produtivo”, 
afirma a mestre em educação 
financeira, Ana Rosa Vilches.

A Associação de Educação 
Financeira do Brasil (AEF
-Brasil) promove nos meses 
de agosto e setembro, um 
projeto de capacitação voltada 
a professores da rede pública 
do ensino fundamental, com 
o objetivo de prepará-los para 
disseminar junto a seus alu-
nos, esse tema cada vez mais 
importante na pauta nacional.

A primeira ação aconteceu 
nesta quinta-feira (14) em Se-
verínia, na região de Barretos 
e outras duas ações acontecem 
nas cidades de Maringá (PR), 
em 20 de agosto, e Goiânia 
(GO), no dia 3 de setembro.

Projeto capacita professores da rede pública de Severínia para 
disseminar a Educação Financeira no ensino fundamental

A parceria entre a Associação de Educação Financeira do Brasil e as 
secretarias municipais de Educação deve atingir mais de mil professores de 

ensino fundamental da rede pública em 24 municípios do país
Essas ações fazem parte 

de um amplo projeto que, em 
2019, ainda deve atingir mais 
de mil professores em 24 mu-
nicípios brasileiros por meio 
da articulação com secretarias 
municipais de Educação.

O objetivo é capacitar os 
docentes para que apliquem em 
suas atividades em sala de aula 
os melhores métodos para a in-
serção da temática em seu con-
teúdo programático, cumprindo 
assim as orientações da Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC), documento norma-
tivo que define o conjunto de 
aprendizagens essenciais dos 

alunos da Educação Básica, 
segundo o qual, a educação 
financeira deve ser inserida nos 
currículos escolares de todo o 
Brasil, de forma transversal, 
independente da disciplina.

A capacitação de professores 
tem duração de oito horas e, du-
rante a formação, os participantes 
constroem estratégias, tomam 
parte de discussões e reflexões 
sobre o tema e a importância 
da inclusão da educação finan-

ceira na Base Nacional Comum 
Curricular e como ela pode ser 
incluída no currículo escolar.

“O projeto acontece em um 
momento importante para o país, 
em que pesquisas de mercado 
mostram um crescimento no 
número de famílias brasileiras en-
dividadas”, explica Cláudia Forte, 
superintendente da AEF-Brasil.

Segundo ela, dados da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo mostram, por exem-
plo, que esse percentual vem 
aumentando nos últimos me-
ses e chegou a 59,6% em julho. 

“Por isso, começar a edu-
cação financeira dentro de sala 
de aula possibilita aos alunos 
o desenvolvimento de atitudes 
conscientes e uma relação 

saudável com o dinheiro no 
dia a dia, além de promover 
a disseminação desse conhe-
cimento junto às famílias”, 
frisou Cláudia Forte.

Pesquisa aponta que problemas 
financeiros dos funcionários impactam 

na produtividade para 96% das empresas
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Os Quitutes da dulce

Os proprietários de veí-
culos autuados nas rodovias 
estaduais paulistas já podem 
realizar a indicação do condu-
tor da infração cometida e rea-
lizar consultas (sobre multas, 
por exemplo) sem sair de casa,

Isso pode ser feito através 
do novo aplicativo do De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER), órgão ligado 
à Secretaria Estadual de Logís-
tica e Transportes, que já está 
disponível para downloads.

A novidade está valendo 
desde a última segunda-fei-
ra (12) e atende aparelhos 
smartphones (com tecnolo-
gia Android, por meio do 
Google Play Store, e iOS, 
do Apple Store). 

Outra boa notícia é que o 
site do DER passa a permitir 
que os condutores preencham 
o formulário online para plei-
tear a penalidade de adver-
tência por escrito, infração de 
natureza leve e média.

O aplicativo traz um design 
moderno, de fácil usabilidade 
e navegação intuitiva. O app 
DER ONLINE vai permitir 
que os proprietários dos veí-
culos realizem procedimentos 
antes burocráticos, com mais 
comodidade, agilidade e em 
qualquer horário.

O DER ONLINE, que é 
gratuito, também reúne outros 
serviços do departamento, 
como consulta de quaisquer 
multas cometidas nas rodovias 
estaduais paulista administra-
das pelo DER e concedidas 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo, para veículos ca-

Ingredientes
350 ml de leite morno 
3 colheres  (de sopa) de fermento seco (para pão)
1 colher (de chá) de sal
200 g de açúcar refinado ou 1 xícara de chá
2 ovos inteiros
2 colheres (de sopa) de margarina
½ xícara de chá de óleo
Corante amarelo gema (opcional)
1 kg farinha de trigo mais ou menos
Preparo
Coloque o leite, os ovos, o açúcar, o óleo e a margarina em 
uma tigela grande ou bacia e misture 
todos esses ingredientes. Acrescente 
o fermento para pão. Misture muito 
bem e vá juntando aos poucos a fari-
nha de trigo até que se desgrude das 
mãos. Faça essa massa bem maleável. 
Deixe crescer na vasilha coberta com 
plástico até dobrar de volume. Após 
o crescimento, dividir as porções 
em pedaços de 200 gramas mais ou 
menos ou 100 gramas cada. Modele, 
deixe crescer novamente, pincele com 
gemas e leve para assar em forno bem 
controlado 170 graus convencional 
ou 130 industrial. Pode rechear com goiabada, doce de leite, pastas de amendoim, creme de 
confeiteiro, brigadeiros, beijinho de coco ou ganache de chocolate branco, etc.

receita de Brioches

DEr lança aplicativo que permite 
indicação do condutor e consulta de multas

dastrados no país. 
A consulta poderá ser feita 

pelo RENAVAM do veículo, 
CPF ou CNPJ. Os condutores 
também poderão acompa-
nhar o resultado da análise 
da defesa de autuações e os 
recursos administrativos en-
viados ao órgão e indicação 
de condutor infrator.

Tudo isso na palma da 

mão, diretamente no aplica-
tivo do celular. "Esse é um 
passo importante no caminho 
da modernização, proporcio-
nando ao cidadão mais como-
didade, redução de custos e 
rapidez, com menos burocra-
cia", explicou o secretário de 
Logística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto, 
durante o lançamento.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Às vezes, a vida é como uma roda-gigante:
se você tem medo de altura, você perde a chance de ter

a vista mais bela do parque. 

A tradicional missa celebrada durante a Festa 
do Peão de Boiadeiro de Barretos, este ano, está 
agendada para o dia 20, próxima terça-feira, a partir 
das 19 horas, com transmissão ao vivo pela Rede 
Vida de Televisão. Como nos últimos anos, a Eu-
caristia será realizada no Rancho do Peãozinho, 
no Parque do Peão. A celebração será presidida 
por dom Milton Kenan Júnior, bispo da Diocese de 
Barretos, que concelebrará com padres do clero 
diocesano e pelo padre Valdivino Borges Júnior, 
mais conhecido como padre Periquito, da Diocese 
de Uruaçu (GO). Padre Periquito apresenta o pro-
grama Rede Vida Sertaneja, na Rede Vida, e será 
o animador da missa. O sacerdote é conhecido 
por estar engajado na cultura caipira e sertaneja por todo o Brasil. As músicas litúrgicas ficarão a cargo do 
cantor sertanejo católico, Gláucio Lima, que também realiza um trabalho de evangelização por todo o Brasil. 
A entrada no Parque do Peão neste dia é de R$ 20,00 (vinte reais). Porém, aqueles que apresentarem o 
cupom, que será oferecido gratuitamente no comércio de Barretos, pagam apenas R$ 10,00 (dez reais). 
A celebração tem como objetivo oferecer ao público presente na 64ª Festa do Peão de Boiadeiro um 
momento de espiritualidade e devoção a Nossa Senhora Aparecida. Todos os anos, reza-se a missa, além 
de ação de graças por mais uma edição do evento, pelos 59 jovens que, no ano de 1965, morreram em um 
acidente no Rio Turvo, quando estavam a caminho da Festa do Peão. (Foto: Milton Figueiredo)

A abertura do Camarote Arena Premium teve 
um sabor especial na última quinta-feira, dia 15, na 
Festa do Peão de Barretos. O espaço mais luxu-
oso do evento recebeu a chef churrasqueira Helô 
Palacio, que comandou exclusivamente neste dia 
a ilha de carnes nobres. Bem. O Camarote Arena 
Premium funcionará, ainda, neste sábado (17) e 
domingo (18), além de 22 a 25 de agosto. O cardá-
pio é assinado por grandes chefs e completo com 

opções de entradas, pratos principais com massas finas, churrasco 
com carnes nobres e sobremesas gourmet. O open bar inclui bebi-
das nacionais e importadas, whiskey, vodka e drinks diversos. Outro 
destaque é a visão privilegiada do palco Estádio de Rodeios e das 
provas e montarias. Os ingressos podem ser adquiridos no barretos.
totalacesso.com.br (Foto: Divulgação).

O aluno Leonardo Rodrigues Pietro, do terceiro ano do ensino 
médio do Colégio FEB conquistou medalha de bronze no 17º Desafio 
de Competências e Habilidades, realizado pelo Sistema de Ensino 
ETAPA. O evento, que é anual, aconteceu nos dias 9 e 10 de agosto, 
em um  acampamento, na cidade de Sapucaí-Mirim (MG) e reuniu 
cerca de mil estudantes de várias escolas do país que possuem o 
sistema. O desafio é organizado pelo ETAPA, especialmente, para os 
alunos do último ano do ensino médio. No acampamento são cinco 
horas em uma única prova, com questões de diversas disciplinas e 
atualidades. Um desafio que estimula os estudantes, por meio do 
entretenimento, para os estudos, mostrando também que eles não 
estão sozinhos nesse momento tão delicado que é o de preparação 
para o vestibular”, explicou a diretora do Colégio FEB, Cristina Maria 
Barcellos. Ainda de acordo com a professora, “o vencedor da medalha 
de bronze do Colégio FEB, Leonardo, é um estudante disciplinado, e 
muito focado naquilo que busca. Junto com outro colega, o João Pedro, 
são os melhores alunos da escola. O João Pedro também participou 
do desafio e sempre conquista medalhas em Olimpíadas, inclusive, 
já está classificado para a Olimpíada Internacional de Astronomia”.

Comemorando o aniversário de Barretos e seu maior evento, a 
Festa do Peão de Boiadeiro, o North Shopping preparou uma grande 
programação até o dia 25 de agosto. A Praça de Alimentação ganhou o 
Palco Circuito Brahma, numa parceria com a cervejaria Ambev. Ações 
com a marca Brahma serão realizadas em todo o centro de compras. 
Cada dia uma banda assume o palco para apresentar o melhor do 
repertório sertanejo. A programação é a seguinte: Dia 17 – Sábado, 14 
às 18 horas, Sérgio & Marcos. Dia 18 – Domingo, 14 às 18 horas, Léo 
Bruto & Rafael. Dia 22 – Quinta, das 15 às 19 horas, Jota & Guilherme. 
Dia 23 – Sexta, das 15 às 19 horas, Filipe & Thiago. Dia 24 – Sábado, 
das 14 às 18 horas, José & Diogo. Dia 25 – Domingo, das 13 às 15 
horas, Alciony Menegaz. Toda a programação é gratuita.

A Festa do Peão de Barretos 
dura apenas 11 dias. Mas quem é 
apaixonado pelo gênero sertanejo 
sabe que Barretos representa 
muito mais do que diz o calendário. 
Barretos é um estado de espírito. 
E a Cervejaria Brahma, parceira 
da maior festa sertaneja do Brasil 
há mais de 30 anos, vai valorizar 
os momentos que os milhões de 
brasileiros apaixonados por Bar-
retos já viveram na cidade ou vão 
viver entre 15 e 25 de agosto. É 
pelo olhar de quem viu sua vida 
se transformar ao longo de todos 
esses anos em Barretos, que 
Brahma lançou sua campanha 
para a edição de 2019 da festa. 
O primeiro filme é estrelado por 
Everton Neguinho (foto), um dos 
rostos mais conhecidos do evento 
hoje, 12 anos depois da primeira 
vez em que esteve por aqui. Para 
que mais pessoas contem suas 
histórias de Barretos, a Brahma 
lançou uma ação, convidando os 
apaixonados pela festa a contarem 
suas melhores memórias da festa 
nas redes sociais com a hashtag 
#BarretosPraSempre. Os consu-
midores devem postar fotos que 
contem suas histórias com Brahma 
em Barretos. A dona ou o dono da 
melhor das memórias vai ganhar 
ingressos para curtir a festa no es-
paço mais disputado de Barretos: a 
lateral do palco. Um momento que 
será eternizado para os fãs que 
viverem essa experiência. Confira 
o vídeo aqui: https://www.youtu-
be.com/watch?v=UIXWfzE5ST0.

Empresário no ramo artístico, atuando a mais de 13 
anos em vendas e divulgação dos mais variados lança-
mentos sertanejos, o empresário Fabinho Mossoró lançou, 
nesta semana, mais um tradicional CD Barretão, desta 
vez o CD Barretão 2019.  Durante os dez dias da Festa do 
Peão de Barretos, o CD pode ser adquirido em dezenas de 
pontos em Barretos, para o delírio e curtição dos amantes 
do sertanejo de boa qualidade e de sucesso atual.

Empresário apresenta CD Barretão 2019

Brahma celebra 
memórias na maior 
festa do sertanejo 

do Brasil

Clima de Festa invade North Shopping e shows 
são oferecidos no Palco Circuito Brahma

Aluno do Colégio FEB conquista bronze 
em Desafio de Competências e Habilidades

Chef churrasqueira Helô Palacio comandou 
steak point no Camarote Arena Premium

16ª Missa na Festa do Peão de Barretos 
será celebrada na próxima terça-feira

Turistas e trabalhadores da Festa do Peão têm 
atendimento odontológico gratuito por equipe Unifeb

Todas as pessoas que trabalham 
ou se divertem na maior festa de 
rodeio da América Latina podem ter 
atendimento odontológico gratuito, 
realizado por equipe especializa-
da. Essa é a proposta da parceria 
realizada entre os organizadores 
da Festa do Peão de Barretos, Os 
Independentes e o Unifeb. Além da 
parceria com Os Independentes, a 
ação, que acontece há seis anos 
consecutivos na Festa do Peão, tem 
o reforço de parceria com a APCD 
(Associação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas) Regional Barretos e com a 
empresa DVI – Radiologia Odontoló-
gica. Até o último dia da festa, dia 25 
de agosto, das 14 às 20 horas, dois 
professores do curso de Odontologia 

do Unifeb, acompanhados de dez estudantes do oitavo período do curso, realizam atendimentos durante a 
64ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. As consultas são totalmente gratuitas e acontecem no Pronto 
Atendimento Odontológico “Luiz Agostinho Brandão”, localizado dentro do Parque do Peão, sem a necessi-
dade de agendamento prévio. Os pacientes passam, também, por exame de radiografia bucal para exatidão 
de diagnósticos. Segundo o professor e coordenador do curso de Odontologia do Unifeb, Fábio Luiz Ferreira 
Scannavino, “são vários os procedimentos oferecidos, desde os preventivos como a profilaxia e aplicação 
de flúor, até atendimento a quadros clínicos que envolvam dores agudas de dentes, tratamento endodôntico, 
cirúrgico, periodontal, entre outros”, explicou. Outro aspecto destacado pelo coordenador é a divulgação da 
Campanha de Prevenção do Câncer Bucal e HPV. “A campanha sempre é destaque, como foi no ano passado. 
Nós fazemos todas as orientações nos casos em que há suspeita, pois deve haver a prevenção com o apoio 
profissional, que é determinante para o sucesso de um possível tratamento”, finalizou. (Foto: Tamires Furniel)
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A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Educação, adquiriu dois 
novos veículos utilitários que 
foram entregues para o Setor de 
Alimentação Escolar. Já com os 
adesivos de identificação, os ve-
ículos vêm para melhorar, ainda 
mais, a entrega dos produtos de 
hortifrúti e mantimentos para a 
merenda escolar nas diferentes 
unidades escolares.

São dois veículos Renault 
Master, tipo furgão, carroceria 
monobloco construída com aço, 
carga útil de até 1.521 quilos, 
motor quatro tempos a diesel de 
quatro cilindros em linha, res-
friados a água sob pressão, com 
tração dianteira, uma porta lateral 
corrediça, o suficiente para entrar 
um pallet standard e porta traseira 
dupla com abertura de até 270º.

“O Setor de Alimentação 
Escolar faz, diariamente, a 
entrega de diversos gêneros 
alimentícios nas unidades mu-
nicipais, escolas estaduais e 

O Instituto Rosentino Bis-
po realizou na última quinta-
feira (15), a reinauguração de 
sua sede, localizada no Jardim 
Nova Barretos. Na oportuni-

Instituto rosentino Bispo reinaugura sede no nova Barretos

dade, a diretoria, o prefeito 
Guilherme Ávila, autoridades 
e convidados, presenciaram a 
entrega do laboratório de in-
formática e dos novos equi-

pamentos de capoeira para os 
atendidos do instituto. 

Um dos momentos mais 
marcantes e emocionantes 
da reinauguração foi à apre-
sentação do espaço Cantinho 
do Saber “Solange Lana de 
Ávila”, uma homenagem da 
diretoria do instituto à mãe do 
prefeito Guilherme Ávila.

Segundo o presidente do 
instituto, Anderson de Souza 
Alves, são realizados diversos 
atendimentos no local para 
idosos, crianças e adolescen-
tes. O instituto oferece, tam-

bém, diversos cursos como 
de informática, aulas de ballet 
e capoeira, além de oferecer 
atendimento médico, odonto-
lógico, com psicólogo, fisiote-

rapia e assistência social. 
“No total são 1.800 aten-

dimentos por mês. Os idosos 
daqui saem acolhidos, já com 
encaminhamentos e isso está 

sendo uma grande conquista 
para nós”, ressaltou Anderson 
Alves. Todos os cursos são 
gratuitos e abertos para a po-
pulação de todos os bairros.

Setor de alimentação Escolar 
recebe dois novos veículos utilitários

entidades conveniadas, e os no-
vos utilitários otimizarão nos-
sos serviços”, explicou a super-
visora de Finanças e Recursos 
Humanos, Michele Maciel.

Já a secretária de Educação, 
Valéria Recco, celebrou com 
toda a equipe a entrega dos veí-
culos reiterando os compromis-
sos e investimentos cumpridos 
pelo prefeito Guilherme Ávila, 
atendendo a educação municipal, 
e frisou que o propósito final é o 
alunado, seu bem estar, sua for-

mação e seu desenvolvimento.
“Nossa missão é promover 

uma educação integral para os 
nossos alunos, favorecendo a 
construção de saberes, da cidada-
nia e do ser humano. Nossos es-
forços contemplam todos os seg-
mentos necessários (professores 
capacitados, alimentação escolar, 
material didático e pedagógico, 
uniforme, climatização das salas 
de aula, transporte escolar), para 
cumprir o que planejamos e as 
metas estabelecidas”, enfatizou.
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Esportes

A equipe de atletismo de Bar-
retos participa neste sábado (17) e 
domingo (18), a partir das 8 horas, 
do Campeonato Estadual Master 
para atletas com mais de 30 anos 
de idade. O evento, que acontece 

uma vez ao ano, será realizado na 
pista do Ginásio de Esportes do 
Ibirapuera, em São Paulo.

O time barretense, que é 
comandado pelo professor An-
dré Gomes, irá competir com 

10 atletas: José Edson, Milton 
Pedroso, Ronaldo Pereira, Fa-
brícia Pereira, Edson Messias, 
Jurandir Francisco, Juvenil 
Pereira, Francisco Silva, Gui-
lherme Alves e Ezequiel Luiz.

As equipes sub 13 e sub 
16 da APAB/Secretaria de 
Esportes e Lazer participam 
neste sábado (17), às 10 horas, 
em Rio Preto, do Campeonato 
Regional de Basquete, que terá 
a participação de 17 equipes.

 São nove equipes na ca-
tegoria sub 13 e oito na sub 
16, que jogarão entre si. As 
quatros melhores classificadas 
disputam o quadrangular final 
no mês de novembro. Décio de 
Assis é o técnico barretense.

MASTER
O basquete masculino más-

ter 40+ da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer 
enfrenta Tanabi, também neste 
sábado (17), às 14h30, em Rio 
Preto, em jogo válido pela 
Copa Monte Líbano.

VôlEi FEMinino
As equipes de vôlei fe-

minino pré-mirim, mirim e 
infantil da secretaria muni-
cipal de Esportes e Lazer de 
Barretos jogam com Guaíra, 

neste sábado (17), às 8 horas, 
pela Copa Colina de Vôlei 
Feminino. A técnica respon-
sável pelo time barretense é 
a professora Aninha.

CApoEiRA
A equipe do Projeto Capo-

eirito disputa neste domingo 
(18), às 7 horas, em Cravinhos 
(SP), a quarta etapa paulista 
de Capoeira. Doze atletas 
representam Barretos nas 
categorias infantil e adulto 
(feminino e masculino).

um novo espaço de lazer
Equipe completa da secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente iniciou trabalho para 

implantação de grama em toda a extensão de uma praça localizada na confluência da Avenida 
Valério e Avenida Professor Roberto Frade Monte, no Jardim Ramos. O novo espaço de lazer 
também receberá canteiros e todas as demais “regalias”, que os moradores da região merecem, 
já que foram eles quem mantiveram o espaço “muito bem cuidado” durante muito tempo.

Basquete Feminino APAB participa 
de regional em Rio Preto

Atletismo de Barretos participa 
do Campeonato Estadual 

Master no Ibirapuera
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A busca pela energia limpa 
tem sido uma constante, não 
somente no dia a dia da popu-
lação como também na rotina 
das grandes empresas. 

O compartilhamento de bi-
cicletas, patinetes e até aplica-
tivos de caronas corporativas 
fazem parte deste movimento, 
que tem como foco principal 
a redução da emissão de gás 
carbônico no meio ambiente.

Barretos, com aproximada-
mente 120 mil habitantes, tam-
bém entra nesta rota. O Parque 
do Peão é um complexo com 2 
milhões de metros quadrados 
construído para sediar a Festa 
do Peão de Barretos, evento 
considerado o maior do gênero 
na América Latina. É o principal 
ponto turístico da cidade e, por 
isso, aberto à visitação todos os 
dias o ano inteiro.

Através de um acordo firma-
do com as empresas do grupo 
CPFL Energia, CPFL Soluções 
e ENVO, o Parque do Peão re-
ceberá uma Usina Fotovoltaica 
com potência instalada de 986 
kWp de energia solar, mais que 
o suficiente para abastecer todo 
o Parque do Peão. 

Segundo o Consultor Comer-
cial da CPFL Soluções, Fabrício 
Gonçalves Moisés, o sistema 
foi projetado para que a energia 
excedente, que ocorre na maioria 
dos meses, fique como um crédito 

para os meses de maior consumo. 
"Fizemos os cálculos do 

consumo anual e os meses de 
baixa utilização compensarão 
o mês de agosto, por exemplo, 
quando acontece a Festa do 
Peão de Barretos", declarou.

Serão instaladas 2.908 pla-
cas em uma área de 10,5 mil 
metros quadrados. Com o fim 
da utilização da energia elétri-
ca, o Parque do Peão deixará 
de emitir para o meio ambiente 
mais de 100 toneladas de CO2 
por ano. As obras devem come-
çar ainda em outubro deste ano. 

"A energia solar vem cres-
cendo no país. Com o desen-
volvimento da tecnologia, as 
usinas fotovoltaicas se tornaram 
competitivas e colaboram para 
uma matriz energética mais lim-
pa e sustentável", complementa 
do diretor da CPFL Soluções.

Segundo o diretor finan-
ceiro da Associação Os Inde-
pendentes, Jerônimo Muzeti, a 
natureza e as futuras gerações 
são os maiores beneficiados. 

"Para termos resultados efe-
tivos em relação à qualidade do 
ar e aos efeitos que nós mesmos 
temos provocado em todo mundo, 
precisamos começar logo e nós 
estamos fazendo nossa parte, com 
a esperança de que seja o início de 
uma grande onda que vai alcançar 
empresas e gestores de Barretos, da 
região e de todo o país", afirmou.

Paixão que Passa gerações

Redner Leandro Moreira, 39 anos, e Maurício Gulla Moreira, 20 anos. Pai e filho 
competem no rodeio de Barretos em busca do título de campeão (Fotos: Divulgação)

Pai e filho disputam final de 
montaria em touro na Festa do Peão de Barretos
Em um gesto solidário, os dois também participam do Desafio do Bem, que acontece no último dia do evento em prol do Hospital de Amor

A final da Liga Nacional 
de Rodeio, que acontece na 
próxima semana, de 19 a 21 
de agosto, durante a 64ª Festa 
do Peão de Barretos, terá uma 
disputa em família. Pai e filho 
foram classificados para a etapa 
e concorrerão ao mesmo título. 

Os competidores Redner 
Leandro Moreira, 39 anos, e 
seu filho Maurício Gulla Mo-

reira, 20 anos, de Gavião Pei-
xoto (SP), vem se destacando 
no cenário nacional.

O pai, com 22 anos de carreira 
no rodeio, já conquistou o título de 
campeão no Circuito Barretos, em 
2008, enquanto o filho, que possui 
cerca de 4 anos de carreira, foi o 
7º colocado no Rodeio Júnior de 
Barretos, em 2015.

Redner Moreira, o pai, se 

classificou vencendo o Rodeio 
de Rio Claro, em abril. A par-
ticipação de Maurício Moreira 
foi confirmada somente no mês 
de junho, depois de vencer um 
desafio no Rodeio de Ourinhos. 

De acordo com Redner 
Moreira, a participação do 
filho na competição é uma 
mistura de sentimentos e gera 
uma ansiedade maior. 

"Desde criança ele me acom-
panhava, montava em cavalos, 
em bezerro e um dia decidiu que 
queria participar de rodeio. Eu 
dei todo apoio, mas, na hora, o 
coração fica apertado, dá uma 
preocupação com a segurança 
dele. O lado pai fala mais alto", 
diz Redner Moreira.

O filho também diz que 
a presença do pai passa mais 
confiança e segurança para 
enfrentar a pressão da arena de 
Barretos. "Fico sem palavras de 
disputar ao lado da pessoa que 
é a minha maior referência, que 
me ensinou tudo. No entanto, é 
uma competição com grandes 
nomes e a presença e apoio do 
meu pai me deixa mais confor-
tável, me dá mais segurança", 
afirma Maurício Moreira.

Desafio Do amor
Independente do resultado 

da disputa da etapa final da 
Liga Nacional de Rodeios, pai 
e filho participarão de uma ação 
solidária. É o Desafio do Bem, 
realizado no último dia da festa, 
em prol do Hospital de Amor. 

Redner montará o touro 
"Tô Bacana", da Cia. Cali-
fórnia, e Maurício terá como 
desafio o touro Wolverine, da 
Cia de Rodeio GR.

O Desafio do Amor, que 

contará com a narração do 
locutor Gleydson Rodrigues, 
acontecerá no intervalo entre 
a disputa da semifinal e final 
da montaria em touros, do 27º 
Barretos International Rodeo.

Durante os 11 dias da 64ª 
Festa do Peão de Boiadeiro de 
Barretos um grupo, de apro-
ximadamente 80 voluntários, 
passará coletando doações do 
público presente nas arquiban-

cadas e camarotes. Ações tam-
bém serão realizadas na área 
de alimentação e nos espaços 
externos da Arena de Rodeio.

Em 2018, o Desafio do Bem 
arrecadou cerca de R$ 515 mil. 
Somente no ano passado, o 
Hospital do Amor de Barretos, 
que trata pacientes com câncer, 
atendeu gratuitamente mais de 
192 mil pacientes de 2.167 cida-
des de todas as regiões do Brasil.

eNergia LiMPa

Com uso de energia solar, 
Parque do Peão de Barretos 

deixará de emitir mais de 100 
toneladas de Co2 por ano

Parque do Peão 
irá gerar sua 

própria energia 
a partir de 2020 

(Foto: André 
Monteiro)
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O próximo dia 18, será de festa para a barretense Eloisa Toledo, 
que brinda idade nova ao lado dos filhos e do marido. Parabéns!!

A princesa 
Rafaela, 
comemorou 
seu 5º aninho 
no último dia 
16, a data foi 
celebrada 
com uma linda 
festa com o 
tema LOL, 
o carinho 
especial ficou 
por conta dos 
pais corujas, 
o casal de 
médicos, 
dr. Jorge e 
dra. Erica. 
Parabéns!!

Nesta sexta (17), é dia de festa para Patrícia Guirão que completa 
mais um ano de vida, ao lado de amigos e familiares. Parabéns!!!

O casal Priscila Teles e 
Alan Soares, curtiram 

deliciosas férias em 
Santiago do Chile, onde 

o casal noivou com 
muito romantismo. 

Felicidades !!

A barretense 
Adriana 
Brandão vai 
celebrar mais 
uma primavera 
no próximo dia 
18, o parabéns 
especial fica por 
conta do esposo 
Nilton Borges. 
Parabéns!!
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Telefone: (17) 3043-6606

Cinema

Malévola Dona do Mal
Uma aventura que se passa 
vários anos depois de “Ma-
lévola” – em que o público 
aprendeu sobre os eventos 
que endureceram o coração 
da vilã mais famosa da Dis-
ney e a levou a amaldiçoar 
a pequena princesa Aurora, 
“Malévola II” continua a 
explorar a relação complexa 
entre a fada de chifres e a 
quase rainha, ao formarem 
novas alianças e enfrenta-

rem novos adversários em sua luta para proteger os mouros e as criaturas mágicas.

Ontem (16), foi dia de festa para Abdalinha Rezek, que 
festejou mais um ano na folhinha, ao lado dos amores de sua 

vida... A esposa Érica e o filho Francisco. Parabéns!!

QUEM JÁ FOI RAINHA DA FESTA DO PEÃO, 
JAMAIS PERDE A COROA... É o caso da linda e encantadora 

Camila Barco, que desfila pelos camorotes da Festa do Peão. 

ZOOOMMM... Para o casal Ariane Monteiro e Fabrício Mi-
randa, que está curtindo muito essa Festa do Peão de 2019!! 

A Design de So-
brancelhas, Verô-
nica Carmo está 
arrasando nos 
atendimentos na 
Rua 34, esq. 43. 
Sempre buscando 
novidades para as 
clientes. Contato: 
17- 98180-8316. 
Sucesso!!

NO ROLÊ.... Aproveitando o primeiro dia da 
Festa do Peão de 2019, os amigos Pitter Freitas, 

casal Laura e Lucas, e João Victor Robert. 

Curtindo os shows da Festa 
do Peão de 2019, os amigos 

Milleny Sopa e Piter Freittas. 

Ontem (16), o Assistente Social, Quirino Júnior, comemorou 
mais uma primavera, ao lado dos amigos e familiares. 

E com paparicos da esposa Andréa. Felicidades!!!
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COLINACOLINA

Mais uma vez, Colina foi 
matéria no Jornal da Clube, na 
última terça-feira, 13 de agosto. 
O conteúdo da mesma foi o 
polêmico Centro Cultural, obra 
parada há mais de onze anos, que 
não passa de um prédio inacaba-
do que se deteriora a cada dia.

Na matéria, o advogado 
especialista em direito cons-
titucional, Dr. Juarez Alves 
de Lima, fez uma observação 
cirúrgica sobre o “elefante 
branco” colinense. 

Disse o Doutor: 
“Lamentavelmente nós 

estamos diante de mais um 
episódio em que se observa 
o descaso com o erário públi-
co. E o descaso com o erário 
público gera duplo prejuízo à 

Farmácia de Plantão em colina
drogaria Hikari
Rua 7 de Setembro, nº 701 - Centro
Telefone: (17) 99135 - 9012
Plantão: Das 8 às 21 horas (de 17 a 23 de agosto)

QUermeSSe na aPae
Dias 6 e 7 de setembro anote na sua agenda. Quermesse na 
APAE de Colina. Imperdível!

troFeU deStaQUe colina 2019
O Troféu Destaque Colina 2019 foi criado pela Coluna “Colina” 
deste jornal, com o objetivo de premiar as personalidades de vá-
rios segmentos da sociedade colinense, entre saúde, educação, 
filantropia, religião, comércio, agronegócio, esporte, segurança, 
justiça, figura pública social e imprensa. Serão 12 os escolhidos. 
E a escolha dos homenageados já está sendo realizada.

Centro Cultural vira manchete negativa na mídia regional

sociedade como um todo. No 
caso em questão observa-se 
um prejuízo na área cultural, 
na área educacional na hora de 
lazer para a sociedade.

De outro lado a gente 
observa um desperdício de 
erário, em que para formatar, 
para concluir a obra, mais va-
lores ainda serão necessários 
e, com isso, quem banca é 
a própria sociedade. A pre-
feitura mais uma vez adia a 
finalização da obra alegando 
que espera verbas do governo 
estadual. Até quando essa 
situação vai continuar?

A gente observa sempre um 
jogo de empurra, de um poder a 
outro sem, contudo, nenhum as-
sumir sua real responsabilidade. 

Fica evidente aí uma falta de pla-
nejamento, de possibilidade de 
execução concreta de uma obra 
pública. E isso não pode ficar à 
mercê de liberação de verba. 

Se a medida dispõe a cons-
truir um prédio público em 
benefício da sociedade, o po-
der público tem que ter esse 
valor nos cofres públicos para 
bancar completamente a execu-
ção e entregar desse bem. Do 
contrário é mera promessa de 
campanha e estelionato eleito-
ral. As desculpas para a entrega 
mudam a cada prazo vencido”. 

Questionado sobre “o que 
pode ser feito na justiça para a 
população ter o centro cultural, 
que custou 3 milhões de reais, 
continuou o dr. Juarez:

“A medida é que o adminis-
trador público assuma e con-
cretizar aquilo para o qual ele 
se predispôs em sua candida-
tura. Nesse caso nós já temos 
a lei de responsabilidade fiscal, 
então compete até mesmo ao 
ministério público ou qualquer 
membro da sociedade civil 
procurar numa ação civil pú-
blica, obrigando o município 
a cumprir efetivamente com 
aquilo que ele se predispôs a 
fazê-lo. E os vereadores que 
deveriam ter fiscalizado essa 
obra, essa construção, tam-
bém tem que prestar contas 
à população e aquilo que a 
gente sempre tem repetido, 
várias vezes, de que o papel 
do vereador é de fiscalizar o 
serviço prestado pelo muni-
cípio, as ações promovidas 
pelo poder executivo, porque 
eles representam a sociedade. 
Então, enquanto representan-
tes da sociedade não podem 
se omitir. Omitindo eles estão 
descumprindo aquilo para o 
qual eles foram eleitos”. 

A obra parada sofre danos 
maiores na estrutura. Para refazer 
tudo, o gasto vai ser bem maior e 
quem vai pagar essa conta?

“Um duplo prejuízo para a 
sociedade porque é a própria 
sociedade que vai bancar com 
o seu pagamento de impostos 
aquilo que é desperdiçado 
pelo poder executivo e o ônus 
recai, mais uma vez, no ombro 
da população”, finaliza o dr. 
Juarez. Sem mais.


