
Jornal O POVO
Barretos, 24 de agosto de 2019ANO 13 - Nº 708 Circulação aos sábados

Altair - Barretos - Bebedouro - Colina - Colômbia - Guaíra - Guaraci - Icém - Jaborandi - Morro Agudo - Olímpia - Orindiuva - Severínia - Taiuva - Terra Roxa - Viradouro    www.jornalopovoonline.com.br
REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 23 DE AGOSTO

R$  4,123
Dólar Comercial Venda R$  4,124

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A prefeitura de Barretos inau-
gura neste domingo, 25 de agosto, 
às 9h30, o monumento que retrata 
as famílias Barreto e Marques, 
que foi edificado na Praça Fran-
cisco Barreto. A inauguração 
marca as festividades do aniver-
sário de Barretos, que completa 
165 anos na data. No mesmo dia 
será realizado o Desfile Cívico – 
Militar, Folclórico e Alegórico. 
A concentração do desfile será a 
partir das 7h30, no Recinto Paulo 
de Lima Correa. Às 8h30 será 
feita a leitura da Ordem do Dia 
pelo representante do Exército 
Brasileiro. A saída será às 9h30. 
O trajeto vai pela avenida 23, vira 
a rua 18 e segue até a avenida 17, 
local da dispersão. 

IMAGEM DO DIA A Campanha de Valorização e 
Respeito à mulher, #ENTRELA-
ÇADAS, está sendo um sucesso 
na Festa do Peão de Barretos 
2019. Estão sendo distribuídos 
no Parque do Peão mais de cem 
mil adesivos e 500 bandanas. 
Vale ressaltar que a distribuição 
está acontecendo  SOMENTE  no 
Parque do Peão. Entre nessa, tire 
uma foto e marque #ENTRELA-
ÇADAS nas redes sociais.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

O sonho do competidor de 
rodeio é ter em seu currículo o 
título de campeão da Festa do 
Peão de Barretos, e com ele, 
alçar “saltos” ainda maiores 
em busca de glórias no espor-
te e compensação financeira 
também fora do país. 

Uma parceria entre a Liga 
Nacional de Rodeio, Os In-
dependentes e a PRCA (Pro-
fessional Rodeo Cowboys 
Association), dos Estados 
Unidos, promete ser mais uma 
oportunidade de preparação 
para competidores brasileiros.

“Procuramos cada vez 
mais a valorização do ro-
deio. O competidor brasileiro 
sonha em ganhar o rodeio 
de Barretos e disputar com-
petições ainda maiores nos 
Estados Unidos. A parceria 
será uma experiência incrível 
e a realização de um sonho do 
competidor um dia disputar a 
final do campeonato promo-
vido pela PRCA”, enfatizou 
Ricardo Rocha, presidente de 
Os Independentes, na última 
quinta-feira (22).

Ricardo Rocha, presidente Os Independentes, e
Antony Barkowiski, diretor da PRCA (Foto: Bruno Revolta)

Neste sábado e domingo, 
as disputas do 27º Barretos 
International Rodeo continu-
am na 64ª Festa do Peão de 
Barretos. A competição reúne 
as modalidades em touro, sela 
americana, bareback, três tam-
bores e team penning. 

Os campeões das modali-
dades serão conhecidos neste 
domingo, na final do rodeio. A 
premiação total da 64ª Festa do 
Peão de Barretos é de aproxi-
madamente R$ 1 milhão. 
AtrAções ArtístiCAs 

A programação musical da 
festa, neste sábado (24), apresenta 
Mano Walter, Jorge & Matheus, 
Bruno & Marrone e Gusttavo 
Lima, que se apresentam no palco 
do Estádio de Rodeio.

No Amanhecer, Edson & 
Hudson, Cleber & Cauan, 
Antony & Gabriele  e DJ Se-
ven, são alguns dos destaques 
musicais da noite.

Outras atrações estão pro-
gramadas nos palcos Cultu-
rando, Raízes Sertaneja e no 
Berrantão. O Rancho do Peão-
zinho, espaço infantil com ações 
socioeducativas, também conta 
com atividades até domingo.

Rafael José de Brito de Potirendaba/SP, com 91,25 pontos
foi o melhor na primeira noite do Rodeio Internaiocnal

O governado de São Paulo san-
cionou, nesta sexta-feira (23), a lei 
estadual que garante a gestantes a 
possibilidade de optar pelo parto 
cesariano a partir da 39ª semana de 
gestação, bem como a analgesia, 
mesmo quando escolhido o parto 
normal. A proposta, de autoria da 
deputada estadual Janaina Paschoal 
(foto), permite que a mãe que optar 
por ter seu filho por parto normal 
também tenha a decisão respeitada.

O pagamento será feito a 
partir de segunda-feira (26), 
junto com o benefício de 
agosto, seguindo o calendário 
mensal de liberações. A se-
gunda parte da grana começa 
a ser paga em novembro.

Fim de semana tem rodeio internacional 
e grandes shows no Parque do Peão

Independentes e Liga Nacional de 
Rodeio firmam parceria para exportar 

campeões brasileiros de rodeio

Festa do Peão de Barretos termina neste domingo, dia 25

Prefeitura 
inaugura 

monumento 
que retratam 

famílias Barreto 
e Marques

Desde a última quinta-feira 
(22), todas as crianças de seis 
meses a menores de um ano 
devem ser vacinadas contra o 
sarampo em todo o país. Essa 
é uma medida preventiva que 
deve proteger quase um mi-
lhão e meio de crianças, que 
não receberam a dose extra, 
chamada de “dose zero”. 

O objetivo é intensificar 
a vacinação dessas crianças, 
uma vez que o sarampo é uma 

infecção muito contagiosa, 
que pode ser contraída por 
pessoas de qualquer idade, 
mas é mais perigosa para as 
crianças, inclusive podendo 
levar à morte. 

É importante ressaltar que 
a chamada “dose zero” não 
substitui a vacinação de rotina. 
Então, a recomendação é agen-
dar para os 12 meses a vacina 
tríplice viral e para os 15 meses 
a dose da vacina tetra viral, 

conforme previsto no Calen-
dário Nacional de Vacinação. 

Além de vacinar essas 
crianças, o Ministério da Saúde 
orientou o município a realizar 
o bloqueio vacinal. Ou seja, 
em situação de surto ativo do 
sarampo, quando identificado 
um caso da doença em alguma 
localidade, é preciso vacinar 
todas as pessoas que tiveram 
ou tem contato com aquele caso 
suspeito em até 72 horas. 

SARAMPO
Com o registro de 12 casos 

suspeitos de sarampo, a Secre-
taria de Saúde de Barretos vem 
fazendo o monitoramento dos 
pacientes, inclusive tomando 
as medidas profiláticas diante 
dos casos que aguardam resul-
tados do Instituto Adolfo Lutz. 

Essa informação foi con-

firmada pelo secretário mu-
nicipal de Saúde, Alexander 
Stafy Franco. Ele também 
reforçou a orientação é para 
que a população verifique nas 
carteirinhas de vacinação se 
tomou duas doses da vacina 
tríplice viral está imune. 

Quem não tem a carteira de 

vacinação e tem dúvida, deve 
procurar o Posto de Saúde para 
atualizar a vacina. Pessoas com 
até 29 anos necessitam de duas 
doses e até 59 anos é apenas 
uma dose. Profissionais de 
saúde que não têm certeza que 
tomou a tríplice viral, são obri-
gados a tomar as duas doses.

Barretos registra 12 casos suspeitos de sarampo

Crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas

Primeira parcela 
do 13º do INSS 
começa a ser 

paga na próxima 
segunda-feira

Sancionada lei que garante cesárea na rede pública

PÁGINA 03

Metade dos eleitores 
do estado ainda não fez 
biometria obrigatória

Pouco mais da metade dos 
eleitores do Estado de São 
Paulo tiveram suas impressões 
digitais registradas no sistema 
da Justiça Eleitoral.

A biometria é obrigatória 
neste ano em 478 municípios 
paulistas. Na Grande São Paulo, 
a lista inclui 15 municípios onde 
moram mais de 1 milhão de elei-
tores, mas cerca de 590 mil deles 
ainda não fizeram o cadastro. Em 
169 dos 478 municípios, o índice 
de eleitores com biometria cadas-
trada ainda é menor que 50%.

Para cadastrar as impressões 
digitais, o eleitor deve agendar 
atendimento no site do TRE-SP, 
que vai indicar o cartório eleitoral 
mais próximo. Também é possí-
vel fazer a biometria nos Postos 
do Poupatempo que prestam ser-
viços eleitorais, com agendamen-
to direto no site do Poupatempo.

Na data e hora agendados, o 
eleitor deve levar documento de 
identificação oficial e comprovan-
te de residência de até três meses, 
além do título de eleitor, se tiver.

Quem mora em um dos 478 
municípios de cadastro obriga-
tório e não fizer a biometria 

dentro do prazo terá o título 
cancelado, o que impede o 
eleitor de tirar passaporte, CPF 
e carteira de identidade.

O Código Eleitoral também 
prevê outras penalidades, como 
a proibição de participar de 
concursos públicos, impossibi-
lidade receber empréstimos de 
instituições financeiras públicas 
ou renovar matrícula em esta-
belecimento de ensino público.

No Brasil, 1.300 municípios 
de 17 estados foram incluídos 
no planejamento de biometria 
em 2019. A meta é cadastrar 
21,5 milhões de eleitores neste 
ano para garantir que eles sejam 
reconhecidos pelas impressões 
digitais durante as eleições 
municipais de 2020.



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

Saúde BucalSaúde Bucal

EditorialEditorial

Clareamento 
dos dentes

Quer você use o termo 
mau hálito ou halitose, o 
“bafo”, como é popularmente 
conhecido, é um problema 
desagradável e que causa 
constrangimento. Se você 
está preocupado com seu mau 
hálito, consulte seu dentista. 
Ele pode ajudar a identificar 
a causa e, se for o caso de um 
problema bucal, desenvolver 
um plano de tratamento para 
ajudar a eliminá-lo.

Check-ups regulares per-
mitem que o profissional de-
tecte problemas como doença 

A cada ano, é observado 
um número crescente de ca-
sos de HIV entre os idosos. 
De acordo com o boletim 
epidemiológico HIV/Aids 
2018 do Ministério da Saúde, 
a população feminina é a que 
apresenta a maior parte dos 
casos. Para se ter uma ideia, 
de 2007 a 2017, os diagnósti-
cos cresceram sete vezes, na 
casa de 657%. 

Embora hoje a medicina 
e a ciência apresentem tra-
tamentos eficientes para o 
controle da doença, os dados 
são, no mínimo, preocupantes, 
uma vez que a sexualidade, as 
medidas preventivas e as cam-
panhas de conscientização não 
são direcionadas ou discutidas 
para este público.

É importante ressaltar que 
parte dessa alta é relativa à 
população que foi infectada 
ainda jovem e agora está en-
velhecendo. Entretanto, outra 
parte pode ser creditada aos 
tratamentos e medicações que 
têm permitido a redescoberta 
do sexo entre os idosos. 

Como a maioria faz parte 

de uma geração que não aderiu 
à cultura do uso do preserva-
tivo, ou, em alguns casos, não 
acredita que em determinada 
idade poderá ser contamina-
do, a prática das relações sem 
proteção tem contribuído para 
o agravamento desse quadro, 
assim como o aumento da 
vulnerabilidade para infecções 
causadas por outras doenças 
sexualmente transmissíveis.

Junto a esse aumento de 
casos, algo que preocupa a 
comunidade médica é o fato 
de que muitos idosos já apre-
sentam algumas doenças crô-
nicas, como diabetes, pressão 
e colesterol altos, problemas 
renais, entre outros. Essas 
doenças podem complicar um 
pouco mais o tratamento. 

O idoso já apresenta mais 
dificuldade que um jovem 
para reagir a determinados 
tratamentos e o HIV pode 
ainda trazer outras doenças se-
cundárias como insuficiência 
renal, perda óssea, problemas 
cardiovasculares e hepáti-
cos, alterações metabólicas 
e declínio cognitivo. Mas 

entre todas as enfermidades 
secundárias, a tuberculose é a 
mais preocupante. De acordo 
com o Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/
Aids (UNAIDS), uma em cada 
cinco mortes por tuberculose 
ocorre entre soropositivos.

Sem dúvida a prevenção é 
o único caminho para que essa 
epidemia não se propague ainda 
mais. É preciso que a população 
idosa seja trabalhada para essa 
consciência. A tecnologia aliada 
à ciência traz muitas oportuni-
dades, mas requer sempre essa 
atenção, até mesmo entre a 
comunidade médica. 

A maioria dos diagnósticos 
é feita por acaso, pois a possi-
bilidade da contaminação pelo 
HIV é sempre descartada, por 
subestimar a prática sexual na 
terceira idade. Alguns pacien-
tes relatam sintomas parecidos 
com uma gripe, agravada pela 
perda de apetite e de peso 
excessivos. A demora do diag-
nóstico influenciará também 
no sucesso do tratamento, qua-
lidade de vida e longevidade 
do paciente.

A Reforma Trabalhista está 
prestes a completar dois anos e 
os reflexos de suas ações já são 
sentidos fortemente em relação 
ao número de ações pendentes 
na Justiça do Trabalho, segundo 
informações publicadas pela 
Folha de São Paulo, atingindo 
pela primeira vez na década, um 
número menor que 1 milhão. 
Até junho de 2019 o volume 
residual era de 959 mil ações. 

“Venho conversando com 
muitos gestores de recursos hu-
manos que estão afirmando que 
a reforma vem sendo sentida de 
forma positiva para as empresas 
e para os trabalhadores, pos-
sibilitando uma melhoria nas 
negociações dos contratos de 
trabalhos”, afirma o diretor exe-
cutivo da Confirp Consultoria 
Contábil, Richard Domingos.

Ele conta que entre os 
pontos que mais vem se des-
tacando nas consultas que 
realizam, estão a possibilidade 
de trabalho intermitentes e 
home office. “Empresas que 
antes tinham dificuldades de 
contratar trabalhadores, pois 
esses só tinham demanda de 
trabalho nos fins de semanas, 
agora tem respaldo legal para 
ampliar as contratações. É o 
caso de locais de receptivo 
turístico, que agora pode con-
tratar pessoas de atendimentos 
nos períodos de picos, ou seja, 

Na eleição de 2018, o can-
didato João Doria carregou no 
peito e no coração o nome de 
BOLSODORIA, porém, o que 
o eleito Presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, não sabia, 
que era apenas uma rasteira.

João Doria distanciou-se 
do presidente, pois, demos-
trou claramente que pretende 
chegar à presidência da Repú-
blica a todo custo. A distância 
está tão provada que Dória 
não quis dividir espaço com 
os BOLSONARISTAS duran-
te sua passagem pelo Parque 
do Peão, na visita à Festa do 
Peão de Barretos.

Rambém, BOLSODORIA 
não quis de maneira alguma 
estar ao lado de Jair Bolsonaro. 
Cada um no seu dia e espaço di-
ferentes. Depois deste episódio, 
a máscara que o atual governa-
dor usa (ou usava?) caiu.

Doria participou e articulou 
diretamente a filiação do desa-
feto político do Presidente da 
República, deputado Alexan-
dre Frota. Nas redes sociais 
somam-se ataques e ofensas ao 
partido PSDB, feitos anterior-

aIDS na Terceira Idade: aumento 
de casos preocupam os médicos

RefoRma TRabalhisTa

Queda de casos, 
mudanças e novas relações

nos fins de semanas, feriados 
e férias. O mesmo ocorre com 
bares e outros estabelecimen-
tos de eventos, que agora pos-
suem uma possibilidade muito 
maior para contratar e atender 
melhor o público”.

Outro ponto que vem geran-
do ótimos resultados, segundo 
Domingos, são relacionados a 
premiações e bônus. “Tenho 
sentido uma ampliação na 
procura sobre esses temas, pois 
a lei possibilita que a empresa 
proporcione mais aos colabora-
dores sem que seja muito one-
rada pelos impostos”, explica.

Para o gerente trabalhista 
da Confirp, Fabiano Giusti, um 
novo fato positivo vem sendo em 
relação aos sindicatos. “Com a 
mudança em relação a contribui-
ção sindical que não é mais obri-
gatória, precisando o trabalhador 
informar que autoriza a cobrança, 
muitas pessoas deixaram de fazer 
essa opção por não observar 

vantagens. Já os sindicatos estão 
tendo que se reinventar, buscando 
oferecer mais aos trabalhadores 
sindicalizados”, avalia.

Queda na Justiça
Em relação aos tribunais, 

o efeito foi um “inflar e es-
vaziar”. Após estimular uma 
corrida à Justiça do Trabalho, 
antes de entrar em vigor, a 
reforma trabalhista fez des-
pencar o número de processos 
ajuizados em varas trabalhis-
tas, assim que as mais de 100 
alterações promovidas na Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT) começaram a valer.

“Como se pode observar 
a baixa demanda já se mostra 
uma tendência. Observamos 
que os profissionais que mili-
tam na justiça do trabalho estão 
procurado melhor compreender 
como os Juízes irão julgar as 
demandas recém ajuizadas, 
para então, definir suas estraté-
gias”, finaliza Domingos.

BolSoDorIa não 
durou nem um ano

mente pelo agora filiado Frota.
Na verdade, PSL e PSDB em 

alguns estados caminham juntos, 
de mãos dadas. O pior de tudo é 
que o Governador  de São Paulo 
criticou a indicação de Eduardo 
Bolsonaro (o filho do presidente) 
para a embaixada brasileira de 
Washington nos EUA.

Podemos esperar que o 
troco será dado pelos BOL-
SONARISTAS. Basta BOL-
SODORIA esperar, pois, Jair 
Bolsonaro não irá perdoá-lo e 
irá abrir a caixa preta do BN-
DES. Com certeza, divulgando 

a lista de compras de jatos 
executivos.

Quem lembra da campanha 
para o Governo do Estado em 
que o concorrente ao cargo, 
Márcio França, disse sobre o 
jato de Doria, comprado com 
o dinheiro do BNDES.

BOLSODORIA vem crian-
do inimizades constantes com 
lideranças políticas e velhos 
filiados do PSDB. Isso foi con-
firmado na derrota que sofreu 
na cassação de Aécio Neves.

Quem viver verá, que João 
Doria será excluído do PSDB.

Bactérias escondidas na gengiva 
podem estar causando seu mau hálito

periodontal, boca seca ou 
outros distúrbios que possam 
ser a causa da halitose. A ma-
nutenção de uma boa higiene 
bucal, a eliminação de doença 
periodontal e o agendamen-
to de limpezas profissionais 
regulares são essenciais para 
reduzir o problema. 

Se o odor ocorrer por causa 
de uma doença periodontal, 
seu dentista poderá tratar a do-
ença ou encaminhá-lo para um 
periodontista, um especialista 
no tratamento dos tecidos gen-
givais. A doença periodontal 

pode fazer com que os tecidos 
gengivais se afastem dos den-
tes e formem bolsas. Quando 
essas bolsas são profundas, 
apenas uma limpeza profissio-
nal pode remover as bactérias e 
a placa acumuladas. Às vezes, 
um tratamento mais extensivo 
pode ser necessário.

Se você possuir ampla for-
mação de placa bacteriana ou 
biofilme dentário, uma camada 
invisível de bactérias, seu den-
tista poderá recomendar o uso de 
um creme dental ou enxaguante 
bucal antimicrobiano específico. 

Os enxaguantes e cremes 
dentais antissépticos e antibac-
terianos podem ser benéficos 
na redução da placa bacteriana 
e da gengivite, além de terem 
propriedades que refrescam o 
hálito. Em vez de simplesmen-
te mascarar o odor, alguns des-
ses produtos têm demonstrado 
também matar os germes que 
causam o mau hálito.

Se seu dentista determinar 
que sua boca está saudável e o 
odor não é de origem bucal, você 
poderá ser encaminhado para o 
médico da família ou um espe-
cialista para determinar a causa 
do mau hálito e o tratamento.
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Bastidores
da PolíticaO Governador João Doria 

sancionou, nesta sexta-fei-
ra (23), a lei estadual que 
garante a gestantes a possi-
bilidade de optar pelo parto 
cesariano a partir da 39ª se-
mana de gestação, bem como 
a analgesia, mesmo quando 
escolhido o parto normal.

A proposta, de autoria da 
deputada estadual Janaina 
Paschoal, permite que a mãe 
que optar por ter seu filho por 
parto normal também tenha a 
decisão respeitada.

Com a lei aprovada pela 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo e sancionada pelo 
governador, caso a opção pela 
cesariana não seja observada, o 
médico terá que registrar as ra-
zões em prontuário. Ao divergir 
da opção feita pela gestante, o 
médico poderá encaminhá-la 
para outro profissional.

Aposentados e pensionistas 
do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) já conseguem 
conferir quanto receberão no 
depósito da primeira parcela 
do 13º. A checagem é feita no 
portal Meu INSS. Para isso, é 
preciso ter senha. Quem não 
tem pode criar uma para ter 
acesso aos dados.

O pagamento será feito a 
partir de segunda-feira (26), 
junto com o benefício de agos-
to, seguindo o calendário men-
sal de liberações. Nesta parcela, 
quem já era aposentado em ja-
neiro terá exatamente a metade 
do valor que recebe todo mês.

A segunda parte da grana 
começa a ser paga em novem-
bro. Nela, há o desconto do 
Imposto de Renda. O INSS 
calcula o IR sobre o valor total 
do benefício e faz o desconto 
do imposto, para quem está 
obrigado a pagá-lo. Há também 
o abatimento do que já foi libe-
rado na primeira parcela do 13º.

Para o segurado que come-
çou a receber um benefício a 
partir de fevereiro de 2019, o 
valor do abono de Natal será 
menor. O cálculo é proporcio-
nal ao número de meses em 
que o segurado tem a grana até 
o fim deste ano.

As direções partidárias de 
PSDB, DEM e PSD começa-
ram a discutir a fusão partidária 
das três siglas em uma única 
legenda para disputar as elei-
ções de 2022, quando estarão 
em jogo a Presidência da 
República, os governos de es-
tado, a Câmara dos Deputados 
e vagas para o Senado, além 
dos legislativos estaduais. As 
conversas sobre a fusão co-
meçaram nos últimos meses 
e ainda não se discutiu qual 
seria o nome do novo partido, 
por exemplo, por isso, partici-
pantes do movimento avaliam 
que ele não será concretizado a tempo das eleições municipais do ano que vem. Questionado pelo UOL, 
o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), negou a possibilidade de juntar as três siglas. ACM Neto, 
prefeito de Salvador e presidente do DEM, afirmou em resposta à reportagem que há "zero chance". A 
aproximação de Doria e Maia tem acontecido de maneira discreta, porém gradual desde o início do ano. 
Tradicionalmente, o DEM apoia o PSDB e participa da coligação encabeçada pelos tucanos nas chapas 
majoritárias nos principais estados e nas eleições para presidente. Nos bastidores, Maia é visto como 
um nome forte para compor a chapa de Doria na condição de vice mas, de acordo com um dos tucanos 
envolvidos nas negociações, "a eleição ainda está muito longe para falarmos em nomes para a chapa". 
Dentro da Executiva Nacional do PSD, a ideia encontra eco. "Em um futuro próximo teremos somente de 
seis a oito partidos no Brasil", afirma um integrante da cúpula. 

Novo partido seria o maior do Brasil
A possível nova legenda seria a maior do país. O PSDB possui atualmente três governadores 

(SP, RS e MS), enquanto DEM e PSD, dois cada um (GO e MT e PR e SE, respectivamente). Unidos, 
passariam a ter mais governadores que o PT, sigla que mais conquistou executivos estaduais nas 
eleições passadas, elegendo quatro governadores (BA, CE, PI e RN). No Congresso Nacional, a 
possível nova legenda seria também a maior. Na Câmara dos Deputados, o novo partido teria a maior 
bancada com folga: 92 deputados - 34 do PSD, 29 do DEM e 29 do PSDB. Hoje, a maior bancada é 
a do PT, com 56 deputados. No Senado, os três partidos juntos possuem 22 senadores, superando 
os 12 senadores do MDB. Caso a fusão seja concretizada, o percentual do fundo eleitoral para o 
financiamento público de campanhas abocanhado pelo novo partido também seria o maior do país. 
Nas eleições de 2018, PSDB, DEM e PSD receberam R$ 386 milhões ao todo, quantia superior aos 
R$ 234 milhões destinados ao MDB e R$ 212 milhões destinados ao PT, então as siglas com maior 
recurso. Na foto, Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara dos Deputados, e João Dória 
(PSDB), governador de São Paulo, que podem formar dobradinha em 2022. 

O artista plástico Valter 
Corcino criou um painel evi-
denciando as principais refe-
rências da Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos como 
a Queima do Alho, a Roseta e 
o Monumento ao Peão, além 
de elementos como as mulas, 
provas, competidores, viola 
e o touro Bandido. O espaço, 
localizado ao lado dos recepti-
vos dos camarotes é uma ação 
da Tintas Coral e foi pintado 
com esmalte a base de água. 
Todo processo, entre criação 
e pintura, durou cerca de duas 
semanas. "A ideia foi criar 
um espaço que permita aos 
visitantes terem uma imagem 
com as referências da festa. 
Aqui é possível registrar esses 
momentos com os símbolos e 
referências da festa", afirma 
Corcino. O artista plástico 
também foi um dos criadores 
do espaço do Rancho do Peão-
zinho e idealizador do Monu-
mento ao Peão. O Painel fica 
ao lado do Espaço Berrantão 
(Foto: Roberto Galhardo) 

PSDB, DEM e PSD discutem fusão das 
siglas para eleição presidencial de 2022

Governo do Estado sanciona lei 
que garante cesárea na rede pública

A mulher que optar pela 
cesárea deverá registrar sua 
vontade em um termo de 
consentimento informado 
em linguagem de fácil com-
preensão. O parto também 
deve ser planejado durante as 
consultas de pré-natal.

"Este não é um projeto de 
indução de cesárea ou de parto 
normal. É um projeto de res-

peito às escolhas. Tem, neste 
sentido, uma proteção que é 
o diálogo entre médicos e as 
pacientes que estarão respal-
dadas por um consentimento 
informado. Haverá diálogo 
entre as partes e a questão 
será explicitada para o devido 
consentimento", diz o secretá-
rio da Saúde do Estado, José 
Henrique Germann.

Pagamento da primeira parcela do 13º do InSS 
começa a ser feito na próxima segunda-feira
Descontos, como do Imposto de Renda, serão calculados

quando Previdência pagar segunda parcela
Quem começou a receber 

a aposentadoria ou a pensão 
em março, por exemplo, terá 
o abono proporcional a dez 
meses. Os segurados que se 
aposentarem a partir de agora 
receberão as duas partes do 13º 
do INSS juntas, entre os meses 
de novembro e dezembro.

O trabalhador que está rece-
bendo um benefício por incapa-
cidade também recebe o abono 
de Natal. Neste caso, a conta 
também é diferente. O valor é 

calculado entre janeiro (ou o 
mês em que teve início o afas-
tamento do segurado) e agosto.

A antecipação do 13º deve 
passar a ser permanente. O pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) 
enviou uma medida provisória 
instituindo o pagamento. Até 
o ano passado, a liberação da 
grana em agosto dependia de 
decreto. Quem recebe benefício 
assistencial ou salário-mater-
nidade não tem direito. (Com 
informações do Agora)

Calendário de pagamento do inSS
Para benefícios de até um salário mínimo
final do cartão Primeira parcela segunda parcela
0  06/set   06/dez
1  26/ago   25/nov
2  27/ago   26/nov
3  28/ago   27/nov
4  29/ago   28/nov
5  30/ago   29/nov
6  02/set   02/dez
7  03/set   03/dez
8  04/set   04/dez
9  05/set   05/dez
Para benefícios acima do salário mínimo
final do cartão Primeira parcela segunda parcela
1 e 6  02/set   02/dez
2 e 7  03/set   03/dez
3 e 8  04/set   04/dez
4 e 9  05/set   05/dez
5 e 0  06/set   06/dez

Painel evidencia referências da 
Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (26/08) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

FISCAL DE PREVENÇAO DE PERDAS
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO MÉDICO

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
AUXILIAR DE COZINHA 

CALDEIREIRO
CAMAREIRA DE HOTEL

COZINHEIRO DE RESTAURANTE
COZINHEIRO GERAL

GARÇOM
GARÇOM

JARDINEIRO
MECÂNICO AGRÍCOLA

MOTORISTA DE VAN

OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
OPERADOR DE MAQUINA TORNO CNC

PADEIRO
PIZZAIOLO
PORTEIRO

PROFESSOR DE MATEMÁTICA
REPRESENTANTE COMERCIAL

SOLDADOR
TÉCNICO DE MONTAGEM INDUSTRIAL

TORNEIRO MECÂNICO
VENDEDOR EM DOMICÍLIO

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.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DA FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL, ETANOL, 
BIOCOMBUSTÍVEL, QUÍMICAS, FARMACÊUTICAS, 
E PLÁSTICAS DE GUAÍRA E REGIÃO

Quem tem conta corrente na 
Caixa precisa autorizar o crédito 
do valor do saque imediato do 
FGTS até o próximo domingo 
(25), se quiser receber o dinhei-
ro entre os dias 13 de setembro 
e 9 de outubro, dependendo do 
mês de seu aniversário.

Caso contrário, poderá 
sacar apenas após o dia 18 
de outubro, segundo o banco. 
Quem tem poupança na Caixa 
não precisa autorizar, o saque 
é automático.

No saque imediato, moda-
lidade anunciada pelo governo 
no mês passado, os trabalhado-
res poderão sacar até R$ 500 
por conta do fundo de garantia.

O correntista da Caixa 
pode autorizar o crédito pelo 
internet banking da Caixa, 

Correntista da Caixa tem até domingo para liberar saque e receber FGTS antes

Quem tem conta-corrente na Caixa pode indicar no aplicativo 
se deseja que depósito seja feito. (Foto: reprodução site)

aplicativo do FGTS, site fgts.
caixa.gov.br, telefone 0800 
726 2019 ou direto na agência.

Se fizer isso até o próximo 
domingo, dia 25 de agosto, vai 
receber os valores de acordo 
com o seguinte calendário:
l Nascidos em janeiro, feve-
reiro, março e abril: recebem 
a partir de 13/9/2019
l Nascidos em maio, junho, 
julho e agosto: recebem a 
partir de 27/9/2019
l  Nascidos em setembro, 
outubro, novembro e de-
zembro: recebem a partir de 
9/10/2019.

Esse é o mesmo calendário 
de quem tem poupança na Cai-
xa. No caso dos poupadores, po-
rém, o crédito é automático, sem 
ser necessário dar a autorização.

Apenas se não quiser fazer 
o saque e preferir que o dinhei-
ro permaneça no FGTS, deve 
avisar o banco até 30 de abril 
de 2020. Os canais para isso 
são o aplicativo do FGTS, o 
internet banking da Caixa ou 

Não adiaNta abrir coNta Na caixa
O pagamento antecipado só valerá para contas abertas na 

Caixa até 24 de julho de 2019, data em que o governo enviou a 
Medida Provisória liberando o saque de parte do FGTS. Quem 
abriu conta na Caixa após essa data seguirá o outro calendário.

outras medidas
Além do saque imediato, de até R$ 500 por conta do FGTS, 

o governo anunciou a criação de uma nova modalidade, o saque 
aniversário, que permitirá retirar uma parcela do FGTS todo ano, 
a partir de 2020. O valor anual recebido será de acordo com o total 
de dinheiro que o trabalhador tem no fundo. Quem optar por essa 
modalidade não poderá sacar o valor total do fundo se for demitido 
sem justa causa, apenas a multa de 40%. Isso só vale para o saque 
aniversário. O saque imediato é uma modalidade diferente e as 
duas não têm relação. Além desses dois tipos de saque do FGTS, 
o governo liberou o saque total das cotas do fundo PIS/Pasep. Tem 
direito ao saque do fundo PIS/Pasep quem trabalhou com carteira 
assinada entre 1971 e 1988 e ainda não retirou os recursos. Quem 
trabalhou nesse período em empresa privada tem cota no PIS, 
enquanto quem atuou em órgão público tem cota no Pasep. Os 
saques do fundo começaram nesta semana para quem tem conta 
na Caixa (PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep) e para os cotistas 
do Pasep com até R$ 5.000 no fundo. Não há prazo limite para o 
saque. (Com informações da Caixa e UOL Economia)

l Nascidos em jaNeiro: recebem a partir de 18/10/2019
l Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 25/10/2019
l Nascidos em março: recebem a partir de 8/11/2019
l Nascidos em abril: recebem a partir de 22/11/2019
l Nascidos em maio: recebem a partir de 6/12/2019
l Nascidos em juNho: recebem a partir de 18/12/2019
l Nascidos em julho: recebem a partir de 10/1/2020
l Nascidos em agosto: recebem a partir de 17/1/2020
l Nascidos em setembro: recebem a partir de 24/1/2020
l Nascidos em outubro: recebem a partir de 7/2/2020
l Nascidos em Novembro: recebem a partir de 14/2/2020
l Nascidos em dezembro: recebem a partir de 6/3/2020
Todos os trabalhadores poderão receber até 31 de março de 2020. 
Se não sacar, o dinheiro fica na conta do FGTS.

o site fgts.caixa.gov.br.
O cliente da Caixa que tiver 

conta corrente, mas não autori-
zar o crédito até domingo (25 
de agosto) vai poder sacar o 
valor, seguindo o mesmo calen-
dário dos demais trabalhadores:

Neste domingo, dia 25 de agosto, moradores da cidade de Bar-
retos terão direito a 50% de desconto nos ingressos do Thermas 
dos Laranjais, parque aquático mais visitado da América Latina. O 
Thermas está localizado em Olímpia. Para ter direito ao desconto, 
os visitantes precisam apresentar comprovante individual de 
residência, como contas de água, luz ou telefone, por exemplo. A 
promoção não é válida para ingressos que já contemplam outros 
descontos, como os de meia-entrada. Os tickets são limitados. 
O parque aquático Thermas dos Laranjais é famoso pelas águas 
termais e por ter mais de 50 atrações para todas as idades. Para 
os mais aventureiros e para as crianças que têm mais de 1,20 
metro de altura, o Thermas tem atrações que oferecem muita 
adrenalina, como a maior montanha-russa aquática do Brasil e o 
SurfMaster, única pista de surfe 180° do país, além dos brinquedos 
Asa Delta, Everest, Kamikaze e Rio Selvagem, entre outros. Já 
para as famílias que procuram por tranquilidade, o Thermas tem 
piscinas com ondas artificiais, piscinas de ressurgência, ofurôs, o 
Clube das Crianças, com atrações exclusivas para os pequenos, 
e uma rede com mais de 30 bares e restaurantes. Além disso, o 
parque conta com a Central de Atendimento à Criança (CAC) e 
o ambulatório Babysitter. Caso a criança se perca de seus pais, 
ela ficará sob cuidados de uma babá até que sua família seja 
localizada através da comunicação entre funcionários treinados 
especialmente para isso.

Moradores de Barretos terão desconto 
de 50% no Thermas dos laranjais 

no feriado do dia 25 de agosto
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Os Quitutes da dulce

O Senac São Paulo abre as 
portas de suas unidades para a 
quarta edição do Casa Aberta. No 
dia 31 de agosto (sábado), das 10 
às 16 horas, o público poderá co-
nhecer os ambientes educacionais 
da instituição por meio de ativi-
dades que vão desde workshops, 
palestras e atendimentos, até 
oficinas. A vasta programação é 
gratuita e para todas as idades. 

No Senac Barretos, serão 
17 atividades contemplando as 
mais diversas áreas de atuação 
da unidade. Entre os destaques 
estão workshops e oficinas, além 
de apresentações e bate-papos.

Na área de gestão e negó-
cios, por exemplo, os visitantes 
poderão conferir uma apresen-
tação sobre o curso Técnico em 
Administração, seguida de um 
workshop sobre as experiências 

Com o objetivo de oferecer 
uma orientação rápida e prática 
em vendas para o empreendedor 
se preparar para aproveitar a 
Semana do Brasil, o Sebrae-SP 
está com inscrições abertas para 
cursos transmitidos ao vivo. 

Estão programadas capacita-
ções nos dias 28 e 30 de agosto 
e 2 de setembro, além de lives 
com especialistas para tirar dú-
vidas dos empresários.

Os cursos ao vivo do Se-
brae-SP terão dois temas: datas 
comemorativas e redes sociais. 
Na primeira capacitação, o par-
ticipante vai aprender a fazer 
o planejamento e investir em 
ações estruturadas para aprovei-
tar a Semana do Brasil.

Já no curso de redes sociais, 
serão discutidos como identifi-
car quais canais utilizar e que 
tipo de diálogo criar com os 
clientes. O empreendedor vai 
aprender ainda a elaborar um 
plano de ações para criar, postar, 
engajar e monitorar o desempe-
nho das redes sociais. 

Cada curso tem duração de 
duas horas, envolvem interação 
com os consultores e é preciso fazer 
a inscrição no site solucoes.sebra-
esp.com.br/cursos/sebrae-live.

Os consultores do Sebrae-SP 
também vão participar de duas 
lives no Facebook e YouTube 
da entidade. Os internautas po-
derão interagir com perguntas 
para serem respondidas ao vivo.

No dia 29 de agosto, às 17 
horas, o tema da conversa é 

Ingredientes/massa
350 g de Salmão cortados em cubos
100 g de Requeijão em barras cortados em cubos
500 g de Ricota triturada no processador
100 g de parmesão ralado
150 g de manteiga sem sal
50 g de creme de leite
Ingredientes/cobertura
1 copo de requeijão cremoso Cheddar
1 lata de creme de leite
50 g de creme de leite em pó
½ pacotinho de gelatina sem sabor em pó
Modo de preparo
Em uma panela, derreta a manteiga, adicione o salmão em cubos para fritar, utilizando 
uma espátula para que todas as partes entrem em contato com a manteiga quente. 
Depois, tempere com sal. Utilize, mais uma vez, a espátula para desfiar os cubos de 
salmão. Deixe no fogo médio até secar. Enquanto o salmão permanece no fogo, secando, prepare a massa. Coloque a ricota 
triturada em recipiente. Coloque também o parmesão ralado, o requeijão e o creme de leite. Misture esses ingredientes com 
as mãos até a massa ficar bem uniforme. Reserve e prepare o creme. Dissolva as 12 gramas de gelatina em duas colheres de 
água morna, dissolvendo bem até formar uma pasta bem uniforme. Depois, bata em um processador, o Cheddar, creme de 
leite, leite em pó e a gelatina dissolvida, até formar um creme bem uniforme. Enquanto você prepara a massa e o creme, fique 
atento ao salmão que permaneceu no fogo. Assim que ele secar, retire-o para secar utilizando no final da preparação. Retire uma 
pequena porção do salmão preparado no fogo para ser utilizado na decoração 
dos bombons. A outra parte  maior você deverá despejar sobre a massa que foi 
feita anteriormente com os queijos e o creme de leite. Misture com as mãos até 
a massa ficar uniforme, firme e dar ponto para enrolar. Agora retire pequenas 
porções da massa com o salmão, misture e modele bolinhas com as mãos, e 
coloque em uma assadeira retangular. Depois de modelar os bombons você 
deverá banhá-los no creme que foi feito no processador. Banhe os bombons, 
utilizando um garfinho apropriado. Em seguida, coloque aos bombons banha-
dos em outro recipiente e decore cada um com uma pequena quantidade do 
salmão desfiado e frito que foi reservado anteriormente. Leve para a geladeira 
e deixe por 30 minutos aproximadamente. Retire os bombons da geladeira, 
coloque cada um em um tapetinho e, em seguida, em forminhas de papel nas quais serão servidos.

Bombom de salmão

Educação que impulsiona: Senac 
promove quarta edição do Casa aberta

em negócios reais. Outra oportu-
nidade será um bate-papo intitu-
lado Sala de Empreendedorismo, 
no qual profissionais da unidade 
vão esclarecer dúvidas sobre o 
que levar em consideração na 
hora de abrir uma empresa.

Já entre as oficinas, há opções 
para aprender a fazer bombons 
ou um difusor caseiro utilizando 
materiais simples. Outra alter-
nativa é Finanças Pessoais, com 
orientações sobre gestão financei-
ra assertiva e autocontrole entre 
ganhos e gastos.

O evento terá ainda exposi-
ções, Feira de Troca de Livros e 
Torneio de League of Legends, 
famoso jogo online de RPG.

O objetivo do evento é apre-
sentar o papel da educação 
como agente transformador da 
sociedade, formando cidadãos 

e contribuindo para preparar 
as pessoas para o mundo do 
trabalho. Para isso, o público 
será convidado a se inspirar com 
histórias de profissionais empre-
endedores, a vivenciar a prática 
de diferentes profissões e até a 
descobrir uma nova habilidade.

O Casa Aberta mostra que 
qualquer ambiente pode ser uma 
sala de aula. A infraestrutura das 
unidades e os conteúdos explora-
dos revelam a essência do Senac 
São Paulo, que coloca a educação 
como ferramenta essencial para a 
transformação da vida das pessoas. 

Ao mesmo tempo, é um dia 
para proporcionar o contato do 
público com diferentes áreas do co-
nhecimento e inspirar o desenvolvi-
mento de habilidades profissionais 
ligadas ao empreendedorismo, 
parte do Jeito Senac de Educar.

Cursos do Sebrae-SP ajudam empreendedor a 
se preparar para Semana do Brasil

sobre como se planejar para 
aproveitar a Semana do Brasil. 

Já no dia 5 de setembro, às 
17 horas, o bate-papo vai ajudar 
com dicas para quem deixou 

para se organizar na última hora.
Basta acompanhar a trans-

missão no facebook.com/
sebraesp ou youtube.com/
sebraesaopaulo.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - Lute com determinação, abrace a vida com 
paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo 

pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante.

A paixão pela cultura sertaneja começou cedo. Aos seis anos, 
Tálick de Castro já se vestia como cowboy. O chapéu, a bota 
e o cinto com a fivela, faziam parte do figurino do menino que 
sonhava em ser locutor de rodeios. Foi na mesma idade que a 
mãe, Adriana de Castro, confirmou que os sintomas que apa-
receram quando ele tinha um ano eram realmente de Autismo. 
Mas o diagnóstico de um autismo de grau leve não mudou o 
desejo do jovem de narrar rodeios e mesmo pequeno ele já fazia 
versos na arena. "Ele tinha um primo que era locutor de rodeios 
e se inspirava nele quando entrava na arena para narrar seus 
versos", contou a mãe. O sonho do jovem ganhou mais força 
no ano passando, quando Tálick de Castro, que é de Viradouro, 
participou de um curso de narradores organizado pelo locutor 
Barra Mansa, um dos nomes mais respeitados nas arenas pelo 
país. "Ele insistiu muito para participar e eu o levei. No início a 
gente explicava que seria difícil e que ele tinha que se dedicar 
muito para narrar em Barretos, mas ele tirou de letra e foi convi-
dado pela organização", revelou a mãe. O desempenho do jovem 
rendeu diversos elogios e um convite para narrar no Rodeio 
Júnior que acontece este domingo, 25 de agosto, durante a 64ª 
Festa do Peão de Barretos. "Eu fiquei surpreso pela capacidade 
dele, não seria justo ele não ter uma oportunidade já que é o sonho dele", explicou José Alexandre Paiva, 
coordenador do Rodeio Júnior. Tálick de Castro narrou montarias na quinta (22) e nesta sexta-feira (23).

A programação que começou 
nesta quinta (22) no Centerplex 
North Shopping Barretos está re-
cheada de opções, desde a estreia 
de “Brinquedo Assassino”, a nova 
versão do Chucky, até o religioso 
“Nada a Perder – Parte 2”, pas-
sando por sucessos de bilheteria 
como “Velozes e Furiosos”, “O Rei 
Leão” e “Vingadores Ultimato”.  Até 
domingo (25) é possível aproveitar 
a promoção Festival do Peão no 
Centerplex. A cada ingresso com-
prado, o segundo sai de graça. 
Acompanhante não paga para a 
mesma sessão e mesmo horário. 
É imperdível, mas só até domingo, 
25 de agosto, em homenagem ao 
aniversário de Barretos. Progra-
mação até 28 de agosto.
Sala 01 - BRINQUEDO ASSAS-
SINO - DUBLADO
TERROR - 16 Anos - Duração: 
90minutos
Sábado, Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta: 15h15 - 17h20 - 19h30 - 21h30
Sala 02 - VINGADORES ULTIMATO - DUBLADO
AÇÃO - 12 Anos - Duração: 183minutos. Quinta: 14h
Sala 02 - NADA A PERDER PARTE 2 - NACIONAL
BIOGRAFIA - 12 Anos - Duração: 96minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça, Quarta: 16h50 - 19h00 - 21h15
Sala 02 - VELOZES E FURIOSOS HOBBS - DUBLADO
AÇÃO - 14 Anos - Duração: 136minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Ter-
ça, Quarta: 14h
Sala 03 - O REI LEAO - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 
120minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Ter-
ça, Quarta: 16h - 18h30
Sala 03 - VELOZES E FURIOSOS 
HOBBS 3D - DUBLADO
AÇÃO - 14 Anos - Duração: 136minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Ter-
ça, Quarta: 21h

Entre as mais de 40 atrações 
que serão apresentadas, o Desfile 
Cívico – Militar, Folclórico e Alegó-
rico, comemorativo ao aniversário 
de Barretos e Dia do Soldado, terá 
um cortejo de grupos de cultura 
da região. O cortejo será realiza-
do por meio do Programa de Ação 
Cultural (PROAC), da Secretaria 
da Cultura do Governo do Estado 
de São Paulo, com apoio da Se-
cretaria de Cultura de Barretos. O 
projeto é idealizado e produzido 
pela empresa de gestão de pro-
jetos culturais PrumoPro. Estão 
confirmadas no cortejo a Compa-
nhia Charolas, de São Sebastião 
(MG); Grupo Frutos da Terra, de 
Olímpia (SP); Grupo Danças Zé 
do Patrocínio, Congada Três Coli-
nas, Franca (SP), Grupo Capoeira 
e Grupo Maracatu, de Guaíra 
(SP). Entre outros blocos repre-
sentativos, participam secretarias 
municipais, instituições sociais, 
culturais, folclóricas, esportivas, 
educacionais, carnavalescas, de 
saúde e bandas marciais com 
ilustrações alegóricas. O tema 
geral é “Barretos, da Fundação à 
Tradição”. Na abertura, o locutor 
de rodeios Filé estará num trio 
elétrico, assim como será no final 
com o também locutor de rodeios, 
o barretense Paulinho 1001. Em 
seguida o Corpo de Bombeiros 
abre o desfile militar, seguido do 
Tiro de Guerra. Na sequência, co-
meçam as apresentações civis. O 
desfile acontece neste domingo, 
25 de agosto, dia do aniversário 
de Barretos. A concentração será 
a partir das 7h30, no Recinto Pau-
lo de Lima Correa. Às 8h30 será 
feita a leitura da Ordem do Dia 
pelo representante do Exército 
Brasileiro. A saída será as 9h20. 
O trajeto vai pela avenida 23, vira 
a rua 18 e segue até a avenida 17, 
local da dispersão.

O empresário Fabinho Mossoró recebeu elogios da 
galera que curte os dez dias de Festa do Peão no Barretão. 
O lançamento do CD Barretão 2019 tem recebido elogios, 

inclusive, dos artistas que integram o playlist da gravação, sendo um dos mais procurados pelos turistas 
em busca de lembranças do Barretão 2019. Para quem, ainda, não conhece, Fabinho Mossoró é empre-
sário no ramo artístico e atua a mais de 13 anos em vendas e divulgação dos mais variados lançamentos 
sertanejos por todo o Brasil. O CD Barretão 2019 pode ser adquirido em dezenas de pontos em Barretos, 
para curtição dos amantes do sertanejo de boa qualidade e de sucessos atuais.

O Projeto Viola na Escola, com alunos das escolas municipais 
“Giuseppe Carmineo” e “São Francisco”, fez apresentação, nesta se-
mana, durante Queima do Alho realizada no CEMEI (Centro Municipal 
de Educação Infantil) “Antônio Dalla Costa”. O projeto tem patrocínio 
da empresa Minerva, existe desde 2009, e proporciona a 35 alunos do 
ensino médio um aprendizado musical com utilização da viola caipira, 
instrumento difundido nos meios culturais barretenses. O responsável 
pelo projeto é o músico e professor Ricardo Batista Megda. “Barretos 
é município de interesse turístico e cada projeto neste sentido chama 
a atenção e atrai o turista”, ressaltou a secretária municipal de Edu-
cação, Valéria Recco, que esteve presente durante a apresentação. 

Desfile de 
Aniversário 
de Barretos 
terá cortejo 
de grupos 
culturais 
da região

Empresário Fabinho Mossoró é 
destaque no Barretão com seus artistas

Viola na Escola valoriza cultura e tradições do município

Festival do Peão Centerplex 
está recheado de filmes com 

ingresso em dobro até domingo

Jovem autista vai realizar sonho e narrar 
montarias na Festa do Peão de Barretos

Salas de cinema têm até o fim do ano para garantir 
acessibilidade a deficientes visuais e auditivos

Uma determinação da Agência 
Nacional do Cinema, a Ancine, 
exige que a partir de 1º de janeiro 
do ano que vem todas as salas de 
cinema do país serão obrigadas 
a oferecer aparelhos de acessibi-
lidade para deficientes visuais e 
auditivos. Na prática, isso quer dizer 
que os cinemas terão que oferecer 
recursos para áudio-descrição e 
tradução em Libras para todos os 
filmes. O jornalista, palestrante 
e youtuber, Marcos Lima, de 36 
anos, morador do Rio de Janeiro, 
é deficiente visual, e afirma que a 
iniciativa é uma importante forma de 

inclusão social. “Eu acredito que todas as iniciativas de acessibilidade são muito importantes para o público 
alvo, que são as pessoas com deficiência e para as pessoas que não tem deficiência saberem que existem 
pessoas no Brasil que precisam de iniciativas de acessibilidade. Então, é muito bom saber que os cinemas 
terão que ter equipamentos, disponibilizar serviços para incluir as pessoas cegas e as pessoas surdas. O 
importante é que isso seja divulgado, que as pessoas cegas consigam ir aos cinemas também. Acho muito 
bacana”, comemorou. De acordo com o locutor e áudio-descritor, Fernando Lander, com a aplicação da lei, 
a procura pelo serviço deverá ter um aumento significativo. “A gente faz mais para televisão. Para cinema, 
é muito pouco. Com a lei sendo colocada realmente em prática, a gente espera um aumento de pelo menos 
50% na demanda”, antecipa. Para a tradutora e intérprete de Libras, Suanne Corrêa, a medida vai beneficiar, 
principalmente, crianças e jovens. “Essa acessibilidade em Libras nos cinemas, nos filmes infantis, é impor-
tantíssimo. As crianças, na verdade, quando falam sobre inclusão, elas sempre ficam a par. Falam inclusão 
em modo geral, mas esquece um pouco da educação e do desenvolvimento da criança, da linguagem da 
criança”, analisa. Segundo a Ancine, até 16 de setembro deste ano, os exibidores precisam ter atingido a meta 
de 35% das salas dos grandes complexos e 30% das salas dos grupos menores. Dados do IBGE mostram 
que 46 milhões de pessoas no Brasil têm algum grau de deficiência, o equivalente a 24% da população.
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A comunidade do bairro 
Jardim Ramos adotou uma área 
pública localizada na Avenida 
Valério entre a Avenida Rober-
to Frade Monte e a Rua Para-
guai. São cerca de 2 mil metros 
quadrados e que foi transfor-
mado em espaço verde. O lo-
cal já foi destaque de matéria 
do Jornal O Povo, quando a 
comunidade solicitou ajuda 
da administração municipal e, 
agora, foi atendida.

Morador local há 20 anos, 
o empresário industrial Osval-
do Pita, “Osvaldinho”, tomou 
a iniciativa de promover a 
limpeza do terreno e convidou 
vizinhos, fazendo o plantio de 
diferentes espécies de árvores 
e procurou a prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 

de Agricultura e Meio Am-
biente, propondo a adoção.

No último dia 16, a secreta-
ria iniciou o plantio de grama. 
São cerca de 1,8 mil metros 
quadrados da espécie esmeral-
da. Também está sendo feito o 
delineamento de canteiros e, 
na última segunda-feira (19), 
foram executadas obras de 
construção de passeios exter-
nos (calçadas) em concreto.

O secretário municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-
te, Marco Antônio Carvalho 
Ferreira, disse que a inicia-
tiva dos moradores é muito 
louvável e imediatamente a 
prefeitura apoiou a ideia. “A 
adoção de áreas públicas já 
acontece em outros locais, 
valoriza muito o urbanismo e 

embeleza ainda mais a cida-
de”, destacou.

Marco Antônio disse que 
o SAAE colocou um ponto de 
água para irrigação do local. 
“Disponibilizamos manguei-
ras, aspersores e equipamen-
tos para este procedimento, 
que será feito pelos moradores 
que farão toda manutenção da 
área verde. Para isto terão todo 
apoio da secretaria”, explicou.

Osvaldinho Pita afirmou que 
há quatro anos começou cuidar 
do local. “Inicialmente fiz a 
limpeza do mato e vegetação. 
Depois comecei a plantar árvo-
res. Então, procurei a secretaria 
de Meio Ambiente propondo 
a adoção e pedindo apoio, que 
imediatamente foi concedido 
com todo respaldo”, frisou.

Já se somam 154 multas, 
desde janeiro deste ano, rela-
cionadas a queimadas urba-
nas no município de Barretos, 
a quantidade de multas lavra-
das pelos fiscais da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente. Este número 
corresponde à mesma quanti-
dade de todo o ano de 2018. 

Apesar de proibida, a 
prática ainda é recorrente. A 

multa, que varia de acordo 
com a extensão da área atin-
gida, pode chegar até R$ 3 
mil, sendo este valor dobrado 
em caso de reincidência. 

A equipe da secretaria 
conta com dois fiscais que 
cumpriram e lavraram todos 
os autos de infração após de-
núncia realizada. As denún-
cias podem ser feitas através 
da Ouvidoria Municipal, pelo 

telefone 3325-6332, das 8 às 
14 horas, ou pelo aplicativo 
“eOuve” possibilitando ao 
munícipe acompanhar o caso. 

“Orientamos para que os 
proprietários não coloquem 
fogo em folhas secas. A quei-
mada prejudica o meio am-
biente e a saúde da população”, 
enfatiza Marco Antônio de 
Carvalho Ferreira, secretário 
municipal de Meio Ambiente.

As obras de reforma e mo-
dernização das canchas de bo-
cha e malha do Conjunto Po-
liesportivo Municipal “João 
Batista da Rocha” – Rochão, 
tiveram início nesta segunda 
quinzena de agosto. Para isto, 
o local fica temporariamente 
com atividades suspensas.

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo de 
Almeida Júnior, “Lilico”, in-
formou que as quatro canchas 
de bocha terão piso emborra-
chado, passando a constituir 
entre as melhores para a prática 
da modalidade. “Ainda nesta 
semana os jogos de bocha estão 
acontecendo, mas a partir de 
segunda-feira próxima o local 
estará fechado”, alertou.

Lilico disse ainda que as 
duas canchas de malha, que 
já são elogiadas pelos compe-
tidores, ficarão ainda melhor. 
“O equipamento passará a 
ter também um almoxarifado 
para guarda do material que é 
utilizado nos jogos e os sani-
tários serão totalmente refor-
mados”, ressaltou.

“As seis quadras, duas de 
malha e bocha, serão fechadas 
como já havia sido anunciado 
e solicitado pelos jogadores. 
O acesso será por portões e 
assim vamos evitar invasão 
quando não houver atividades 
e ação dos vândalos”, obser-
vou Lilico, que destacou que 
a iluminação será de excelente 
qualidade conforme o projeto.

Comunidade adota área do bairro Jardim ramos que é transformada em espaço verde

Meio ambiente já aplicou mais de 150 
multas por queimadas em Barretos

Iniciadas as obras de reformas das 
canchas de malha e bocha do rochão
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Esportes

A cidade de Barretos rece-
berá no dia 21 de setembro as 
delegações de atletas que parti-
ciparão do Festival Paralimpíco. 

A competição reúne alu-
nos de 10 a 17 anos, com ou 
sem deficiência física, visual 
e intelectual, o eventoterá a 
abertura oficial no CEMEPE 
do bairro América.

Promovido pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro, em 
parceria com a Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e a prefeitura 

Quarenta e dois atletas re-
presentam Barretos nos JORIS 
(Jogos Regionais dos Idosos), 
que começam a ser disputa-
dos em Matão. A abertura do 
evento acontece neste sábado 
(24), às 9 horas, no Ginásio de 

Esportes “Décimo Chiozzini”.
Sob coordenação da Secreta-

ria Municipal de Esportes e Lazer 
de Barretos, a delegação barre-
tense partiu rumo a Matão às 16 
horas desta sexta-feira (23), com 
saída do Conjunto Poliesportivo 

João Batista da Rocha “Rochão”.
Barretos disputará no atle-

tismo (masculino), bocha, 
damas (masculino), dança de 
salão, dominó, malha, tênis de 
mesa (masculino), truco e vo-
leibol (feminino e masculino).

A equipe Barretos Bulls 5 x 5 venceu o Braves Sorocaba por 20 x 13, no último domingo (18), 
em jogo válido pela Conferência Caipira Bowl de Flagball Feminino (SP). Com a vitória, o time 
barretense avançou na competição. No mesmo dia à tarde, disputou a liderança da fase regular com 
o Hainus de Piedade, perdendo pelo placar de 21 x 6. Segundo a atleta Viviane Fernandes, capitã 
barretense, a data de início da fase de playoffs, que decidirá a equipe campeã, ainda não foi divulgada.

Missa da Festa do Peão de Barretos
A 16ª Missa na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos contou com a participação de centenas de 

fiéis na última terça-feira (20). Presidida por dom Milton Kenan Júnior, a celebração foi organizada 
pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, e aconteceu, por mais um ano, no Rancho do Peãozinho, 
local destinado às crianças no Parque do Peão em Barretos. A animação da missa ficou por conta 
do padre Valdivino Borges Júnior, da Diocese de Uruaçu/GO, conhecido em todo o Brasil como 
padre Periquito que, no final, cantou e tocou seu berrante. O presbítero desenvolve um trabalho de 
evangelização na TV e em eventos sertanejos por todo o país. Cláucio Lima, cantor sertanejo da 
Diocese de Catanduva, foi o responsável pelas músicas da celebração. Ele contou com a compa-
nhia de membros do Ministério de Música da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica) 
de Barretos e da cidade de Catanduva. (Foto: Milton Figueiredo)

Barretos sediará Festival Paralímpico em setembro
de Barretos, por meio das secre-
tarias municipais de Esportes e 
Lazer e de Educação, o evento 
contará com 150 atletas e diver-
sos profissionais e voluntários.

“Geralmente as cidades rea-
lizam atividades paraolímpicas 
do seu dia a dia e ou que sejam 
desenvolvidas por associações 
e clubes paraolímpicos locais. 
Barretos optou pelo tênis de mesa, 
judô e basquete”, informou Maria 
Alice Duarte Pereira, responsável 
pelo  setor de Inclusão da secreta-
ria municipal de Educação.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Educação, Valéria 
Recco, Barretos ser seleciona-
da como cidade para sediar a 
Paralímpiadas “é um orgulho”. 

“Fomos escolhidos, justa-
mente pelo reconhecimento do 
excelente trabalho que é desen-
volvido em nosso município na 
Educação Inclusiva”, salientou.

Barretos participa dos Jogos 
Regionais do Idoso em Matão

Flag Football Feminino de Barretos vence 
Sorocaba e avança para a fase de playoffs
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O Serviço de Obras Sociais (SOS), de Barretos, está oferendo 
cursos GRATUITOS, abertos para toda a população de Barretos. 
Estão sendo oferecidos cursos de Corte e Costura, Pintura em 
Tecido e Crochê. Os interessados devem procurar a sede da 
entidade, na avenida 5 nº 239. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (17) 3322-4411.

assistidos da Vila dos Pobres 
ganham Queima do alho

A última quinta-feira (22) foi especial para os idosos da Vila 
dos Pobres (asilo), em clima sertanejo, com direito a decoração. 
Os assistidos pela entidade ganharam um almoço especial: a tra-
dicional e deliciosa Queima do Alho, resgatando um pouquinho 
da Festa do Peão para dentro do asilo.

O sonho do competidor de 
rodeio é ter em seu currículo o 
título de campeão da Festa do 
Peão de Barretos e, com ele, 
alçar "saltos" ainda maiores 
em busca de glórias no espor-
te e compensação financeira, 
também, fora do país. 

Uma parceria entre a Liga 
Nacional de Rodeio, Os In-
dependentes e a PRCA (Pro-
fessional Rodeo Cowboys 
Association), dos Estados 
Unidos, promete ser mais uma 
oportunidade de preparação 
para competidores brasileiros.

O anúncio da parceria 
aconteceu no próprio Parque 
do Peão, durante coletiva de 

O deputado estadual, Sar-
gento Neri, visitou Barretos 
no último dia 17. Atendendo 
solicitação do vereador dr. 
Raphael Oliveira e do jorna-
lista Davi Alcides, Sargento 
Neri confirmou uma emenda 
parlamentar de sua autoria, de 
R$ 200 mil, para beneficiar a 
população de Barretos.

Neri já se comprometeu 
em ajudar o SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to) de Barretos, destinando 
recursos para a construção de 
um elevado para captação, ar-
mazenamento e tratamento de 
água no bairro Santa Cecília.

“Esta obra deverá solucio-
nar o problema de falta da água 
dos bairros São Francisco, 
Jardim Caiçara, Jardim Anas-
tácio, Santa Cecília, San Diego 
e toda aquela região”, explicou 
o vereador Raphael Oliveira. 

Durante sua visita, o depu-
tado disse ter se sensibilizado 
com as entidades filantrópicas 
de Barretos visitadas por ele. 

“Vamos trabalhar para con-
quistar mais recursos por meio 
de emendas parlamentares, para 
ajudar essas entidades a man-
terem seus atendimentos, com 
a dignidade que os assistidos 
merecem”, disse Sargento Neri, 
se referindo à APAE, Associação 
Ser Feliz de Novo, Instituto Es-
perança e Vida e Vila dos Pobres.

“O deputado já garantiu que 
para o ano de 2020 viabilizará 
mais recursos para Barretos. O 
Sargento Neri se tornou o padri-
nho do rodeio no Estado de São 
Paulo e, com toda certeza, agora 
se torna o padrinho de Barretos. 
Isso mostra o crescimento e 
a força do grupo Avante em 
Barretos”, reforçou o vereador 
Raphael Oliveira.

Anúncio foi feito durante entrevista coletiva no Parque do 
Peão, detalhando parceria entre Festa do Peão de Barretos, 

PRCA e Liga Nacional de Rodeio (Foto: Bruno Revolta)

Deputado Sargento neri visita 
Barretos e é recepcionado por 
lideranças políticas da cidade

SoS oferece cursos gratuitos

Parceria pretende exportar 
campeões brasileiros de rodeio

imprensa na última quinta-
feira (22), que também anun-
ciou as novidades do Barretos 
International Rodeo.

A seleção dos competidores 
se dará a partir de pontuações 
obtidas durante etapas dos 
rodeios organizados pela Liga 
Nacional de Rodeios, sendo 
a final concretizada na Festa 
do Peão de Barretos de 2020. 
Além de campeões de monta-
rias em touros, a intenção do 
projeto é de formar campeões 
brasileiros mundiais em moda-
lidades como bareback e sela 
americana, técnicas com amplo 
domínio dos norte-americanos.

"Procuramos cada vez mais 

a valorização do rodeio. Falo 
que o competidor de rodeio é 
como um jogador de futebol, 
que procura jogar em uma base 
de um grande clube, para depois 
alçar coisas maiores na carreira 
e até jogar na Europa e fazer 
seu pé de meia. O competidor 
brasileiro sonha a mesma coisa, 
em ganhar o rodeio de Barretos 
e disputar competições ainda 
maiores nos Estados Unidos. A 
parceria será uma experiência 
incrível e a realização de um 
sonho do competidor em um dia 
disputar a final do campeonato 
promovido pela PRCA", enfati-
zou Ricardo Rocha, presidente 
de Os Independentes.

Os vencedores irão para os 
Estados Unidos para participar 
da escola de rodeios e do rodeio 
Cody Nite Rodeo, por 90 dias. 
O período visa preparar os 
competidores com aulas práti-
cas e técnicas com instrutores 
da associação americana, além 
de treinamentos para competir 
nos rodeios da PRCA. 

"Estamos confiantes e va-
mos trabalhar em conjunto 
para o fortalecimento dessa 
parceria e passo a passo ajudar 
os peões brasileiros a alcançar 
o objetivo em se tornar cam-
peões do mundo", afirmou 
Antony Barkowiski, diretor 
de atletas da PRCA, que está 
em Barretos para acompanhar 
a competição internacional.

De acordo com Marcos 
Abud, diretor de rodeio da 
Festa de Barretos e presidente 

da LNR, o intercâmbio é exce-
lente para o rodeio brasileiro 
e sua renovação. "Vamos pro-
porcionar mais oportunidades 
para os grandes competidores 
do país. Serão mais etapas de 
rodeio de alto nível, com a pos-
sibilidade real de uma carreira 
internacional, que garante até 
uma participação em um curso 
por 3 meses", explicou.

Boot Camp
Já como fruto da parceria, 

a Liga Nacional de Rodeio e a 
PRCA (Associação Profissio-
nal de Cowboys de Rodeio) 
realizaram um curso profis-
sional para competidores do 
bareback e sela americana. O 
curso teve como objetivo apri-
morar e revelar novos nomes 
nas duas modalidades e, dessa 
forma, ampliar o número de 
competidores aptos a disputar 
rodeios no país e nos Estados 
Unidos, já que o aperfeiçoa-
mento também abrirá opor-
tunidade para o competidor 
montar no exterior.

Cerca de 60 competidores 
participaram do curso que 
aconteceu no hotel instalado 
no próprio Parque do Peão. 
"Foram dois dias de cursos téc-
nicos e aulas práticas e, mesmo 
nesse pouco tempo, comparti-
lhamos dicas e conhecimentos 
sobre as duas modalidades, 
como também, aprendemos o 
que o Brasil pode proporcio-
nar para rodeio no exterior", 
explicou Barkowiski, diretor 
da PRCA.
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O último dia 23 foi de festa para o barretense Marcos Murta que brindou mais um ano de vida. Parabéns!

O médico veterinário Renato Boiani celebrou mais 
um ano de vida, no último dia 22, ao lado de amigos e 

familiares e celebrou a data em grande estilo. Na foto, ele 
recebe o carinho da esposa Maria Thereza. Parabéns!!

O último dia 20 foi de festa para Bruna Neves, que comemorou 
mais um ano de vida ao lado do esposo Luan. Felicidades!!

O príncipe Pietro comemorou seus dois aninhos
cheio de saúde e alegria ao lado dos pais coruja, Ricardo 

e Graciane, e do irmão Lorenzo. Parabéns!! Larissa Mello brindou mais uma primavera no último 
dia 21, o carinho especial ficou por conta do esposo 

Roberto e dos filhos Julia e Theo. Felicidades!!
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Telefone: (17) 3043-6606

Cinema

Brinquedo Assassino
Andy (Gabriel Bateman) e sua mãe se mu-
dam para uma nova cidade em busca de um 
recomeço. Preocupada com o desinteresse do 
filho em fazer novos amigos, Karen (Aubrey 
Plaza) decide dar a ele de presente de aniver-
sário um boneco tecnológico que, além de ser 
o companheiro ideal para crianças e propor 
diversas atividades lúdicas, executa funções 
da casa sob comandos de voz. Os problemas 
começam a surgir quando o boneco Chuck se 
torna extremamente possessivo em relação a 

Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.

Curtindo o melhor camarote da Festa, “Arena Premium”, os ami-
gos Igor Washington Farias, Mariana Silveira e Wender Rissão

O casal 
Luara 
Faitarone 
e Edgard 
Neto, no 
embalo da 
Festa de 
2019!!

CURTIÇÃO 
EM FAMÍLIA....  
O casal 
Alessandra 
Passador e o 
marido 
André Luis Alves 
levou o filho 
Antônio, para curtir 
o rodeio deste ano...

ELE É O LUXO DO RODEIO... 
O estilista Marcelo Ortale curtindo o rodeio ao lado do amigo 

Fernando Sales, no camarote Arena Premium.... Sucesso!

ANIVERSARIANTE... O locutor de rodeios, 
Paulinho 1001 comemorou ontem (23), mais uma primavera 

ao lado da noiva Ana Flávia. Felicidades e Sucesso!!

A linda e irre-
verente Heloisa 
Miret está tra-
balhando nessa 
festa, sempre 
com essa energia 
linda e o sorrisão 
no rosto...

A dra. Rejane 
Pestana casou em 
Las Vegas, com 
o empresário 
Antônio 
Molina. Como 
sempre ela arrasa 
no modelito em 
qualquer país que 
esteja... 
Felicidades!
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COLINACOLINA

As lombadas são motivo 
de reclamação de motoristas 
em Colina. Pelo menos, as 
mais recentes delas estão fora 
do padrão determinado pelo 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). A altura exagerada 
está causando transtornos e 
prejuízos aos motoristas que 
enfrentam dificuldades ao 
passar pelas ruas da cidade.

Lombada instalada na Av. 
Engenheiro Luís Sebastião 
Piai, ao lado da Bortolo, quem 
não conhece o local ou não 
sabe evitar a batida, já soma 
os prejuízos. Também na Av. 
José Francisco Azedo (Av. das 
Cohabs) as lombadas estão 
altas demais. Por mais devagar 
que você passe não adianta. 
Você bate o fundo do carro e, 
com isso, danifica o sistema 
de suspensão e escapamento, 
e também obrigar o motorista 
a trocar peças.

As lombadas são considera-
das importantes para obrigar o 
motorista a reduzir a velocida-
de, mas, algumas delas forçam 
quase uma parada do carro na 
via ou mesmo passar de lado. E, 
quando você passa na lombada 
de lado, força excessivamente 
a suspensão do carro. 

Se, por um lado, a prática 

Lombadas altas causam transtornos 
e prejuízos a motoristas em Colina

APOSENTADOS
Funcionários Públicos Municipais (aposentados) não se 
iludam com a bondade. Quando terminar as eleições 
municipais de 2020, independentemente de quem ga-
nhar, serão todos dispensados. Serão usados para o que 
querem e descartados depois. 

FArmáciA DE PlANTãO Em cOliNA
DS Farma (inova)
Av. Rui Barbosa, nº 278 – Centro
(Pertinho da Lotérica Ponto 13)
Telefone: (17) 3341-8730 - 3341-8732
Período: 24 a 30/8

ráDiO cOmUNiTáriA
Rádios comunitárias 
existem para pro-
mover atividades 
socioculturais em 
determinadas co-
munidades. Como 
têm tratamento tri-
butário especial, não 
podem veicular propaganda paga, mas somente transmitir 
patrocínio sob a forma de “apoio cultural”, pois do contrário 
teriam privilégio em relação a outras emissoras comerciais. 
Tal conduta (de cobrar valores) contrasta com o apoio cultu-
ral, em que a menção aos patrocinadores se dá por mensa-
gem institucional, conforme o artigo 18 da lei que institui o 
Serviço de Radiodifusão Comunitária (9.612/98) — regulado 
pela Portaria 4.334/2015, do Ministério das Comunicações. 
A finalidade da rádio comunitária é veicular tão somente os 
interesses da comunidade a que está relacionada, ao passo 
que as propagandas comerciais devem ter veiculação adstri-
ta às rádios comerciais: o inverso, incontroversamente, leva 
à concorrência desleal, mormente em razão do tratamento 
tributário a que estão submetidas as rádios comerciais, cuja 
carga tributária é bastante mais elevada. Rádio comunitária 
não pode cobrar anúncio de prefeitura.

cHArGE DA SEmANA

máFiA DO cOmBUSTiVEl
Já foi dado o parecer. Em breve a canetada da misericór-
dia. Quase um milhão e meio terão que pagar (devolver 
aos cofres públicos). Se alguém fez algo errado, não fez 
sozinho, alguém mandou fazer. Que feio, hein!

evita que a parte de baixo do 
veículo seja afetada, por outro, 
causa danos sérios na estru-
tura. Diversas peças acabam 
sendo forçadas, como a barra 
estabilizadora, os amortecedo-
res e os rolamentos. Os danos 
podem ser ainda piores em 
carros com a direção hidráu-
lica. Nesse caso o desgaste 
das peças é mais intenso e 
desnecessário.

2020 promete ser um ano bem agitado 
no cenário político. Afinal, já está sendo!

Segundo o Contran, são 
permitidas apenas duas me-
didas: 8 cm de altura por um 
1,5 metro de comprimento 
para vias onde a velocidade 
é baixa, até 20 km/h, e de 10 
centímetros de altura por 3,7 
metros de largura para ave-
nidas com velocidade de até 
30 km/h. Mas em Colina, as 
recentes lombadas instaladas 
estão fora do padrão.

Não somos contra a instala-
ção dessas lombadas, mas sim 
que o Setor de Trânsito do Mu-
nicípio possa adequá-las as con-
dições exigidas em lei especifica.

O prejuízo não pode e não 
deve ficar apenas com os mu-
nícipes. Até por que essa ade-
quação das mesmas trará mais 
gastos aos cofres públicos. 

Que façam certo para não 
ter que desmanchá-las.

Quem está político já per-
cebe que novas cabeças, ideias 

e ideais para uma Colina me-
lhor estão articulando-se e, 

com isso, o desespero bate à 
porta dos coronéis “moder-

nos”, que há anos instalaram-
se no poder, e que se utilizam 
de novos métodos para os mes-
mos fins de antes. A consciên-
cia política que extinga de vez 
as práticas coronelistas ainda 
é uma construção inacabada.

E quem tem telhado de 
vidro, tem medo de pedrada. 

E quem sempre atacou de 
forma covarde perseguindo seus 
opositores, hoje se perde em 
contra-ataque, perdendo a linha 
lógica de raciocínio. Igual “rato 
sujo” limpando suas necessida-
des com as próprias fezes.

O tempo irá mostrar e as 
máscaras com suas presilhas 
frouxas cairá, mostrando a 
face corrupta dos lobos em 
pele de cordeiro. 

Colina não tem dono e o 
povo não aceita mais cabresto. 
Já acabou esse tempo. 

Os eleitores vão assistir de 
camarote quem é quem. 


