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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 26 DE JULHO

R$  3,771
Dólar Comercial Venda R$  3,773

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

IMAGEM DO DIA

governador na região

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Em parceria com a prefei-
tura de Barretos, o Instituto 
Rosentino Bispo entregou na 
manhã desta sexta-feira (27), 
160 próteses total ou parcial, 
para idosos da região norte de 
Barretos, moradores nos bair-
ros Leda Amêndola, Zequinha 
Amêndola, Dom Bosco, Ari-
zona e adjacências.

O ato teve a participação 
do prefeito Guilherme Ávila; 
da secretária municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano, Kelly Brito; 
do presidente do instituto, 
Anderson de Souza Alves; 
do presidente do Conselho 
Municipal do Idoso e gestor 
do Fundo do Idoso, André 

Guimarães de Castro; e do 
empresário Bodão.

“Não só na parte estética e 
autoestima, mas também para 
a saúde, pois proporcionam 
condições de melhor apro-
veitamento da alimentação”, 
observou o prefeito. 

Kelly Britto ressaltou todo 
apoio da gestão do prefeito 
Guilherme Ávila para a área 
social, beneficiando, assim, 
diretamente o cidadão.

Anderson Alves agradeceu 
a parceria da prefeitura e anun-
ciou melhorias para uma nova 
unidade do instituto no bairro 
Leda Amêndola e ampliação 
da sede do Nova Barretos.

PÁGINA 03

Está marcada para neste domingo, dia 28, às 16 
horas, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, 
no Aeroporto Municipal Chafei Ansei. Serão oito 
aeronaves e uma equipe de 25 profissionais. Todo o 
entorno do aeroporto estará sinalizado e monitorado. 
Durante a apresentação, a organização vai limitar 
uma área para acomodar cerca de 20 mil pessoas 
dentro do aeroporto.  No local, ainda haverá uma 
Praça de Alimentação com Food Trucks e um stand 
de souvernis da Esquadrilha da Fumaça. O secretá-
rio municipal de Defesa Civil, Manoel Messias dos Santos Neto, prevê uma belíssima exibição e 
convida os munícipes barretenses e da região para assistirem ao espetáculo. 

mães e seu bebês

A amamentação reforça 
ainda mais o vínculo de amor 
incondicional entre a mãe e o 
filho. Para abordar essas e outras 
questões que passam pelas cabe-
ças das mamães, o Movimento 
“Mama Power”, em parceria 
com o North Shopping Barretos, 
oferecerá de 1º a 4 de agosto 
uma programação comemora-
tiva à Semana Mundial do Alei-
tamento Materno. O tema deste 
ano será “Família Empoderada, 
Amamentação Possível”.

A programação prevê uma 
exposição de fotos de mães 
que amamentam, feitas pela 
fotógrafa Camila Siqueira. 
A mostra de fotos foi aberta 
à visitação nesta sexta (26) e 
vai até 4 de agosto, no espaço 
em frente à Praça de Eventos.

No dia 4 de agosto, a partir das 
16 horas, na Praça de Alimenta-
ção, acontece o “Mamaço”, que 
tem o objetivo de conscientizar e 
mostrar que a amamentação em 
público é um ato natural.

A Semana da Amamentação 
em Barretos inclui, ainda, pales-
tras e rodas de conversa em diver-
sas instituições de educação e de 
saúde, parceiras do movimento.

Portarias publicadas na 
edição da última quarta-feira 
(24) do jornal oficial do muni-
cípio, edição online, demitiram 
mais 13 servidores municipais 
por suposto envolvimento na 
fraude dos holerites.

Com as últimas demis-
sões, subiu para 102 o núme-
ro de servidores demitidos.

Segundo informações 
oficiais da prefeitura, fraudes 
dos holerites de 110 servi-
dores de diversos setores da 

administração municipal, 
causou rombo de R$ 9 mi-
lhões nos cofres públicos. 

De acordo com o secretário 
municipal de Negócios Jurídicos, 
o advogado Rodrigo Domingos, 
os processos que estão em an-
damento ou foram finalizados e 
estão sendo encaminhados para 
o Ministério Público. A Procu-
radoria Jurídica da prefeitura 
também entrará com ação para 
ressarcimento de valores desvia-
dos aos cofres públicos.

O município de Barretos tem 
adquirido, através de recursos 
próprios e de empresas particu-
lares, outros tipos de inseticidas 
para a nebulização com veículos 
fumacê, nos bairros com maior 
incidência do mosquito trans-
missor da dengue.

Barretos já registrou 6 mor-
tes, 5.325 casos positivos e 
2.457 casos negativos de den-
gue este ano.

A substituição de inseticida 

O 33º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior realizou 
nesta sexta-feira (16), no au-
ditório do Sindicato Rural do 
Vale do Rio Grande, reunião 
técnica para tratar do policia-
mento a ser realizado durante a 
Festa do Peão deste ano. 

Durante a reunião, foram 
detalhadas todas as ações 
que serão praticadas, con-
juntamente entre instituições 
públicas e privadas, para ga-

O Governador João Doria 
participa nesta segunda-feira 
(29), em Bebedouro, do lança-
mento da pedra fundamental 
da fábrica de pectina da Cargill, 
projeto que faz parte do plano 
da companhia para fortalecer 
e diversificar seu portfólio. Às 
9h50, Doria visita as obras do 
novo Hospital Regional de Bebe-
douro, que ampliará a rede SUS 
da região de Barretos e oferecerá 
atendimento de média comple-
xidade. A unidade está prevista 
para o primeiro semestre de 2020. 
Por fim, às 10h30, o Governador 
participa da abertura da Feacoop 
2019 (Feira de Agronegócios 
Coopercitrus), na Estação Expe-
rimental de Citricultura. Novos 
cursos da Etec e Fatec serão 
anunciados na oportunidade.

O Sindicato dos Trabalhado-
res nas Indústrias da Construção 
Civil e do Mobiliário de Barretos 
e região realizou, em sua sede, 
nesta sexta-feira (26), a eleição 
da nova diretoria. Com 72,96 
dos votos válidos, o sindicalista 
Dediê Santos (foto) foi reeleito 
para o novo mandato, que vai 
até 2023. A eleição foi acom-
panhada por representantes de 
diversos sindicatos barretenses.

No início da noite desta 
sexta-feira (26), um mo-
rador da zona rural enviou 
fotos mostrando grande 
quantidade de lixo, entulho 
de construção, pedaços de 
móveis, etc. Segundo o bar-
retense, toda a sujeira está às 
margens de uma estrada, em 
terra,  que liga a zona rural à 
Avenida SF1, no bairro São 
Francisco. “Por aqui tem 
pelo menos 3 conjunto de 
casas novas, prontas e em 
construção, e o trânsito por 
aqui não é pouco não. Tá 
uma sujeira danada e tem 
local até com mau cheiro. 
Fica aqui nosso recado”, 
diz uma legenda das fotos 
enviadas à redação.

Prefeitura e Instituto Rosentino Bispo 
entregam próteses dentárias para 160 idosos

Prefeitura já demitiu 
102 servidores por 

suposto envolvimento 
na fraude dos holerites

Esquadrilha da Fumaça faz 
apresentação em Barretos neste domingo

Dediê Santos é reeleito para 
novo mandato no Sindicato 

da Construção Civil

Batalhão realiza reunião técnica de 
planejamento para policiamento na Festa do Peão

rantir a segurança de turistas 
e população em geral. 

A reunião contou com as 
presenças de representantes do 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Civil, Polícia Científica, do 
Poder Judiciário, do Ministério 
Público, diversos setores da 
prefeitura, além de represen-
tantes do comércio barretense.

Ministério da Saúde não está repassando inseticidade 
para matar mosquito transmissor da dengue

Barretos já registrou 6 mortes pela doença e mais de 5,3 mil casos este ano
é em razão de o ministério da 
Saúde e o Estado não estar mais 
repassando o inseticida Mala-
thion, usado no combate ao aedes 
aegypti ao município.

A informação consta de res-
posta do secretário municipal de 
Saúde, Alexander Stafy Franco, 
a um requerimento aprovado na 
Câmara Municipal. O inseticida 
Malathion é distribuído pelo Mi-
nistério da Saúde aos Estados, 
que repassam aos municípios, 

para que seja aplicado. 
O secretário Alexander Sta-

fy Franco confirmou a infor-
mação de que o ministério não 
está repassando o inseticida. 
Segundo ele, “não está ha-
vendo repasses por problemas 
técnicos com o inseticida. Hou-
ve a elaboração de uma nota 
informativa elaborada pelo 
Ministério da Saúde explicando 
questões relacionadas ao inseti-
cida Malathion”, disse.

North Shopping 
Barretos recebe 

atividades alusivas a 
Semana Mundial do 
Aleitamento Materno

Governador 
João Doria visita 

Bebedouro na 
próxima segunda-feira



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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Departamento Odontológico 
Sindicato da Alimentação 

de Barretos, atendendo também 
em Ortodontia e também Botox

Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Clareamento dos dentes

O trâmite para aprovação 
do projeto de reforma da Pre-
vidência, que ocorreu na últi-
ma semana antes do recesso 
parlamentar, marcou o fim do 
primeiro semestre do período 
legislativo da Câmara dos De-
putados de 2019. 

Como principal resultado 
dessa fase, após ser aprovado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara dos De-
putados, bem como na Co-
missão Especial da Reforma 
da Previdência, o projeto de 
emenda constitucional (PEC 
6/2019) passou com larga 
margem de aprovação no 
plenário da Câmara.

O trâmite da PEC indica, 
para além de seu trajeto for-
mal, o perfil do jogo entre o 
Executivo e o Legislativo no 
Brasil no atual governo. 

Como uma pequena amos-
tra do que essa relação tem 
sinalizado, constata-se: 

1) A formação de uma coa-
lizão parlamentar permanente 
de apoio ao Executivo, como 
era característica do presiden-
cialismo de coalizão clássico, 
encontrado nos primeiros 
governos pós-redemocratiza-
ção. Essa coalização cedeu 

espaço para uma composição 
temática, que demanda ser re-
ordenada a cada projeto de lei; 

2) Maior espaço para atua-
ção do parlamento em relação 
ao poder de agenda do presi-
dente da república, derivado 
desses vazios que se abrem a 
cada novo projeto de interesse 
do Executivo; 

3) O aumento do apoio po-
pular à mudança na previdên-
cia, com claro impacto sobre o 
comportamento parlamentar; 

4) A resposta do Executivo 
às exigências de negociação 
dos parlamentares, o que pode 
ser verificado pela liberação 
das emendas orçamentárias aos 
deputados.

Para o segundo semestre, 
ainda resta a aprovação em 
segundo turno no plenário 
da Câmara e a tramitação no 
Senado, com processo idêntico 
ao exigido na Câmara. 

O que está em aberto, en-
tretanto, é se os municípios e 
os estados vão ser inseridos na 
emenda constitucional, já que 
o relatório final do deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP) 
acabou excluindo as subuni-
dades federativas da reforma. 

A inclusão dos estados e 

municípios na nova previ-
dência é um dos pontos mais 
delicados da negociação entre 
o Executivo e Legislativo e foi 
retirada para poder ser aprova-
da na Câmara. A despeito dos 
esforços dos reformistas no 
Senado favoráveis à inclusão e 
ao próprio Planalto, ela conti-
nuará sendo tema controverso 
no segundo semestre.

A reforma da previdência 
parece sinalizar uma mudança 
de relação entre o Executivo 
e o Legislativo no âmbito do 
processo decisório nacional. 

Se o presidente prefere não 
formar uma base de apoio regular 
e distribuir cargos ministeriais 
em troca de apoio parlamentar, 
permite que lideranças parlamen-
tares atuem decisivamente alte-
rando o conteúdo das reformas. 

Essa estratégia leva o pre-
sidente a transferir parte dos 
custos de negociação ao par-
lamento sem, no entanto, abrir 
mão de reivindicar os méritos 
das vitórias. 

Entretanto, essa estratégia 
passa por mais ativismo do 
Legislativo, mais barganhas 
políticas e, consequentemente, 
maior demanda por recursos or-
çamentários aos parlamentares.

Como as dores na boca podem 
significar o surgimento de outras 
doenças ou algum problema 
maior, ela requer um diagnóstico 
específico e deve ser feito por um 
médico ou um dentista. Dentre as 
dores de boca mais comuns estão: 
a dor de dente, a dor na gengiva e 
a dor na mandíbula.

Assim como as aftas, dor na 
boca e dor na mandíbula são co-
mumente associadas com estres-
se. Um dentista ou médico pode 
identificar a fonte de desconforto 
na mandíbula que, geralmente, é 
causada por condições simples e 
de fácil tratamento.

Em casos mais raros, a dor na 
mandíbula pode ser um dos sin-
tomas de um ataque cardíaco, as-
sim, reconhecendo como um dos 
sintomas de um ataque, você pode 
ajudar alguém em tal condição.

Causas
Ao longo dos anos, foram 

identificadas várias causas para 

Já se foi o tempo em que 
o consumo da terceira idade 
era exclusivo das lojas físi-
cas. De acordo com dados do 
Compre & Confie, empresa 
de inteligência de mercado 
com foco em e-commerce, 
esses consumidores foram 
responsáveis por 2,2 milhões 
de pedidos de compras online 
no segundo trimestre de 2019, 
representando 5,7% do total 
realizado no período.

Apesar de o porcentual ser 
pequeno, esses consumidores 
estão dispostos a gastar mais 
nas compras online: o tíquete 
médio dos pedidos foi de R$ 
429,20, valor acima da média 
de mercado – de R$ 413,10 
no período.

“O consumidor da terceira 
idade ainda está dando os 
primeiros passos no universo 
das compras online, mas deve 
ser observado com atenção 
nos próximos anos. Essa faixa 

etária está, ultimamente, mais 
engajada com mídias sociais e 
comunicadores instantâneos e, 
portanto, representam também 
uma oportunidade valiosa 
também para varejistas”, afir-
ma André Dias, diretor exe-
cutivo do Compre & Confie.

A proporção dos gastos 
entre homens e mulheres é 
bastante equilibrada, com os 
vovôs ligeiramente mais em-
polgados para comprar online: 
eles foram responsáveis por 
51% do volume de pedidos 
no período, enquanto as vovós 
somaram 49%.

“Esse comportamento é o 
contrário da média geral de 
mercado, em que geralmente 
as mulheres concentram a 
maior quantidade de compras. 
O tempo para acessar as pla-
taformas digitais e a menor 
proporção de tarefas domés-
ticas, em relação às mulheres 
nessa faixa etária, podem ser 

fatores que ajudam a explicar 
essa diferença”, ressalta Dias.

Mas afinal, quais são os prin-
cipais itens que esse público va-
loriza na hora de comprar online? 

De acordo com o levanta-
mento da companhia, as cinco 
categorias que concentraram 
maior volume de pedidos no 
período foram: Entretenimen-
to (15,1%), Beleza, Perfuma-
ria e Saúde (13,6%), Infor-
mática e Câmeras (11,5%), 
Telefonia (11,4%) e Artigos 
para Casa (10,7%),

“Com o envelhecimento 
da população, o acesso à in-
ternet por parte da terceira 
idade deve aumentar cada 
vez mais nos próximos anos. 
É fundamental que varejistas 
entendam o que esses consu-
midores esperam do mundo 
online a fim de fomentar uma 
oferta especializada cada vez 
mais adequada a esse público”,  
finaliza Dias.

Por muitas vezes, e não 
somente para minhas equipes 
de trabalho, sempre que tenho 
oportunidade, passo a seguinte 
mensagem: “O sucesso consis-
te em você fazer o que gosta, 
acreditar no que fez e persistir 
no que acredita”. Isso porque o 
que tem valor de fato é chegar 
no final do dia e sentir lá no seu 
âmago: “Hoje fui feliz”.

Se nos aprofundarmos nesse 
mundo do bem-estar podemos 
questionar o quanto os índices 
atuais que medem a riqueza de 
um país estão obsoletos. 

O que vale mesmo é o IFP- 
Índice de Felicidade Pessoal. 
Aquilo que te faz feliz e que te 
impulsiona a sonhar, a realizar, 
a contaminar seu ecossistema 
com a sua felicidade.

Um dos pensadores que se 
preocuparam com essa grande 
questão da humanidade foi o 
Prêmio Nobel de Literatura, 
filósofo, matemático e escritor 
inglês, Bertrand Russell. 

Na sua obra clássica “A 
Conquista da Felicidade” ele 
defendia que muitas pessoas 
infelizes podem chegar a con-
quistar a felicidade, se fizerem 
um esforço bem-orientado. 

O ensaísta analisa os mui-
tos fatores que fazem o homem 
infeliz e aqueles que devem 
se empenhar para alcançar, de 
modo permanente, a tão dese-
jada felicidade, ainda que, a 
nosso ver, ela não seja de todo 
modo integral.

Por causa da tradicional es-
piritualidade de alguns países 
orientais, a felicidade alcançou 
outro patamar em alguns deles. 

No longínquo e enigmático 
Butão, há até o Ministério da 
Felicidade, que procura plane-
jar o bem-estar da população, 
de modo a alcançar o mais 
alto estado de espírito para 
encontrar alegria e satisfação. 

Criaram até o índice de Fe-
licidade Interna Bruta (FIB), 
pelo qual o governo mede, 
além do desenvolvimento 
econômico sustentável, a con-
servação do ambiente, a pre-
servação das tradições e até se 
o governo é bondoso. 

Essa diretriz levou o Butão 
a integrar as 10 nações mais 
felizes do planeta. E, isso, sem 
ser rica economicamente.

Em seu território, a vio-
lência é muito baixa, não há 
mendigos e a fome inexiste, 

sendo a maioria dos habitantes 
vegetarianos. O pensamento 
dominante é que a alegria 
do povo é o principal e mais 
importante do que o desen-
volvimento econômico. Ele 
contraria a lógica ocidental 
de que a riqueza vem acima 
da felicidade.

A receita do encontro com a 
felicidade já tinha sido resumida 
por Aristóteles, muitos séculos 
atrás, quando receitou que “feli-
cidade é ter algo o que fazer, ter 
algo que amar e algo a esperar”.

Como grande pensador, o 
mestre Buda disse “que não 
existe caminho para felicidade 
e que ela é o caminho”. Entre 
outros inúmeros pensamentos 
sobre o tema, ele declarou: “A 
felicidade não depende do que 
você tem ou quem você é. Só 
depende do que você pensa”.

Aqui fica um convite. Va-
mos fazer o que gostamos 
sem nos influenciarmos com 
os “modelos” que a sociedade 
nos impõe? Venha ser feliz!!!

Caminhos para o 
sucesso e felicidade

neide Montesano
CEO do Grupo Montesano e 

expert em sustentabilidade 
regulatória e boas práticas de 
desenvolvimento de negócios

VoVôs na web
Terceira idade faz 2,2 milhões de 

pedidos via e-commerce no 2º trimestre
reforma da previdência e o jogo 

entre Executivo e legislativo no Brasil
Esse editorial especial vem assinado por André Frota, membro do 

Observatório de Conjuntura e professor do curso de Relações Internacionais, 
e Luiz Domingos Costa, professor dos cursos de Ciência Política e Relações 

Internacionais, ambos do Centro Universitário Internacional Uninter.

Dor na boca: o que pode 
ser, tipos e tratamentos

este tipo de dor. As principais 
causas primárias são estresse e 
má higiene bucal, que causam 
dores de dente (inflamação) e 
gengivite (leve e moderada). As 
principais causas secundárias 
comuns são ataque cardíaco, 
diabetes e perda de dente (in-
flamação severa).

Tipos de dor
Inflamação dentária: é quando 
um nervo do dente está irritado ou 
lesionado, causando desconforto. 
Perda dentária: quando a infla-
mação evoluiu para uma infecção, 
ocasionando a perda do dente. 
Gengivite: é uma inflamação na 
gengiva. Nos primeiros estágios, 
as bactérias da placa se acumu-
lam, fazendo com que as gengivas 
fiquem avermelhadas, inchadas e 
sangrando com certa facilidade 
durante a escovação dos dentes.
Periodontite: é o estágio mais 
avançado e severo da gengivite, 
que passa para os ligamentos e para 

os ossos que dão suporte ao dente. 
Distúrbio da articulação tem-
poromandibular (DTM): é um 
distúrbio das articulações e dos 
músculos responsáveis pelo 
movimento da mandíbula (ou 
músculos mastigatórios).

diCas 
Mantenha sua higiene bucal 
em dia: muitas doenças e dores 
na boca estão associadas à má 
higiene dental e bucal;
Relaxe: O estresse aumenta 
a dor e tensiona a mandíbula, 
podendo até travá-la tempo-
rariamente. Use técnicas de 
relaxamento para alívio da dor;
Não escove seu dente de forma 
agressiva: ao invés de ajudar, 
isso pode danificar seus dentes 
e sua gengiva; 
Visite o dentista regularmen-
te: ele pode identificar proble-
mas antes que você em apenas 
uma consulta; 
Compressas quentes: a aplica-
ção de calor úmido, como um 
pano ou compressa diretamente 
no local, alivia a dor. 
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Bastidores
da Política

Está marcada para neste 
domingo, dia 28, às 16 horas, 
a apresentação da Esquadri-
lha da Fumaça, no Aeroporto 
Municipal Chafei Ansei. Serão 
oito aeronaves e uma equipe de 
25 profissionais, que chegaram 
a Barretos, neste sábado (27). 

O secretário municipal 
de Defesa Civil, Manoel 
Messias dos Santos Neto, 
prevê uma belíssima exibi-
ção e convida os munícipes 
barretenses e da região para 
assistirem ao espetáculo. 

“Com certeza, teremos um 
grande espetáculo. A apresen-
tação da esquadrilha em Bar-
retos é uma grande conquista, 
um presente de aniversário 
antecipado da gestão do pre-
feito Guilherme Ávila para 
o município, que completará 
165 anos no dia 25 de agosto”, 
antecipou Manoel Messias.

“Estamos fazendo toda 
preparação de forma estru-
turada e organizada para 
receber a apresentação e, 
com certeza, o barretense e as 

Neste sábado, 27 de ju-
lho, é comemorado o Dia do 
Motociclista. O Estado de 
São Paulo possui 9,1 milhões 
de condutores aptos a dirigir 
motos. Mas os motociclistas 
permanecem em uma lideran-
ça que ninguém deseja estar: a 
estatística de maiores vítimas 
fatais no trânsito paulista.

O mapeamento do Infosiga 
SP, sistema de dados do Progra-
ma Respeito à Vida, mostra que 
os motociclistas correspondem a 
35% das vítimas fatais do Estado 
no primeiro semestre deste ano. 
Foram registradas 913 fatalida-
des entre janeiro e junho, uma 
redução de 0,9% em compara-
ção ao ano passado, com 921 
casos. A maioria das vítimas 
é jovem, do sexo masculino 
e faixa etária de 18 a 24 anos.

Visando um trânsito cada 
vez mais seguro e consciente, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo elabo-
rou uma lista com dicas de 
segurança aos condutores dos 
veículos de duas rodas:

Capacete (SEMPRE) – 
Equipamento obrigatório para 
piloto e garupa. Minimiza as 
chances de ferimentos graves 
em um acidente. Deve estar 
devidamente fixado à cabeça, 
preso ao queixo por meio da 
cinta, sem folgas, e com a vi-
seira totalmente abaixada. Na 
ausência dela, será necessário 
usar óculos protetor específico 
(não confunda com óculos com 
lentes corretivas ou de sol, 
ok?). É necessário ter o certi-
ficado pelo Inmetro e deve ser 
aposentado sempre que receber 
forte impacto ou estiver com a 
altura da espessura da espuma 
do forro interno diminuída, o 
que compromete a proteção.

Calçados e roupas resis-
tentes – Por andar mais expos-
to, usar vestuário com tecido 
mais grosso protege melhor o 
motociclista. Deixe para trás 
chinelos ou sandálias. Há botas, 
jaquetas e calças específicas, 
com material mais resistente 
para evitar lesões. Existem 
também coletes refletivos para 
sobrepor às roupas comuns 
e tornar o motociclista mais 
visível na via, principalmente 
à noite. Não esqueça, uma das 

No último dia 16, o vereador barretense, 
Carlão do Basquete (PROS) esteve presente no 
lançamento do Instituto Brasil 200. O evento 
aconteceu na capital paulista, com a proposta 
de apoiar a reforma tributária, além de apoiar a 
proposta da cobrança de um único imposto no 
Brasil, para que as empresas possam gerar mais 
emprego e renda no país. "Este movimento conta 
com apoio de toda a sociedade e nós, do Legislativo barretense, aderimos à proposta para a cidade 
de Barretos, com o compromisso de estender este apoio em toda nossa região", explicou Carlão do 
Basquete. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, esteve presente na solenidade, 
onde foi lançado o "Manifesto da Sociedade Empreendedora pelo Imposto Único". Na foto, o vere-
ador Carlão do Basquete; o presidente do instituto, Gabriel Kanner; e o vereador Raphael Dutra.

Primeiro a propor salário mínimo para vereador barretense - O vereador Rafael Oliveira 
reafirmou nesta sexta-feira (26) que colocará uma emenda no projeto de seu colega Raphael 

Dutra, que pede a redução de vereadores de 17 para 13, propondo salário mínimo mensal para 
os vereadores de Barretos. Sua proposta de emenda foi destacada na imprensa barretense no dia 
19 de junho, mostrando que ele foi o primeiro a se manifestar pela redução de salários. "Já que é 
mudança, vamos mudar geral", 
comentou, indignado, após o 
comportamento de diversos 
colegas de Legislativo, se 
manifestando na mídia sobre o 
assunto. "Isto mostra que, mais 
uma vez, coloquei em discus-
são um tema polêmico e que 
vai de encontro aos desejos 
da população. Vale destacar, 
também que, por lei, a Câmara 
Municipal de Barretos já com-
porta 19 cadeira de vereadores 
e que, proporcionalmente, o 
salário de vereador barretense 
é o mais baixo do Estado".

IMPoSTo ÚnICo

Esquadrilha da Fumaça faz 
apresentação em Barretos neste domingo

pessoas da região ficarão ma-
ravilhados com a exibição”, 
ressaltou o secretário.

Durante a apresentação, a 
organização vai limitar uma 
área para acomodar cerca de 
20 mil pessoas dentro do ae-
roporto. A apresentação será 
feita no sentido transversal da 
pista. Embora as aeronaves 
farão pouso e decolagens nas 
cabeceiras, não será possível 
assistir destes extremos. 

Todo o entorno do aero-
porto estará sinalizado e mo-
nitorado por meio da Polícia 

Rodoviária, Concessionária 
TEBE, Polícia Militar, secre-
taria municipal de Ordem Pú-
blica, secretaria municipal de 
Defesa Civil e Tiro de Guerra. 

Na Vicinal Pedro Vicentini, 
no trecho entre a rotatória de 
acesso ao AME e o final do tre-
cho de pista dupla, as áreas de 
acostamento estarão liberadas 
para estacionamento.

O secretário informou, ain-
da, que haverá uma Praça de 
Alimentação com Food Trucks 
e um stand de souvernis da 
Esquadrilha da Fumaça.

Dia Do Motociclista
Detran.SP alerta para ações simples 

para proteger quem pilota moto
Condutores de motos são líderes nas estatísticas de mortes no 

trânsito do Estado, que possui 9,1 milhões de motociclistas
principais regras 
de segurança do 
trânsito é ver e ser 
visto. O uso de lu-
vas nas mãos tam-
bém é indicado.

Antena corta
-pipa – Apesar de 
não ser um item 
obrigatório, é de 
extrema impor-
tância para a vida 
do motociclista, 
pois impede o 
contato direto da 
linha cortante da 
pipa com o pesco-
ço do piloto. Todo 
cuidado é válido!

Manobras - O 
motociclista deve 
estar montado ou 
sentado, com as 
duas mãos no gui-
dão e os pés sobre 
os pedais ou asso-
alho, no caso de 
motoneta, para pilotar. Esqueça 
manobras perigosas, como empi-
nar a moto. Além de colocar todos 
em perigo, gera a suspensão do 
direito de dirigir. Não é permitido 
também descer da moto e em-
purrá-la com o motor ligado para 
fazer alguma manobra. Então, 
nada de conversões proibidas, 
invadindo faixas de pedestres ou 
ciclovias destinadas às bicicletas.

Deixe o celular de lado - O 
celular pode ser utilizado como 
GPS acoplado por meio de supor-
te no guidão da moto. Contudo, só 
pode ser manuseado quando o ve-
ículo estiver estacionado e com o 
motor desligado. Nada de colocar 
o celular dentro do capacete para 
atender ligação nem mesmo uti-
lizar fones de ouvidos para ouvir 
músicas no deslocamento, pois 
isso eleva o risco de acidentes ao 
tirar a atenção do motorista da via 
e diminuir a audição. Não deve 
ser utilizado em movimento em 
nenhuma hipótese nem mesmo 
em breves paradas em semáfo-
ros ou pedágios.

Trafegar no corredor – A 
legislação federal de trânsito 
não proíbe a circulação de 
motos nos chamados corre-
dores. Porém, o piloto precisa 
guardar distância segura late-
ral e frontal entre os demais 
veículos, considerando a ve-

locidade e as condições do 
local, da circulação, do veículo 
e climáticas. Vale o alerta: o 
motociclista corre o risco de 
não ser visto pelos demais 
motoristas, principalmente se 
estiver entre veículos grandes, 
e se envolver em acidentes.

NUNCA ultrapasse à di-
reita – Os motoristas de carros 
não esperam essa atitude e isso 
aumenta o risco de colisão. A 
ultrapassagem deve ser feita 
em locais permitidos pela 
sinalização e pela esquerda, 
exceto quando o veículo a ser 
ultrapassado estiver na faixa 
apropriada e sinalizando o 
propósito de entrar à esquerda.

Respeite os limites de velo-
cidade – Regra fundamental pra 
um trânsito seguro. O condutor 
fica mais vulnerável no veículo 
de duas rodas e, em caso de aci-
dente, projeta o corpo do piloto 
contra outro veículo ou o asfal-
to. O impacto é maior conforme 
aumenta a velocidades.

Viaje tranquilamente, 
faça check-up – Evite ter dor 
de cabeça por conta de falhas 
inesperadas. Confira sempre 
a calibragem e a aderência 
dos pneus, freios, buzinas, 
combustível, funcionamento 
do farol, entre outros itens 
importantes, e siga em paz.
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (29/07) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
CORRETOR DE IMÓVEIS 
ELETRICISTA DE AUTOS

ENGENHEIRO ELETRICISTA
GARÇOM

MECÂNICO DE CAMINHÕES
OPERADOR DE MÁQUINA TORNO CNC

PROMOTOR DE VENDAS (VAGA TEMPORÁRIA
REPRESENTANTE COMERCIAL
REPRESENTANTE COMERCIAL

TAPECEIRO DE AUTOS
TORNEIRO MECÂNICO

VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
OPERADOR DE BALANÇAS RODOVIÁRIAS

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.

Entre janeiro e junho deste 
ano, o estado de São Paulo 
teve 2.593 mortes no trânsito. 
Na comparação com o primei-
ro semestre de 2018 (2.645 
óbitos), a redução é de 2%. A 
região metropolitana da capi-
tal lidera o ranking, com 850 
ocorrências fatais no período, 
o que corresponde a quase 
um terço do total (32,8%). Na 

O Via Rápida, programa da 
Secretaria Estadual de Desen-
volvimento Econômico, abriu 
inscrições para 120 vagas em 
cursos de qualificação pro-
fissional de curta duração na 
região de Barretos e Franca. 

O Programa Via Rápida 
foi remodelado e os cursos 
ofertados são relacionados 
às demandas de qualificação 
profissional dos empregadores 

Via rápida Emprego oferece 120 vagas para cursos de 
qualificação em 4 municípios da região de Barretos e Franca

de cada região. 
Além disso, parte dos cur-

sos terá um módulo inédito 
de empreendedorismo desen-
volvido com apoio do Sebrae, 
que habilita os concluintes a 
solicitar linhas de crédito com 
juros especiais do Banco do 
Povo e do próprio Sebrae.

Em Colina e Viradouro, 
as vagas são para o curso de 
Eletricista - Instalação Predial 

e Residencial, com 30 oportu-
nidades em cada município. 
Para Jaborandi são 30 vagas 
para o curso de Pedreiro. Já 
em Orlândia, as 30 vagas são 
para o curso de Assistente 
Administrativo. 

Os interessados devem se 
cadastrar pelo site www.via-
rapida.sp.gov.br. O início das 
aulas está previsto para o dia 
7 de agosto com carga horária 

O setor agropecuário con-
tribuiu com 22.702 vagas para 
o saldo de empregos formais 
gerados em junho, de acordo 
com dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados na 
última quinta-feira (25) pelo 
Ministério da Economia, que 
foi de 48.436 postos.

“O ambiente interno e o 
externo favoráveis ao investi-
mento na atividade combina-
do com a safra de grãos que, 
superando estimativas, deve 
atingir recorde neste ano, aca-
bam por demandar mais mão 
de obra”, avaliou o secretário 
adjunto da Secretaria de Po-
lítica Agrícola do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Jose Ângelo 
Mazzillo Junior.

Segundo o Ministério da 
Economia, foi o melhor re-
sultado do Caged registrado 
para o mês de junho desde 
2013 e representou alta de 
0,13% sobre o estoque do 
mês anterior. No semestre, 
os números são os melhores 
desde 2014, com o saldo po-

Agropecuária gerou 22.702 vagas 
de empregos formais em junho
Saldo foi positivo no mês, com total de 48.436 

postos, o melhor resultado desde 2013

sitivo de 408.500 vagas.
No acumulado de 12 meses, 

o saldo entre admissões e des-
ligamentos ficou positivo em 
524.931 novos postos formais, 
que representa melhoria em re-
lação ao mesmo período do ano 
passado, quando foram gerados 
280.093 novos empregos.

Além da agropecuária os 
resultados positivos de junho 
foram registrados também 
por Serviços (23.020 postos), 
Construção Civil (13.136 pos-
tos), Serviços Industriais de 
Utilidade Pública (2.525), 
Extrativa Mineral (565) e 

Administração Pública (483). 
E dois setores apresentaram 
resultado negativo no mês: 
Comércio (-3.007 postos) e 
Indústria de Transformação 
(-10.988 postos).

Quatro das cinco regiões 
brasileiras tiveram saldo po-
sitivo em junho. O melhor 
resultado é do Sudeste, com 
31.054 postos de trabalho 
criados. O Centro-Oeste re-
gistrou 10.952 novas vagas, 
o Nordeste, 5.142, e o Norte, 
4.002. No Sul houve mais de-
missões, com saldo negativo 
de 2.714 postos.

total de 100 horas. Cada turma 
é composta por 30 alunos. 
Após o preenchimento das 
vagas, os candidatos podem se 
inscrever para a lista de espera. 

Podem participar maiores 
de 16 anos, alfabetizados e 
que residam no Estado de São 
Paulo. Há prioridade para can-

didatos desempregados.
Mais sobre 

o PrograMa
O Via Rápida atua na quali-

ficação e formação profissional 
dos participantes, preparando 
a população que está buscando 
uma oportunidade no mercado 
de trabalho ou abrir o seu pró-

prio negócio.
O programa busca, ainda, 

aprofundar os conhecimentos 
de cada atividade profissional 
e apresentar as tendências mais 
recentes de cada área de atua-
ção aos participantes, de forma 
a ampliar suas alternativas de 
emprego e geração de renda.

São Paulo lidera índice de mortes 
no trânsito no 1º semestre

Número corresponde a 32,8% dos casos em todo o estado, que tem jovens 
entre 18 e 29 anos na faixa etária com mais vítimas. 

Especialista indica as melhores soluções para a redução de acidentes

sequência aparece Campinas, 
com 432 casos, o equivalente 
a 16,7% do total.

Em regiões como Marília 
(19%), Piracicaba (18%), 
São José do Rio Preto (14%), 
Barretos (13%) e São José dos 
Campos (8%), os índices de 
aumento de mortes no trânsito 
foram mais significativos, na 
comparação com o primeiro 
semestre passado.

No estado, os casos de mor-
tes em decorrência de colisões 
subiram de 993 no ano passado, 
para 1.001 (aumento de 0,8%), 
enquanto os casos de choque 
(quando o veículo colide com 
objetos parados) subiram de 
401 para 408 (alta de 4,2%). 

Os motociclistas foram as 
principais vítimas, com 35% 
das ocorrências (913 óbitos), 
seguido por pedestres (675) 
e automóveis (638). Conside-
rando todos os modais, as prin-
cipais causas de fatalidades 
no trânsito estão associadas à 
imprudência, desatenção e de-
sobediência às leis de trânsito.

Embora as mortes por aci-
dentes de trânsito estejam em 
queda na maioria das regiões 
administrativas do estado, o 
país ainda tem bastante traba-
lho pela frente para garantir a 
continuidade da redução. 

Segundo a ONU, por ano, 
os acidentes no trânsito causam 
1,35 milhão de mortes em todo o 

mundo. Mais da metade desses 
óbitos são de usuários vulnerá-
veis das vias, como pedestres, 
ciclistas e motociclistas. Além 
disso, os acidentes no trânsito 
ferem de 20 a 50 milhões de 
pessoas a cada ano.

De acordo com a especia-
lista em simulação e direto-
ra da ProSimulador, Sheila 
Borges, "além do aumento 
da fiscalização, a educação 
para o trânsito é a base para 
a diminuição de acidentes. A 
tecnologia em simulação é 
uma potente ferramenta dis-
ponível para este aprendizado, 
potencializando a fixação do 
conteúdo, envolvendo e imer-
gindo o usuário nas situações, 
reações e consequências," 
sugere a especialista.

Borges acrescenta que uma 
mudança positiva é mostrar os 
riscos do trânsito sem colocar 
ninguém em perigo. "Este le-
vantamento do Infosiga aponta 
que 24,4% das vítimas são 
jovens com idade entre 18 e 29 
anos; por isso, entendemos que 
com o uso dos simuladores, o 
jovem estará mais preparado 
para dirigir nas vias, impac-
tando na redução de acidentes. 
O instrutor pode, por exemplo, 
reproduzir um período chuvo-
so, com neblina, com excesso 
de veículos ou pedestres e ex-
cesso de velocidade", conclui 
a especialista.
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Os Quitutes da dulce

Dados inéditos do Ministério 
da Saúde apontam que 17,9% 
da população adulta no Brasil 
fazem uso abusivo de bebida 
alcoólica. O percentual é 14,7% 
a mais do que o registrado no 
país em 2006 (15,6%). 

Mesmo com o percentual me-
nor, as mulheres (11%) apresenta-
ram maior crescimento em relação 
aos homens (26%), no período de 
2006 a 2018. Em 2006, o percen-
tual entre as mulheres era de 7,7% 
e, entre os homens, 24,8%.

Os dados são da Pesquisa de 
Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel), 
de 2018, divulgados na última 
quinta-feira (25), durante Reunião 
da Comissão Intergestores Tripar-
tite (CIT), em Brasília.

A pesquisa apontou ainda que 
o uso abusivo entre os homens é 
mais frequente na faixa etária de 
25 a 34 anos, 34,2% e entre as 
mulheres nas idades de 18 a 24 
anos (18%). 

O menor percentual entre os 
homens e mulheres, foram obser-
vados em pessoas com 65 anos e 
mais, sendo, 7,2% entre homens e 
2% em mulheres. O percentual de 
consumo abusivo entre os brasilei-
ros tende a diminuir com o avanço 
da idade, em ambos os sexos.

É considerado “uso abusivo de 
álcool”, a ingestão de quatro ou mais 
doses entre as mulheres e cinco ou 
mais doses de bebidas alcoólicas 
entre os homens, em uma mesma 
ocasião, nos últimos 30 dias. 

O Ministério da Saúde alerta 
que o consumo de qualquer tipo 
de bebida alcoólica pode trazer 
danos imediatos à saúde ou a mé-
dio e longo prazo. O uso abusivo 
de álcool é uma pauta intersetorial 
e também um fator de risco que 
influencia negativamente dois 
aspectos: aumento das Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis 
e o aumento de agravos, como 
acidentes e violência.

Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde, não existe volume 
seguro de álcool a ser consumi-
do, porque ele é tóxico para o 
organismo humano e pode pro-
vocar doenças mentais, diversos 
cânceres, problemas hepáticos, 
como a cirrose, alterações cardio-
vasculares, com risco de infarto 
e acidente vascular cerebral e a 
diminuição de imunidade. Além 
de ser responsável por episódios 
de violência física contra si ou 
contra outras pessoas.

MORTALIDADE
Dados inéditos de mortalidade 

IngREDIEnTEs
3  ovos  inteiro
1  xícara (de chá) de óleo
2 xícaras (de chá) de farinha de trigo peneira
1 xícara (de chá) de chocolate em pó sem açúcar
1 ½ xícara (de chá) de açúcar refinado
1 xícara (de chá) de leite bem morno
1 colher (de sopa) de fermento em pó para bolo
PREPARO

Em um liquidificador colocar os ovos, óleo, açúcar, o leite e 
bater até ficar cremoso. Junte aos poucos 
a farinha de trigo com o chocolate (os 
dois peneirados juntos) e bater por uns 
3 minutos. Colocar o fermento em pó e 
misturar bem. Colocar em uma forma 
de furo ao meio, untada com margarina 
e enfarinhada. Leve ao forno pré-aque-
cido 180º por 35 minutos. Desenforme 
depois de frio.

Dicas: para  usar essa massa para 
tortas de frutas, no lugar do chocolate 
use farinha de trigo.

Com frutas: unte a forma com margarina e coloque calda de caramelo feita com 2  xícaras 
(de chá) de açúcar cristal derretida e uma xícara (de chá) de água quente. Use essa calda no 
fundo da forma, espalhe as frutas de sua preferência e coloque a massa do bolo.

Pode usar as frutas: Abacaxi, laranja, banana nanica.

Bolo de chocolate fácil e saboroso

Consumo abusivo de álcool 
aumenta 42,9% entre as mulheres

do Ministério da Saúde apontam 
que 1,45% do total de óbitos 
ocorridos entre os anos de 2000 a 
2017 estão totalmente atribuídos 
à ingestão abusiva de bebidas, 
como doença hepática alcóolica. 

Quando verificado o número 
de mortes entre os sexos, os ho-
mens morrem aproximadamente 
nove vezes mais do que as mulhe-
res por causas totalmente atribuí-
das ao álcool. Os óbitos excluem 
acidentes e violências e outras 
causas parcialmente atribuídas.

De acordo com a OMS, em 
todo o mundo, mais de 3 milhões 
de homens e mulheres morrem 
todos os anos pelo uso nocivo de 
bebidas alcoólicas. Ao todo, 5% 
das doenças mundiais são causa-
das pelo álcool.

AÇÕEs
O Ministério da Saúde por 

meio da Política Nacional de 
Saúde Mental oferta de forma 
gratuita, o atendimento às pes-
soas que sofrem com a depen-
dência alcoólica. 

Os serviços disponíveis com-
preendem as estratégias e dire-
trizes adotadas pelo país para 
organizar a assistência às pessoas 

com necessidades de tratamento 
e cuidados específicos em saúde 
mental. Abrange a atenção a pes-
soas com necessidades relaciona-
das a transtornos mentais como 
depressão, ansiedade, esquizo-
frenia, transtorno afetivo bipolar, 
transtorno obsessivo-compulsivo 
etc., e pessoas com quadro de uso 
nocivo e dependência de subs-
tâncias psicoativas, como álcool, 
cocaína, crack e outras drogas.

Os indivíduos em situações 
de crise podem ser atendidos 
em qualquer serviço da Rede de 
Atenção Psicossocial, formada por 
várias unidades com finalidades 
distintas, de forma integral e gra-
tuita, pela rede pública de saúde.

Os principais atendimentos 
em saúde mental são realizados 
nos Centros de Atenção Psi-
cossocial (CAPS) que existem 
no país, onde o paciente recebe 
atendimento próximo da família, 
com assistência multiprofissional 
e cuidado terapêutico, conforme o 
quadro de saúde de cada paciente. 

Nesses locais também há 
possibilidade de acolhimento 
noturno e/ou cuidado contínuo em 
situações de maior complexidade.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Meta, a gente busca. Caminho, a gente acha. Desafio, a gente 
enfrenta. Vida, a gente inventa. Saudade, a gente mata. Sonho, a gente realiza.

As primeiras mu-
lheres embaixadoras 
da Festa do Peão 
de Barretos foram 
oficialmente "empos-
sadas" na noite da 
última quarta-feira, 
dia 24, durante lan-
çamento do rodeio, 
no Villa Country, em 
São Paulo. Simone 
e Simaria receberam 
o diploma e faixa do 
"cargo" que confere a 
missão de represen-
tar e divulgar a festa 
pelo Brasil. Após a posse, elas cantaram para o público o sucesso "Meu 
Violão e o Nosso Cachorro", que foi acompanhado em coro pelos fãs. 
"Estamos muito felizes em ser as primeiras mulheres embaixadoras, 
somos muito gratas por esta escolha e muito honradas em representar 
esse evento lindo", declarou Simone. "Tudo em Barretos será especial, 
uma playlist com nossos maiores sucessos e figurinos exclusivos. Espe-
ramos todos vocês lá para vivermos essa energia e esse momento que 
vai marcar nossas vidas", disse Simaria. O show da dupla na festa será 
no dia 17 de agosto, primeiro sábado do evento, no Estádio de Rodeios. 
(Foto: Eduardo Martins-@duzitoss/AGNEWS)

ARENA
31/07 (quarta-feira): ENTRADA FRANCA
01/08 (quinta-feira): R$ 20
02/08 (sexta-feira): R$ 50
03/08 (sábado): R$ 50

ENTRADA + ÁREA VIP
31/07 (quarta-feira): R$ 50
01/08 (quinta-feira): R$ 50
02/08 (sexta-feira): R$ 130
03/08 (sábado): R$ 130

Ele já recebeu todo o tipo 
de crítica dos fãs do desenho 
original da Disney, da década 
de 90. Mas o fato é que o novo 
filme O Rei Leão tem atraído 
multidões ao cinema, tanto pela 
curiosidade da comparação, 
quanto para conhecer a história 

com efeitos especiais realistas, no caso dos mais novos. Toy Story 4 e 
Homem Aranha Longe de Casa completam a programação da semana 
no Centerplex North Shopping Barretos.
Sala 01 - HOMEM-ARANHA LONGE - DUBLADO 
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 130minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 18h10 - 21h15
Sala 01 - TOY STORY 4 - DUBLADO
ANIMAÇÃO - Livre - Duração: 100minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h40 - 16h
Sala 02 - O REI LEAO - DUBLADO
AVENTURA  - 10 Anos - Duração: 120minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 14h - 16h30 - 19h - 21h30
Sala 03 - O REI LEAO 3D - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 120min.
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 13h - 15h40 - 18h20 - 21h

A organização da Festa do 
Peão de Barretos confirmou 
que o cantor Gusttavo Lima 
fará dois shows durante o 
evento. Além da apresentação 
já anunciada no dia 17 de agos-
to, o sertanejo também será 
uma das atrações do dia 24.

Ricardo Rocha presidente 
de Os Independentes, asso-
ciação promotora da festa, 
declarou que a novidade é um 
presente para os fãs. 

"Recebemos inúmeros pedi-
dos para que o Gusttavo Lima 
estivesse presente no segundo 
final de semana do evento e 
com muito empenho das duas 
equipes de produção consegui-
remos fazer a felicidade deles 
que são fãs tanto da Festa quan-
to do artista", afirmou.

Luxo, conforto, alta gastro-
nomia, open bar premium com 
bebidas importadas e uma visão 
privilegiada da arena e do palco 
principal do maior rodeio da 
América Latina. É essa a receita 
que o Camarote Arena Premium 
segue e se mantém como um dos 
espaços mais badalados da Festa 
do Peão de Barretos. O evento 
acontece de 15 a 25 de agosto.

O local é o preferido do públi-
co que prioriza exclusividade e 
conforto para assistir aos shows 
e montarias e funcionará nos 
dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 
e 25/08. Os ingressos podem 
ser adquiridos no site barretos.
totalacesso.com.br.
GASTRONOMIA PREMIUM E 

OPEN BAR COMPLETO
Um cardápio assinado por 

grandes chefs e completo com 
opções de entradas, pratos princi-
pais com massas finas, churrasco 
com carnes nobres e sobreme-
sas gourmet. O open bar inclui 
bebidas nacionais e importadas, 
whiskey, vodka e drinks diversos.

AçõES DE MARkETING
Além do público VIP, empre-

sas em busca de experiências 
diferentes também buscam o 
Camarote Arena Premium. Os 
lounges corporativos são espaços 
para promover ações com clien-
tes e aproveitar o movimento de 
lazer e entretenimento para criar 
um cenário propício para aproxi-
mação e relacionamento.

ACESSIBILIDADE
O Arena Premium possui ele-

vador para conduzir os turistas 
garantindo também acessibilidade 
a portadores de necessidades es-
peciais. (Foto: Leonardo Canhas)

De 15 a 18 de agosto a 64ª 
Festa do Peão de Barretos re-
cebe as disputas de montarias 
em touros do Rodeio Interes-
tadual. Neste campeonato, 16 
times formados por cinco com-
petidores cada, se enfrentam.

De acordo com Marcos 

www.jvingressos.com.br

Rodeio 
com glamouR

Luxo e alta 
gastronomia 
também têm 
espaço na 

Festa do Peão 
de Barretos

Simone e Simaria: embaixadoras 
da Festa do Peão de Barretos 2019

Sucesso de público, O Rei Leão continua 
em cartaz no Centerplex North Shopping

Gusttavo lima fará dois shows 
na Festa do Peão de Barretos

Ambos os shows serão no 
palco do Estádio de Rodeios. 
No dia 24 se apresentam tam-
bém Jorge & Mateus, Bruno & 
Marrone e Mano Walter. Na pro-
gramação do palco Amanhecer 
estão: Cleber & Cauan, Yasmin 
Santos e Antony & Gabriel.

Já no primeiro sábado, dia 
17, estão na programação o 
Estádio: Simone & Simaria 
e Alok. No Amanhecer estão 
Kleo Dibah, Marquinho Guer-
ra e DJ Kevin. Os ingressos 
estão à venda no site barretos.
totalacesso.com

rodeio Interestadual abre 
disputas na arena de Barretos

Abud, diretor de rodeio do 
evento, as equipes terão pon-
tuação de acordo com a soma 
da nota de cada um de seus 
competidores. A equipe cam-
peã e o profissional com maior 
nota somada nos quatro dias de 
montarias se classificam para o 

Barretos International Rodeo.
"A formação de times des-

taca também o espírito co-
letivo do rodeio. Apesar de 
uma competição individual, 
os profissionais são muito 
colaborativos e essa disputa 
em conjunto fortalece ainda 
mais isso", antecipa Abud. 
Entre os estados representados 
estão São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Acre, Santa Catarina.

A oportunidade de disputar o 
rodeio internacional é outro des-
taque do torneio, de acordo com 
o diretor. O Barretos Internatio-
nal Rodeo acontece de 22 a 25 
de agosto, envolvendo disputas 
nas modalidades montarias em 
touros, cutiano, bareback, sela 
americana, team penning e três 
tambores. (Foto: André Monteito)
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Equipes da secretaria muni-
cipal de Meio Ambiente traba-
lharam nesta semana em duas 
praças do município, Praça da 
Estação e da Primavera, reali-
zando as obras necessárias de 
conservação, revitalização e 
paisagismo, nas ações chama-
das de Zeladoria Urbana. 

Na Praça da Estação, 
além de novas plantas, foi re-
alizada a remoção de quatro 
árvores identificadas como 
“em risco” pelo laudo técni-
co realizado pela secretaria, 
por serem árvores muito an-
tigas e com problemas fitos-
sanitários graves.

Na popular Pracinha da 
Primavera, foram realizados 
serviços de capina, roçada da 
grama, pintura de guias, mu-
retas e muros. No local, uma 
equipe do SAAE fez os repa-
ros necessários em pequenos 

A secretaria municipal de 
Cultura realizou na última 
terça- feira (23), mais reunião 
de preparação para o Desfile 
Cívico – Militar, Folclórico e 
Alegórico, comemorativo ao 
aniversário de Barretos, que 
terá como tema “Barretos, da 
Fundação à Tradição”. 

Neste ano, o desfile terá um 
cortejo de grupos de cultura da 
região, que será realizado pela 
PrumoPro Produções,  por 
meio do ProAC ICMS, fazen-
do parte da programação do 
aniversário de Barretos. Re-
presentantes da instituição es-
tiveram presentes na reunião. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Cultura, João Ba-
tista Chicalé (à esquerda na 
foto), serão cerca de 40 atra-
ções entre blocos representati-
vos de secretarias municipais, 
instituições sociais, culturais, 
folclóricas, esportivas, educa-
cionais, carnavalescas, saúde, 
bandas marciais, com ilustra-
ções alegóricas, com a parti-
cipação de autoridades civis 
e militares, representantes de 

A cidade de Barretos, que 
é um Município de Interesse 
Turístico (MIT) reconhecido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo desde 2017, será 
a sede da segunda reunião de 
prefeitos da AMITESP (Asso-
ciação das Prefeituras dos Mu-
nicípios de Interesse Turístico 
do Estado de São Paulo). 

O encontro acontece nos dias 
2 e 3 de agosto, próxima sexta-
feira e sábado, no Barretos Coun-
try Resort & Convenções, reunin-
do, além de prefeitos de algumas 
das 140 cidades consideradas ofi-
cialmente MITs, autoridades do 
Governo do Estado de São Paulo, 
deputados estaduais e federais, 
representantes do Ministério do 
Turismo, além de outros convida-
dos do trade turístico.

Na programação, os partici-
pantes chegam na noite do dia 
2, sexta-feira, para realizar o 
credenciamento e participar de 

De 18 a 21 de agosto, o IR-
CAD América Latina (Instituto 
de Treinamento em Técnicas 
Minimamente Invasivas), uni-
dade Barretos, estará presente 
no 45º Congreso – Semana 
Quirúrgica Nacional, promovi-
do pela Associação Colombia-
na de Cirurgia, em Bogotá, na 
Colômbia, para apresentar os 
últimos avanços em cirurgia e 
endoscopia gastrointestinal.  

O instituto será represen-
tado pela responsável pelo 

marketing, Adriana Leonar-
di, que apresentará, o que 
de mais atual é discutido e 
ensinado na especialidade 
pelos cursos oferecidos no 
IRCAD e sorteará três vagas 
para participação em um dos 
cursos do instituto.

Neste ano, 36 cursos de 
diversas áreas da medicina 
estão na grade do Instituto, 
sendo cerca de 40% cursos 
internacionais que têm acre-
ditação europeia.

Camila Lindenmeyer e Adriana Leonardi do
Ircad América Latina durante congresso em 2018

Praça públicas passam por 
ações da zeladoria municipal

Desfile de aniversário de 
Barretos terá cerca de 40 atrações

órgãos oficiais, entidades de 
classe e sociedade civil. 

O desfile com cortejo cul-
tural está marcado para o do-
mingo, 25 de agosto, dia do 
aniversário de Barretos. A 
concentração, será a partir das 
7h30, no Recinto Paulo de 
Lima Correa. Às 8h30 será fei-
ta a leitura da ordem do dia pelo 
representante do Exército Bra-
sileiro. A saída será as 9h30. O 
trajeto vai pela avenida 23, vira 
a rua 18 e segue até a avenida 
17, local da dispersão.

“Estamos trabalhando com 
afinco e realizando reuniões 
com as instituições que partici-
parão. Nosso objetivo é oferecer 
um grandioso espetáculo", des-
tacou o secretário de Cultura.

"Desde a retomada do des-
file na gestão do prefeito Gui-
lherme Ávila, o evento evo-
lui a cada ano. Com certeza, 
vamos receber um grandioso 
público que vai ficar encan-
tado com todas as atrações”, 
afirmou Chicalé. Segundo 
ele, 80 pessoas estarão envol-
vidas na organização.

vazamentos e a secretaria 
municipal de Ordem Pública 
já agendou o trabalho para 
reparo das pontes. Também, 
na Praça Primavera, a fonte 
luminosa passou por limpeza, 
está em funcionamento e o 

coreto recebeu nova pintura.
O secretário municipal de 

Agricultura e Meio ambien-
te, Marco Antônio Ferreira 
Carvalho, explicou que revi-
talização de praças é uma das 
ações do projeto Zeladoria 

Urbana, que vem realizando 
intervenções por toda a ci-
dade, incluindo limpeza de 
terrenos, raspagem de guias e 
sarjetas, tapa buracos e sina-
lização de solo, entre outras 
ações de conservação pública.

IrCaD confirma presença em 
congresso médico na Colômbia

Barretos sedia 2ª reunião de prefeitos da aMITESP
um jantar de confraternização. 

No sábado, dia 3, acontece, 
a partir das 9 horas, a reunião 
ordinária, com a participação 
das autoridades, enquanto 
seus acompanhantes poderão 
desfrutar de um City Tour por 
Barretos, com guia de turismo 
visitando o Parque do Peão, 
uma fábrica de chapéus, lojas 
de moda e artesanato e o en-
torno do Hospital de Amor, 
entre outros pontos turísticos.

O encontro termina com 
um almoço de encerramento 
no estilo Queima do Alho, com 
o cardápio típico que é conside-
rado, por lei, como patrimônio 
imaterial da cultura brasileira.

Segundo o secretário muni-
cipal de Turismo de Barretos, 
Adriano Santos, a cidade ser es-
colhida para sediar um encontro 
dessa importância é uma honra.

“Mostra que estamos co-
lhendo os frutos de um trabalho 

intenso junto às autoridades e às 
outras cidades que compõem a 
associação. Nossa meta é mos-
trar a força de Barretos como 
destino turístico o ano todo, pois 
estamos em plena campanha 
para nos tornarmos uma das 70 
estâncias turísticas do Estado”, 
ressaltou o secretário.
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IMAGENS DA SEMANA

Esportes

mais um
Mais uma imagem de 

veículos abandonados, 
enviada por leitor. Os “ve-
ículos Fusca e Monza(?)” 
foram clicados nos fundos 
do conjunto habitacional 
Luiz Spina, como que 
“pedindo para serem re-
movidos”. Registrado!!!

rolê em 
via pública

Os animais da 
imagem foram sur-
preendidos no meio 
da semana, dando 
um “rolezinho es-
perto” pelas vias do 
bairro Paulo Prata. 
Com direito a para-
dinha para “lanchi-
nho” e tudo.

Caio César Ferreira conquistou para Bar-
retos, na última terça-feira (23), três medalhas 
(uma de ouro e duas de prata) na natação, nos 
Jogos Regionais, que estão sendo disputados 
em Franca. Atleta ACD – Classe 7, Caio Fer-
reira levou a medalha de ouro nos 100 metros 
costas com o tempo de 1.39”90 minuto e as 
de prata nos 50 metros livre, tempo de 35”75 
segundos e 100 nos metros livre, tempo de 
1.23”97 minuto.  Segundo Rafael Aguiar, seu 
técnico, com esses resultados o nadador se 
classificou nas três provas para disputar os 
Jogos Abertos, em outubro, em Marília.

A equipe de handebol mas-
culino sub 20 de Barretos 
venceu Batatais por 27 x 22, 
na última quinta-feira (25) 
e conquistou a medalha de 
bronze nos Jogos Regionais 
da 5ª Região Esportiva, dis-
putados em Franca. A partida 
foi realizada no Ginásio de 
Esportes da Unifran. O secre-
tário municipal de Esportes e 
Lazer, Dorivaldo de Almeida 
Júnior, Lilico, destacou que 
o time barretense jogou com 
valentia e determinação, elo-
giou o desempenho dos atletas e a direção técnica de Luciana Zímaro. Os jogos terminam neste 
sábado, 27 de julho, com as últimas decisões na da competição.

Além de conquistar o terceiro lugar nos 200 metros rasos, 
com a marca de 27.4 segundos, a barretense Juliana Aparecida 
dos Santos conquistou também a medalha de bronze nos 100 
metros rasos. Seu tempo na prova foi de 12.9 segundos, ficando 
a dois décimos do índice para os Jogos Abertos – 11.7 segundos. 
A atleta barretense comemorou os resultados, principalmente 
por voltar a treinar e competir após quatro anos.

JOGOS REGIONAIS Caio César conquista três medalhas para Barretos na natação
Resultados credenciam atleta para a disputa dos Jogos Abertos, em outubro

Juliana comemora 
conquista de suas medalhas 
no atletismo dos JRs

Barretos leva medalha de 
bronze no handebol masculino
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Empreendedores interessa-
dos em alavancar seus negó-
cios e melhorar a competitivi-
dade de sua empresa já podem 
contar com os serviços do 
Programa Empreenda Rápido, 
realizado em parceria com o 
Governo de São Paulo.

Ao todo, o atendimento é 
realizado em 1.148 pontos em 
todo Estado, que incluem es-
critórios do Sebrae-SP, postos 
Sebrae Aqui, Sebrae móvel, 
Fatecs, Etecs, Carretas de Qua-
lificação e Bancos do Povo.

Para participar do programa, 
o empreendedor pode se inscre-
ver pelo site www.empreenda-
rapido.sp.gov.br ou comparecer 
nos diversos pontos de atendi-
mento. O objetivo do programa 
é qualificar 1 milhão de donos de 
negócio e conceder R$ 1 bilhão 
em crédito em quatro anos, por 
meio dos programas Juro Zero, 
do Sebrae-SP, Banco do Povo, do 
Governo de São Paulo, além de 
instituições financeiras privadas.

Durante o Empreenda Rá-
pido, empreendedores formais 

Conheça o empreenda rápido
O Empreenda Rápido foi lançado no último dia 19, em evento rea-
lizado no Palácio dos Bandeirantes. No dia, foram realizado mais 
de 1000 atendimentos.
O programa é composto por seis pilares:
• Qualificação Empreendedora;
• Qualificação Técnica;
• Formalização e Regularização;
• Inovação, Tecnologia e Produtividade;
• Acesso a Crédito;
• Acesso a Mercado.
O Empreenda Rápido foi dividido em dois grandes grupos: Para 
quem já possui CNPJ e para quem ainda não possui CNPJ.
Sem CNPJ: para quem está na informalidade, ou buscando uma opor-
tunidade para montar seu próprio negócio, é possível realizar cursos 
técnicos, oficinas de finanças e vendas que ajudarão na estruturação 
do seu negócio. O empreendedor também terá acesso a informações 
importantes sobre o jeito certo de formalizar e regularizar seu negócio 
de forma rápida, centralizada e sem burocracia, além de linhas de 
crédito feitas sob medida para iniciar suas atividades empresariais.
Com CnpJ: mei - O MEI formal, que procura melhorar a perfor-
mance do seu negócio pode escolher entre as três trilhas que o 
Empreenda Rápido oferece. Cada uma especialmente criada para 
um momento específico do seu negócio:
Com CnpJ: me/epp - As Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) também podem participar do Empreenda 
Rápido. Pelo programa, terão acesso a capacitações modulares 
direcionadas aos desafios de sua empresa, instruções sobre rene-
gociações de dívidas, regularização, licenças, além de condições 
especiais de acesso a crédito e financiamento feitas sob medida 
para sua necessidade de capital de giro, investimento, contratação 
de pessoal e destinação mista. Sem contar as ações destinadas a 
acesso a mercados disponibilizadas pelo Sebrae-SP. Tudo isso de 
forma rápida, transparente e sem burocracia.

rafael matos, gerente 
regional do Sebrae Sp, em 

Barretos, explica detalhes do 
empreenda rápido

O leite materno funciona 
como a primeira vacina de 
um bebê, porque o protege de 
doenças potencialmente mor-
tais e dá a ele todo o alimento 
que precisa para sobreviver e 
prosperar. E no mês de agosto, 
é realizada a Semana Mundial 
de Incentivo a Amamentação.

Em Barretos, a coordena-
dora do projeto “Empodera-
mento Familiar, Sucesso na 
Amamentação”, Ana Rosa 
Domingos Machado, realiza a 
semana de incentivo, de 5 a 8 

Sebrae-SP e Governo do 
Estado lançam o Programa 

Empreenda rápido
Ao todo, os empreendedores podem ter acesso ao programa 

por mais de 1000 pontos espalhados pelo Estado
e informais contam com di-
versos serviços como capaci-
tação para gestão (com cursos 
oferecidos pelo Sebrae-SP, 
qualificação técnica), ofereci-
dos pelo Centro Paula Souza, 
orientações para formalização 
e ferramentas para melhorar a 
competitividade e dar acesso a 
mercado e crédito.

Semana Mundial de Incentivo a amamentação acontece no lar da Criança
de agosto, no Lar da Criança. 
“A abertura oficial acontece 
no dia 5 de agosto, às 18 horas 
na Câmara Municipal e, às 19 
horas, tem uma maravilhosa 
exposição de fotos no Lar da 
Criança, com a participação de 
40 mães”, relatou Ana Rosa. 

A Semana de Incentivo 
a Amamentação no Lar da 
Criança, inclui ainda a ca-
pacitação para profissionais 
com o tema: Manejo da Ama-
mentação, palestras, roda de 
conversa entre as gestantes e 

mães que amamentam, dia do 
desafio e muito bate papo. 

“O leite materno é um re-
curso natural. Eu sou capaz, 
consigo e acredito que não devo 
escutar conselhos alheios, pois, 
depois de muita informação a 
gente aprende sobre a confu-
são dos bicos”, afirmou a mãe, 
Mariana Pantaleão.

Segundo Ana Rosa, não é 
aconselhável complementar 
a mamada com mamadeira, 
porque acontece a confusão 

de bicos. O bico da mamadei-
ra e o bico dos seios da mãe. 
“É mais fácil para a criança 
mamar na mamadeira. No 
peito a criança precisa sugar 
o leite da mãe, mais não tem 
como comparar os benefícios 
que traz para uma criança o 
leite materno”, indagou a co-
ordenadora do projeto. 

O encerramento e a confra-
ternização acontecem no dia 8 
de agosto, às 19 horas, no Lar 
da Criança.

Em parceria com a prefei-
tura de Barretos, o Instituto 
Rosentino Bispo entregou na 
manhã desta sexta-feira (27), 
em sua sede, no bairro Nova 
Barretos, 160 próteses total ou 
parcial, para idosos da região 
norte de Barretos, moradores 
nos bairros Leda Amêndola, 
Zequinha Amêndola, Dom 
Bosco, Arizona e adjacências.

A entrega das próteses, ad-
quiridas com verba do Fundo 
Municipal do Idoso, faz parte 
do Programa Viver na Melhor 
Idade, desenvolvido no insti-
tuto, em sua sede.

Inicialmente estavam pre-
vistas 70 pessoas, mas após o 
trabalho de busca ativa, feito 
no Centro Comunitário do 
bairro Leda Amêndola, che-
gou-se ao número final. Este 
local, inclusive, está passando 
por melhorias onde abrigará a 
segunda sede do instituto.

Cento e sessenta idosos ganham próteses dentárias em Barretos
A entrega das próteses na 

unidade do Nova Barretos 
deve-se às obras no Leda 
Amêndola. O ato teve a parti-
cipação do prefeito Guilherme 
Ávila; da secretária munici-
pal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano, 
Kelly Brito; do presidente do 
instituto, Anderson de Souza 
Alves; do presidente do Con-
selho Municipal do Idoso e 
gestor do Fundo do Idoso, 
André Guimarães de Castro; 
e do empresário Bodão.

Guilherme Ávila destacou 
a importância das próteses 
enfatizando que é importan-
te para a qualidade de vida 
dos idosos. “Não só na parte 
estética e autoestima, mas 
também para a saúde, pois 
proporcionam condições de 
melhor aproveitamento da 
alimentação”, observou. 

O prefeito lembrou ainda 

do recém inaugurado prédio 
próprio do Ambulatório do 
Saúde do Idoso, que oferece 
diversos procedimentos com 
toda qualidade no atendimento 
para pessoas acima de 60 anos.

Anderson Alves agradeceu 
a parceria da prefeitura e anun-
ciou que, além das melhorias 
para uma nova unidade do insti-
tuto no Leda Amêndola, que terá 
também o Centro de Excelência 
do Idoso, haverá a ampliação 
da sede do Nova Barretos, que 

passará de 1,4 mil atendimentos 
para cerca de 4 mil. 

Kelly Britto ressaltou todo 
apoio da gestão do prefeito 
Guilherme Ávila para a área 
social, beneficiando, assim, 
diretamente o cidadão.

Na entrega das próteses os 
idosos foram orientados sobre 
o uso e forma de higienização 
pelo cirurgião dentista, Willian 
Henrique Vieira, que explicou 
também sobre os ajustes quan-
do do uso inicial de cada peça.
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O último dia 25 foi dia de festa para a bela Karina Orlandi Sandrini, que comemorou 
mais um ano de vida. A data foi celebrada ao lado de amigos e familiares. Na foto, 

ela celebra ao lado das amigas de longa data. Parabéns!!!

O príncipe Rafael 
chegou ao mundo no 
último dia 2. Cheio 
de saúde, o pequeno 
recebeu muito carinho 
de amigos e famíliares 
da médica pediatra, 
dra. Fernanda, e do 
advogado Rumenigue. O 
pequeno príncipe 
chegou para alegrar a 
vida dos pais corujas. 
Parabéns!!

Confira o flash da cerimônia de homenagem às mulheres pelo Dia Internacional da Mulher Negra, em evento realizado na praça de 
alimentação do North Shopping Barretos, com coordenação da Ordem dos Advogados do Brasil 7ª Subseção Barretos, por meio 

da Comissão de Combate à Discriminação Racial. O evento foi um sucesso!!!

A princesa Ana Carolina 
comemorou seu 

primeiro aninho no dia 
24. A data foi celebrada 

com um delicioso  
smash the cake, 

enchendo de alegria os 
pais Fábio e Marlen, e 

a irmã Ana Júlia. A data 
será comemorado entre 

amigos neste sábado 
no Café com Flores. 

Parabéns!!

A próxima segunda-feira,29, será dia de festa para o futuro 
presidente do Sindicato da Alimentação, Enilson Roberto da 

Silva, que comemora a data ao lado da esposa Marcela, e dos 
filhos, Francieli, Vítor, e Giovanna. Parabéns!!

Hoje, 27, é dia de festa para o engenheiro, Jean Henrique Teles, 
que completa mais um ano de vida ao lado de sua amada, 

esposa Laura Teles. Parabéns!!

A empresária barretense Liliane Stefoni, 
brindou mais um ano de vida no último 

dia 24, recebendo o carinho de familiares 
e amigos. Parabéns!

Este domingo (28) será dia 
de festa para dra Mariana 
Brunetti, que celebra mais 
uma primavera, ao lado de 

amigos e familiares; em 
especial, do esposo Henrique. 

Felicidades!!!
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Cinema

Telefone: (17) 3043-6606

Velozes e Furiosos: Holls e Shaw
Desde que se conheceram, em "Velozes 
& Furiosos 7", Luke Hobbs (Dway-
ne Johnson) e Deckard Shaw (Jason 
Statham) constantemente bateram de 
frente, não só por inicialmente estarem 
em lados opostos mas, especialmente, 
pela personalidade de cada um. Agora, 
a dupla precisa unir forças para enfrentar 
Brixton (Idris Elba), um anarquista alte-
rado geneticamente que se tornou uma 
ameaça biológica global. Para tanto, eles 
contam com a ajuda de Hattie (Vanessa 

Kirby), irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Amanhã (28), todos os mimos e paparicos estarão voltados para Sherly Faria Benetti, que  
comemora mais um aniversário ao lado do marido Paulo César, da filha Lorena e logo, logo, 

com a chegada da caçula Lavínia. Parabéns amiga. Deus te abençoe sempre!!

Ontem (26), a sorridente Fernanda Durigan comemorou mais 
uma primavera e recebeu aquele chamego especial do marido 

Matheus e do filho Ricco. Parabéns Fer!!

Nesta segunda-feira (29), 
Cleber Reis comemora 

mais um aniversário e recebe 
o carinho da esposa 

Adriana. Parabéns!!!!

Flashes e mais 
flashes para a 
futura Fisiote-
rapeuta, 
Laura Minun-
cio, que co-
memora nessa 
segunda-feira 
(29), mais um 
ano na folhi-
nha. E, claro, 
com paparicos 
dos pais 
Roberto José 
e Ruthneia. 
Parabéns!!
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COLINACOLINA

Munícipes Colinenses 
reclamam e pedem ao Execu-
tivo municipal que viabilize a 
construção de ciclovia e pista 
de caminhada, para incenti-
var a prática de esportes e 
melhorar a qualidade de vida 
dos moradores.

A pista de caminhada e a 
ciclovia seria uma opção de la-
zer aos moradores. Teriam um 
espaço muito agradável para 
fazer suas caminhadas e andar 
de bicicleta com segurança.

Vale ressaltar que, atual-
mente, o município não possui 
nenhum espaço adequado para 
a prática do ciclismo. Já para 
caminhada, tem o lago do 
Parque Débora Paro (que vai 
ser matéria em outra edição).

Uma solução lógica e inte-
ligente seria a construção dessa 
pista de caminhada e ciclovia a 
partir da Avenida Engenheiro 
Luís Sebastião Piai, uma aveni-
da que mais parece uma vicinal, 
sem calçada ao menos do lado 
residencial e comercial, e sem 
placa de sinalização (nome da 
via). Atenção setor de Trânsito.

Muitos usam esse local, 
principalmente alunos que 
cruzam esse espaço em horá-
rios de pico, e idosos que ali 
pratica caminhada. 

A construção desta ciclovia 
e pista de caminhada traria 
muitos benefícios, principal-
mente segurança no trânsito, já 
que o trajeto da avenida possui 
intenso trafego e é usada por 
muitos ciclistas e “atletas”, 
que ficariam menos expostos 
aos riscos de acidentes. 

Colina está longe de ter 
um policial para cada 250 
habitantes, conforme sugere 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU).  Na dificul-
dade do Estado em suprir a 
necessidade de mais efetivo, 
tanto para a Polícia Militar 
como Civil, o monitoramento 
seria uma alternativa.

Nos últimos dias o aumento 
da criminalidade vem deixan-
do munícipes preocupados e 
alertas. Precisa ser combatido 
e não pode ser tratado como 
normalidade. Colina possui 
várias entradas e saídas no 
município que facilitam a fuga 
dos bandidos. Não queremos 
que a situação piore para, aí 
sim, conseguir instalar câmeras 
de monitoramento na cidade.

A cidade não pode esperar 
que a criminalidade chegue a 
um patamar crítico. Por isso, 
a implantação dessas câmeras 
se faz necessária para ajudar 

na prevenção e identificação 
do delito, além da importân-
cia dos equipamentos para 
garantir maior segurança à 
população, para inibir ou 
mesmo para elucidar crimes.

A dinâmica no uso das 
câmeras vai desde identificar 
veículos furtados e roubados 
e coibir práticas proibidas no 
trânsito, até mesmo ajudar 
a identificar indivíduos em 
atitude suspeita.

Muitas cidades pelo Brasil 
implantaram este sistema e 
diminuíram seus índices de 
criminalidade. Mas, colocar 
as câmeras em funcionamento 
não é barato. Por isso, seria 
importante e necessária uma 
contra partida do poder público 
colinense com o estado. Apro-
veitar a amizade, o partidarismo 
político para trazer melhorias 
eficazes para a cidade. 

A população aguarda uma 
resposta.

DESTAQUE COLINA 2019
No dia 8 de novembro vários seguimentos da sociedade 
colinense serão homenageados durante a entrega do “Des-
taque Colina 2019”, dentre eles, política, saúde, educação, 
filantropia, religião, agronegócio, esporte, segurança pública, 
justiça, comunicação, figura pública e homenagem póstuma.

APAE
Vem aí uma grande quermesse na APAE de Colina. Dias 6 e 
7 de setembro. Anote na agenda. Fazer o bem ao próximo 
é o maior bem da alma.

E AS AMEAÇAS CONTINUAM
É absolutamente inconcebível que autoridades e pessoas 
com mandato público tentem cercear o direito do jornalista 
de informar e do público de ser informado, através de agres-
sões verbais e ameaças de violência física. Nos últimos dias 
ameaças sucessivas contra minha pessoa vêm aumentando. 
As ameaças estão sendo motivadas por reportagens publi-
cadas por esse jornal na página Colina. Por que estão tão 
preocupados com uma página de um semanário? Por que 
não podemos colocar o ponto de vista real de uma cidade? 
Por que não toleram críticas?
Um povo consciente é o maior medo de políticos mal-in-
tencionados.
E a cada ameaça que chega, mais um degrau que descem 
rumo ao descrédito e ao nojo das velhas raposas politiqueiras.

FArMáCIA DE PLANTãO EM COLINA
Drogaria Nova Aliança – DNA (Luciano)
Rua Antônio Guarnieri, nº 78 (esquina da Rua 7 de Setembro) 
no centro
Telefone: (17) 3341-2023
Horário: Das 8 às 21horas.
Período: 27/7 a 02/agostoNão é de hoje que pessoas 

sem escrúpulos vão para a po-
lítica em nossa cidade. 

Seres vazios e com a míni-
ma vontade de fazer algo para 
a população. Se elegem na 
base do toma lá dá cá. Embora 
proibido, é uma pratica em 
nossa cidade, infelizmente. 
Ainda é muito comum pessoas 
transformarem seu voto em 
mercadoria, trocando-o por 
benefícios individuais e pouco 
éticos, além de ilegal.

A importância de reali-
zarmos um voto consciente é 
fundamental para que sejamos 
uma cidade melhor, onde a 
população possa confiar nos 
seus representantes e receber 
tudo aquilo que precisa para 
uma vida de qualidade.

Um dos critérios para que o 
voto seja consciente é deposi-
tá-lo naquele candidato, cujas 
propostas você realmente se 
identifica. Aquele nome que 
você tem orgulho de indicar 
aos seus conhecidos, por se 
tratar de um candidato ético, 

Se você vende seu voto, a cidade paga caro

Moradores cobram ciclovia 
e pista de caminhada

TRAJETO
O início da pista seria 

na Rua 1 (Jardim Simões), 
partindo pela Avenida Enge-
nheiro Luís Sebastião Piai, se-
guindo o trajeto pela Avenida 
Jaborandi, Avenida Expedi-
cionário Roberto Marcondes, 
em curva subindo e passando 

por cima do viaduto da Ave-
nida. Rui Barbosa, seguindo 
pela linha férrea entre a Ave-
nida Ângelo Martins Tristão e 
Rua Cel. José Venâncio, para-
lelo a linha pela Avenida Pio 
de Mello Nogueira até a altura 
do Cemitério Municipal.

Uma população que tem 

sua estrutura voltada para a 
prática de esportes, locais para 
se exercitar, tem melhor quali-
dade de vida. E a vida de cada 
munícipe é um bem maior que 
merece uma atenção especial 
do poder público. 

Fica a dica. Vamos traba-
lhar sério, gente.

Colinenses pedem 
monitoramento 

por câmeras

competente e com propostas 
de altíssima qualidade.

A compra de votos ainda 
é uma prática bastante recor-
rente em parte do eleitorado. 
Quem nunca ouviu falar de 
alguém que trocou o voto por 
cesta básica, gasolina, ma-
teriais de construção e o tão 
famoso churrasquinho? 

Além das promessas de 
serviço, inflando, dessa forma, 
a máquina pública, deixam o 
orçamento da cidade compro-
metido com o funcionalismo.

Ao tratar seu voto como uma 
mercadoria, você ajuda a eleger 
alguém que usou de métodos 
imorais e ilegais para chegar 
ao poder. Sabendo disso, você 
acha que esse representante não 
repetirá esse comportamento 
depois que está eleito?

Ao colaborar com esse tipo 
de prática, você eleitor ainda 
abre mão do seu papel de ci-
dadão e permite que um gover-
nante corrupto tome decisões 
que influenciarão sua vida e a 
de todos os outros cidadãos. 

E não é só o representante 
que se elege de forma corrupta. 
Ao vender seu voto, você se tor-
na uma pessoa corrupta também.

Vamos analisar as seguin-
tes situações: entre ganhar um 
tanque de gasolina agora e uma 
faculdade na sua cidade daqui 
a quatro anos, o que você esco-
lheria? Entre uma cesta básica 
agora e maiores investimentos 
em educação nos próximos 
anos, qual opção você prefere? 

Nos dois casos, quando 
você opta pela primeira opção, 
está abrindo mão da segunda, 
já que elegendo uma pessoa 
corrupta deixa de eleger al-
guém comprometido com o 
bom funcionamento dos ser-
viços públicos.

Se as consequências sociais 
e políticas não foram suficien-
tes para lhe convencer a não 
vender seu voto, saiba que 
ao negociar seu voto com um 
candidato ou intermediário 
dele (ou ainda, agir como in-
termediário de um candidato 
ao tentar comprar votos de 
outros eleitores), você está 
infringindo a lei.

Corrupção eleitoral é um 
crime que está previsto no arti-
go 299 do Código Eleitoral (lei 
nº 4.737/1965). Nesse artigo, 
define-se corrupção eleitoral 
como: “Dar, oferecer, prome-
ter, solicitar ou receber, para 
si ou para outrem, dinheiro, 
dádiva, ou qualquer outra van-
tagem, para obter ou dar voto 
e para conseguir ou prometer 
abstenção, ainda que a oferta 
não seja aceita”.

Nessa lei, são considerados 
culpados tanto aquele que 
compra voto quanto aquele que 
o vende. No caso, aquele que 

compra é acusado de corrup-
ção ativa e aquele que vende é 
acusado de corrupção passiva.

A compra de votos é uma 
das situações que se enquadram 
nas condições de inelegibilida-
de apontadas pela Ficha Limpa.

Quando político sem ver-
gonha compra seu voto, ele 
está comprando seu futuro. 

Se você eleitor recebe, por 
exemplo, em valores, 200 reais 
para votar nesse candidato(a), 
nos 48 meses são 1440 dias de 
mandato desse político. Seu 
voto vale por dia R$ 0,13 (Treze 
centavos) E por esse montante, 
você eleitor, está assinando o 
“andar para trás” da cidade.

Todo dinheiro que é distri-
buído em campanha lhes será 
tirado quando o candidato es-
tiver no exercício do mandato.

Se você não quer que uma 
pessoa corrupta tenha o poder 
de decidir seu destino durante 
quatro anos, não venda seu 
voto. E caso presencie alguma 
situação de compra ou venda de 
voto envolvendo outras pessoas, 
saiba que você pode fazer sua 
parte de cidadão e denunciá-la. 

Só existem políticos safa-
dos porque o eleitor desce ao 
nível deles.

Por isso, não venda, não 
troque, não negocie seu voto. 

Se você vende seu voto, a 
cidade paga caro. 


