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REGIONAL Salário Mínimo

UFESP
Dólar Comercial Compra

R$ 998,00 
R$  20,14

VALORES EM 09 DE AGOSTO

R$  3,939
Dólar Comercial Venda R$  3,942

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

PÁGINA 03

PEQUENOS CONFLITOS

Sindicato da Alimentação 
inicia Atendimento Digital do 

INSS na próxima segunda-feira
Trabalhadores em geral, de Barretos e região, poderão 

ser atendidos no posto de atendimento, sem agendamento
O presidente do Sindicato 

da Alimentação de Barre-
tos, Luiz Anastácio Paçoca, 
confirmou nesta sexta-feira 
(09), a inauguração do posto 
do INSS Digital, na sede do 
sindicato, na rua 16, entre 
avenidas 11 e 13, no centro.

O ato de entrega e início de 
funcionamento está marcado 
para a próxima segunda-feira 
(12), às 17 horas. O posto fun-
cionará em uma parceria com 
o Sindicato Nacional dos Apo-
sentados e a Força Sindical.

Os atendimentos serão rea-
lizados gratuitamente e a van-
tagem de requerer os benefícios 
no Posto de Atendimento Digital 

é que, no sindicato, não há ne-
cessidade de agendamento. No 
local será possível fazer pedido 
de aposentadoria por idade (rural 
e urbana); aposentadoria por 
tempo de contribuição; pensão 
por morte (rural e urbana); sa-
lário maternidade, entre outros. 

Os atendimentos serão reali-
zados de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas.  Mais infor-
mações pelos telefones (17) 
3322-8011/(17) 3322-1991 

“A instalação do INSS Di-
gital representa uma importante 
conquista ao povo de Barretos 
e região, pois facilitará o acesso 
para requerer os serviços rela-
cionados à Previdência Social”.

Uma homenagem do prefeito e do Instituto Esperança e Vida 
a dona Eujácia Affonso da Silva, uma barretense que sempre 
exerceu sua cidadania, acompanhando sessões da Câmara, 
enquanto tinha maior mobilidade e autonomia. Atualmente ela 
frequenta o projeto para idosos do instituto e acompanha de 
perto todos os eventos que ali acontecem. As flores, entregues 
pelo prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, apenas agradecem 
a gentileza com que ela trata a todos que a rodeia.

A chefe do Cartório da 21ª Zona Eleitoral-Barretos,  Alessandra Monteiro Prado Tamarozi, 
confirmou para este sábado (10) e o próximo sábado (17), a realização de plantões, para atendi-
mento aos eleitores que ainda fizeram a biometria e regularização dos títulos eleitorais. O horário 
de atendimento será das 8 às 13 horas e os eleitores devem apresentar os seguintes documentos: 
comprovante de endereço, documento de identificação com foto (RG, CNH) e título eleitoral 
(se tiver). O agendamento deve ser feito no site: www.tre-sp.jus.br

Para manter a tradição e dar boas vindas a 64ª Festa do Peão de 
Boiadeiro, que começa na quinta-feira (15), a prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com Os 
Independentes, realiza na noite de quarta-feira, dia 14, no Recinto 
Paulo de Lima Correa, mais uma edição do Serestão. Na programa-
ção, shows sertanejos a partir das 20 horas, entrando pela madrugada 
do dia 15, primeiro dia de programação oficial da Festa do Peão. No 
palco do Serestão haverá apresentações da dupla Cleber & Cauãn e 
do cantor Jeferson Moraes. O evento é gratuito.

Com o objetivo de resol-
ver pequenos conflitos sem 
a necessidade de abertura 
de processos judiciais, foi 
criado o primeiro Núcleo de 
Mediação Comunitária (NU-
MEC), em Barretos. 

O núcleo, instalado na 1ª 
Companhia de Polícia Militar, 
conta com policial treinado 
para atuar como mediador 
de conflitos, seguindo as re-
comendações do Conselho 
Nacional de Justiça.

“A criação do NUMEC 
celebra parcerias para efetiva 
pacificação social. Além disso, 
oportuniza que a polícia exerça 
suas próprias funções de ma-
neira mais assertiva, não se 
limitando em atender a ocor-
rência”, justificou o comando 
da PM de Barretos. 

“Com esse núcleo, a pró-
pria polícia pode oferecer ao 
cidadão a possibilidade de, 
numa sessão de mediação, 
resolver o seu conflito, dando 
uma resposta efetiva e sig-
nificativa, aproximando-se 
do cidadão, fortalecendo os 
vínculos comunitários entre 
as pessoas”, apontou o co-
mandante da 1ª Companhia 
de Polícia Militar, Capitão 
Paulo César Frugeri (foto).

No local, casos como bri-
gas de vizinhos e perturbação 
do sossego, por exemplo, 
poderão ser resolvidos rapida-
mente, sem a abertura de pro-
cesso. Além disso, a própria 
Polícia Militar se beneficia 
do trabalho garantindo uma 
resposta imediata à comuni-
dade, prevenindo, inclusive, o 
surgimento de novas ocorrên-
cias semelhantes, evitando-se 
o deslocamento e emprego de 
uma viatura para esse fim. 

Segundo Caderno - PÁGINA 01

Os shows da 64ª Festa do 
Peão de Barretos contarão com 
inovações tecnológicas e uma 
megaestrutura, para receber as 
atrações que irão se apresentar 
nos 11 dias do evento, nos palcos 
Estádio de Rodeio e Amanhecer.

A festa, que começa na próxi-
ma quinta-feira, dia 15, terá cerca 
de 50 shows somente nestes dois 
palcos, envolvendo uma estrutura 
de mais de 70 toneladas de equi-
pamentos de som e iluminação, 
que possui uma capacidade simi-
lar à iluminação de 8 mil casas.

A organização do evento 
promete diversas inovações tec-
nológicas na estrutura, que terá 
350 aparelhos de robótica, 400 
refletores fixos e mais de 1.500 
metros de estrutura em alumínio.

Painel localizado no centro da arena terá, pela primeira 
vez, seis faces. Estrutura de som dos dois palcos principais 

soma 70 toneladas (Foto: André Monteiro)

O presidente do Instituto 
Esperança e Vida de Barretos, 
Rosemir Rezende Nagib, recep-
cionou a ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, Damares Alves, na sede do 
Instituto Esperança e Vida de 
Barretos, nesta sexta-feira (9). 
A ministra veio acompanhada 
da titular da Secretaria Nacio-
nal de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, Sandra 
Terena. Na oportunidade, Da-
mares Alves fez a entrega de 
um veículo para o Conselho de 
Igualdade Racial de Barretos.

 Rosemir Nagib reforçou 
sua solicitação à ministra para 

a instalação da Casa de Apoio 
para Mulheres de Barretos. 
“A implantação deste projeto 
servirá de benefício a dezenas 
de mulheres, de todas as idades, 
que passam por problemas de 
todos os tipos de violência, prin-
cipalmente violência doméstica, 
um problema social, que já to-
mou conta de toda a sociedade 
brasileira e também de Barretos 
e região”, comentou Nagib.

O tema será tratado em 
outra ação, que deverá ser 
desenvolvida pelo ministério 
oportunamente, em benefício 
de Barretos e região.

Instituto Esperança e Vida recebe 
ministra Damares Alves em Barretos

O deputado estadual Alexan-
dre Pereira (Solidariedade) pas-
sou esta sexta-feira (9) em visita 
a diversos municípios da região 
de Barretos. Acompanhado de 
diretores municipais do partido, 
e de Luiz Anastácio Paçoca, 
Alexandre Pereira visitou os 
municípios de Icém, Guaraci, 
Bebedouro e Ipuã.

Neste sábado (10), o depu-
tado realiza visita à Santa Casa 
de Misericórdia de Barretos, 
onde será recebido por direto-
res e colaboradores do hospital. 

“Continuamos realizando 
visitas a municípios e entidades 
de atendimento à população em 
todo o interior do Estado. Nes-

O deputado Alexandre Pereira foi recebido pela vereadora 
Ana Maria Borges Mesquita em Icém, nesta sexta-feira (9)

Deputado Alexandre Pereira visita 
Santa Casa de Barretos neste sábado

sas visitas e encontros, ficamos 
a par das necessidades mais 
urgentes, que irão embasar 
nossas ações como deputado na 

Assembleia, para a conquista 
de recursos a serem aplicados 
em benefício da população”, 
resumiu Alexandre Pereira.

Inovações tecnológicas e megaestrutura para 
shows marcam início da 64ª Festa do Peão

No entanto, o destaque 
serão as estruturas de telão de 
LED. A grande novidade é o 
painel no centro da arena, que 

passará a ter seis faces, propor-
cionando a mesma visualização 
em todos os setores do Estádio.

Polícia militar 
inaugura 
Núcleo de 
Mediação 

Comunitária

IMAGEM DO DIA

Recinto Paulo de Lima Correa terá 
Serestão na próxima quarta-feira

Cartório Eleitoral faz plantão neste sábado



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

A PEC (proposta de emen-
da à Constituição) da reforma 
da Previdência aprovada na 
última quarta-feira (7) em 
segundo turno pela Câmara 
dos Deputados, por 370 votos 
a 124, tem como principal 
medida o fim da concessão de 
aposentadorias por tempo de 
contribuição, criando idades 
mínimas de 62 anos, para a 
mulher, e de 65 anos, para o 
homem que se aposentar pela 
nova regra. O projeto, apoiado 
pela maioria dos deputados, 
tem ao menos outros sete pon-
tos com grande impacto sobre 
os trabalhadores do país e, por 
isso, são considerados polêmi-
cos, dizem especialistas.
CálCulo da renda

O cálculo dos benefícios 
proposto pela reforma é desvan-
tajoso se considerado o tempo 
de contribuição necessário para 
obter a aposentadoria com valor 
integral da média salarial.

Atualmente, quem se apo-
senta por tempo de contribui-
ção pode ter renda integral 
ao contribuir durante 30 anos 
(mulher) ou por 35 anos (ho-
mem), desde a soma da sua 
idade ao período contribuído 
resulte em 86 pontos (mulher) 
ou 96 (homem).

Também pelas regras váli-
das hoje, quem se aposenta por 
idade, aos 60 anos (mulher) e 
65 anos (homem), recebe o be-
nefício integral se comprovar 
30 anos de contribuição.

Após a reforma, para re-
ceber uma aposentadoria sem 
desconto, mulheres precisarão 
contribuir por 35 anos e ho-
mens, por 40 anos.

Média salarial
O valor-base de um bene-

fício previdenciário é a média 
dos salários sobre os quais 
o trabalhador contribuiu ao 
longo da sua vida. É sobre essa 
média que o INSS aplica fór-
mulas de cálculo que podem 
reduzir ou aumentar a renda 
mensal do beneficiário.

Atualmente, a média sala-
rial é calculada sobre as 80% 
maiores contribuições realiza-
das desde julho de 1994.

A reforma pretende que o 
cálculo da média salarial passe 
a ser sobre todas as contribui-
ções desde julho de 1994.

O novo cálculo, portanto, vai 
incluir salários baixos que hoje 
são descartados na composição 
da média. O resultado será a re-
dução na renda de beneficiários 
que tiverem variações salariais 
ao longo do tempo.
Pensão Por Morte

A pensão por morte cor-
responde hoje a 100% do 
benefício que o segurado que 
morreu recebia ou ao qual teria 
direito. A reforma reduz esse 
valor para 50% mais 10% por 
dependente. Um dependente 
sem filhos receberá 60%. O 
limite é de 100%.

Na prática, uma viúva de 
um aposentado que não tem 
filhos menores de 21 anos re-
ceberá somente 60% da renda 
que o marido recebia.

Uma viúva com quatro filhos 
com menos de 21 anos receberá 
100%, mas as cotas de 10% 
deixarão de ser pagas conforme 
cada filho completar a idade para 
ser considerado dependente.

A proposta ainda prevê 
pensões com valor inferior ao 
do salário mínimo nos casos 
em que o dependente tem outra 
fonte de renda formal.

aPosentadoria 
esPeCial

O trabalhador em ambien-
tes que trazem risco à saúde 
pode se aposentar com 15, 20 e 
25 anos de contribuição na ati-
vidade insalubre, segundo as 
regras atuais da Previdência. O 
tempo exigido varia conforme 
a gravidade do risco.

Se o período necessário 
para ter a aposentadoria espe-
cial por insalubridade não for 
atingido, o trabalhador pode 
converter o tempo especial 
em comum, reduzindo assim a 

espera para se aposentar.
A proposta da reforma para 

a aposentadoria especial por in-
salubridade mantém os tempos 
mínimos de contribuição exigi-
dos hoje, mas cria três idades 
mínimas: 55, 58 e 60 anos.

Assim como o período 
de recolhimentos, a idade de 
aposentadoria varia de acordo 
com o grau de risco ao traba-
lhador. A reforma também aca-
ba com a conversão do tempo 
especial em comum.

CarênCia Maior 
Para o hoMeM

Hoje, mulheres e homens 
têm carência (tempo mínimo 
de contribuição) de 15 anos de 
contribuição para a aposenta-
doria por idade.

A reforma vai elevar para 
20 anos de contribuição a 
carência do homem que ainda 
não entrou no mercado de tra-
balho e vai se aposentar pela 
regra permanente, ou seja, 
com idade mínima de 65 anos.
idade MíniMa Maior 

Para a Mulher
Na comparação entre as 

aposentadorias por idade antes 
e depois da reforma, a exigên-
cia para a mulher sobe de 60 
para 62 anos.

exClusão de 
estados, MuniCí-
Pios e Militares
Entre os principais argu-

mentos do governo para a 
reforma da Previdência está a 
necessidade de combater pri-
vilégios, aproximando regras 
de aposentadorias de traba-
lhadores do setor privado ao 
de servidores públicos.

Mas o governo nem sequer 
chegou a incluir a aposenta-
doria de militares das Forças 
Armadas na sua proposta de 
emenda à Constituição.

Quanto aos servidores de 
estados e municípios, o Planal-
to acabou cedendo a pressão 
de corporações e aceitou a 
retirada dessas categorias do 
funcionalismo do texto.

Dentes amarelados ou 
manchados prejudicam a es-
tética do sorriso e podem até 
acrescentar alguns anos na fi-
sionomia. Ainda bem que esse 
problema tem solução. Basta 
recorrer a um clareamento para 
voltar a sorrir com segurança.

Esse procedimento, que 
vem ganhando um número 
cada vez maior de adeptos, 
pode ser realizado de dife-
rentes maneiras. Na hora de 
escolher o método mais re-
comendado para o seu caso, 
é preciso considerar, basica-
mente, dois quesitos: o or-
çamento disponível para o 
tratamento e em quanto tempo 
você deseja conferir o resulta-
do no espelho. 

O profissional também ava-
lia a idade, a dieta e a condição 
das gengivas do paciente, bem 
como se ele usa próteses den-
tárias, antes de bater o martelo.   

De um modo geral,  o 
clareamento feito por um 
profissional garante efeitos 
mais rápidos. Veja as carac-
terísticas de cada tipo:  

Clareamento a laser - Para 
começar, o dentista espalha um 
gel clareador de uso profissio-
nal (peróxido de carbamida ou 

A Lei Maria da Penha, 
sancionada em 7 de agosto de 
2006, tem sido um importante 
instrumento para combater as 
inúmeras violências domésti-
cas e de gênero no Brasil. A lei 
coíbe desde agressões físicas e 
sexuais, como violências psi-
cológicas, verbais e até mesmo 
patrimoniais e morais.

Considerando os 13 anos de 
existência deste dispositivo de 
proteção às mulheres, no dia de 
hoje, deveríamos estar come-
morando seus bons resultados. 
Seria uma grande notícia se, de 
fato, desde a implantação da 
Lei Maria da Penha, os dados 
sobre violência contra a mulher 
tivessem recuado.

Contudo, infelizmente, não 
é o que vemos atualmente. A 
violência covarde e sem pre-
cedência contra as mulheres 
continua crescendo.

O Mapa da Violência de 

Maria auxiliadora dos santos,
Secretária Nacional 

de Políticas para as Mulheres 
da Força Sindical

Veja sete polêmicas da 
reforma da Previdência

Reduções da pensão por morte e da média salarial estão 
entre as mudanças que mais afetam os trabalhadores

13 anos da lei 
Maria da Penha

Gênero, divulgado no mês de 
julho, destaca: em média, na 
última década foram assassi-
nadas por dia no Brasil 12 mu-
lheres, entre elas, as mulheres 
negras são as maiores vítimas. 
Vale lembrar que a América 
Latina é a região mais perigosa 
do mundo para ser mulher fora 
da zona de guerra.

É bem verdade que já ti-
vemos muitos avanços, como 
a criação de políticas de en-
frentamento a esse tipo de 
violência, a Lei do Femini-
cídio (perseguição e morte 
intencional de mulheres por 
questões de gênero, crime de 
assassinato, cuja motivação 
envolve o fato da vítima ser 
uma mulher), mas muito ainda 
precisa ser feito.

não vamos nos calar!
Vamos seguir juntos, ho-

mens e mulheres, lutando por 
um mundo justo e igualitário, 

onde as mulheres possam viver 
livre do medo e da insegurança 
do dia a dia. A nossa bandeira de 
luta é eliminar todas as formas 
de violências contra mulheres, 
meninas em todas as esferas!

Viva a Lei Maria da Penha! 
Há 13 anos defendendo a mu-
lher e ampliando a proteção 
pela vida!

Clareamento dental: qual 
é a melhor técnica para você?

peróxido de hidrogênio, em 
uma concentração mais eleva-
da) nos dentes. Em seguida, o 
laser entra em ação para fazer 
com que o efeito do gel apa-
reça mais rápido, o que reduz 
o tempo da aplicação. Reco-
menda-se de uma a quatro 
sessões de aproximadamente 
uma hora e meia (cada uma). O 
clareamento a laser geralmente 
é indicado para quem quer um 
resultado rápido ou tem uma 
retração gengival importante.  

Clareamento com led - 
Após a aplicação do gel clare-
ador, cuja formulação é ácida, 
o profissional aciona a luz para 
maximizar o efeito do produto, 
que age rompendo as molécu-
las de pigmento que amarelam 

os dentes. Isso faz com que o 
sorriso tenha uma capacidade 
maior de refletir a luminosi-
dade. São indicadas de uma a 
quatro sessões, dependendo do 
grau de amarelamento do sor-
riso. O clareamento com a luz 
LED também é recomendado 
para pessoas que têm urgência 
no resultado e para as que 
sofrem de retração gengival.

Clareamento convencio-
nal - Trata-se da aplicação do 
gel clareador feita em consul-
tório, sem a utilização de um 
agente luminoso em seguida. 
Mais simples, barata e segura, 
essa técnica também garante 
resultado rápido e é sob medi-
da para quem apresenta retra-
ção gengival. Recomenda-se 
de uma a quatro sessões de 
uma hora e meia (cada uma). 
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Bastidores
da Política

A Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp) 
realizará na sexta-feira, 23 de 
agosto, o “Seminário de Direito 
Eleitoral para Orientação dos 
Agentes Políticos”. 

Em sua quarta edição, o even-
to reunirá, novamente, os maio-
res especialistas do país sobre o 
tema, para discutir as alterações 
na legislação e para orientar os 
agentes e partidos políticos em 
relação ao processo eleitoral de 
2020. A entrada é gratuita. 

O evento pretende oferecer 
aos participantes as orientações 
essenciais sobre as alterações 
previstas na propaganda eleito-
ral, os principais desafios para 
identificar e denunciar fakenews 
e as proibições relacionadas às 
coligações proporcionais. 

Ao tratar sobre as perspec-
tivas sobre o processo eleitoral, 
o evento abordará temas fun-
damentais aos que integram o 
processo político, como os rela-
cionados às condutas proibidas 
no ano eleitoral e rejeições de 
contas de gestão. 

A finalidade, segundo os coor-
denadores do evento, é justamente 
apresentar o máximo de informa-

A carência de sinal de 
telefonia móvel e internet 
nas localidades rurais de 
Barretos foi tema de reque-
rimento do vereador Paulo 
Correa (PL), que encaminhou 
ofícios as operadoras VIVO, 
TIM, CLARO e OI. 

Ofício também foi encami-
nhado a Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL), 
Procon e Ministério Público 
indagando a possibilidade de 
instaurar ação civil pública para 
solucionar o problema.

“A população residente nas 
localidades rurais de nosso 
município, tem se queixado das 
falhas nos serviços oferecidos 
pelas operadoras de telefonia 
móvel e internet, tais como 

constantes interrupções de cha-
madas, falhas de comunicação 
e acesso a internet, impossibi-
lidade de efetuar ligações, bem 
como longos períodos sem 
conexão, dificultando muitas 
vezes a comunicação com servi-
ços básicos, acarretando riscos à 
saúde e segurança, além das di-
ficuldades no trabalho dos pro-
dutores rurais que necessitam 
deste meio para comunicação e 
comércio”, disse Paulo Correa. 

“Barretos conta atualmente 
com 81 antenas de telefonia 
móvel, sendo que a zona rural 
possui apenas 9 antenas: 4 
antenas na região do Distrito 
de Ibitu, 1 antena em Alberto 
Moreira, 2 antenas entre Bar-
retos e Laranjeiras, 1 antena 

entre Barretos e Guaíra, e 1 
antena entre Barretos e Coli-
na”, ressaltou.

No pedido de informações 
encaminhado as operadoras, 
o parlamentar indaga se há 
projetos para expansão da 
cobertura de sinal de instala-
ção de antenas repetidoras de 
sinal nessas localidades. Outro 
questionamento é referente à 
permissão da ANATEL para 
compartilhamento da rede 
da TIM e VIVO para atender 
áreas rurais. 

“Quero saber se já houve 
entendimentos entre as opera-
doras para o compartilhamento 
de antenas, visando a melhoria 
do sinal nessas localidades”, 
disse o vereador.

O Major Valdeci Silva 
Júnior, comandante interino 
do 33º Batalhão de Polícia 
Militar do Interior, de Barretos 
e região, participou em Ribei-
rão Preto, da entrega de 95 
viaturas para reforçar a frota 
da Polícia Militar da região de 
Ribeirão Preto.   

As viaturas entrarão em 
operação até o mês de setem-
bro e para tal aquisição foram 
investidos R$ 6,9 milhões. 

Ao todo, foram entregues 
64 carros modelos Spin e 

Trailblazer, 22 motocicletas e 
9 Bases Comunitárias Móveis, 
que vão auxiliar no policia-
mento preventivo e ostensivo, 
com o objetivo de aumentar a 
segurança da população.

Para nossa região, foram 
destinadas 5 viaturas sendo 
que, no ato, o prefeito de Bar-
retos recebeu 2 Spin e 2 Motos 
Honda XRE300 e, a prefeita 
de Altair, recebeu 1 Spin.

Os veículos fazem parte 
de um pacote de aquisição de 
1.674 viaturas à instituição 

Polícia Militar em todo o 
Estado de São Paulo, totali-
zando um investimento de R$ 
122,9 milhões.

As viaturas entregues já 
estão com a nova identidade 
visual. Mais modernos, os car-
ros são brancos, assim como 
modelos internacionais de 
sucesso. Além disso, contam 
com menos elementos gráfi-
cos, o que reduz os valores 
para aquisição e manutenção 
e permite substituição rápida 
quando necessário.

O Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, realizou, nesta sexta-feira 
(09), a entrega de um veículo 
para o Conselho de Igualdade 
Racial de Barretos.

Com a participação da mi-
nistra Damares Alves, o evento 
também teve a presença da ti-
tular da Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial, Sandra Terena.

O veículo entregue provém 
de uma emenda parlamentar 
do ex-deputado federal, Sílvio 
Torres. A cerimônia foi rea-

assembleia legislativa de SP 
realiza seminário de Direito Eleitoral

ções a agentes e partidos. Por isso, 
similar ao realizado em edições 
passadas, estarão reunidos neste 
evento os maiores especialistas 
em Direito Eleitoral.

No total, o seminário con-
tará com oito especialistas 
em seis palestras exclusivas, 
realizadas a partir do modelo 
de perguntas e respostas. 

O evento também será trans-
mitido ao vivo por meio digital 
no próprio site da Assembleia 
Legislativa (bit.ly/33lxtL9) e 
gravado pela TV Assembleia 
para transmissão posterior na 
programação do canal. 

Palestrantes
O evento contará com os 

presidentes do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-SP), Carlos 
Eduardo Cauduro Padin, e do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-SP), Antônio Roque 
Citadini; do secretário Dire-
tor-Geral do TCE-SP, Sérgio 
Siqueira Rossi; do procurador 
Rafael Neubern, do Ministério 
Público de Contas do Estado de 
São Paulo, e com os advogados 
especialistas em Direito Elei-
toral, Alexandre Rollo, Arthur 
Rollo, João Fernando Lopes de 
Carvalho e Ricardo Vita Porto.

Conselho de Igualdade racial de Barretos recebe 
veículo do Ministério dos Direitos Humanos

lizada na Rua Primavera, n° 
480, bairro Santa Izabel, sede 
do Projeto Esperança e Vida.

A ministra Damares Alves 
celebrou a iniciativa. “É uma 
alegria muito grande poder en-
tregar à população de Barretos 
um bem que contribuirá para o 
desenvolvimento de comunida-
des tradicionais. Sabemos das 
dificuldades enfrentadas por 
órgãos e conselhos, e o minis-
tério, bem como a secretaria, 
está avançando na melhoria de 
políticas públicas”, disse.

A secretária Sandra Terena, 

também, lembrou a importância 
de os municípios aderirem ao 
Sistema Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial (Sinapir).

“Barretos faz parte do Si-
napir. Por isso, além de ser 
beneficiado com essa emenda 
parlamentar, o município tem 
acesso preferencial aos recursos 
do Governo Federal e partici-
pação em projetos exclusivos 
fomentados pelo órgão. Quase 
todos os estados brasileiros já 
aderiram ao sistema, mas quere-
mos avançar também em nível 
municipal”, concluiu Terena.

Comando do 33º Batalhão da Polícia Militar 
de Barretos e região recebe novas viaturas

Paulo Correa cobra operadoras sobre 
melhorias no sinal de telefonia móvel 
e internet na zona rural 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 (12/08) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

COZINHEIRO DE RESTAURANTE

DESIGNER GRAFICO

ENCARREGADO DE PRODUÇÃO

GARÇOM

MECÂNICO DE CAMINHÕES

MECANICO MAQUINAS AGRICOLAS

OPERADOR DE MÁQUINA TORNO CNC

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

PADEIRO

PIZZAIOLO

VENDEDOR EXTERNO

VENDEDOR INTERNO

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.

O respeito às leis de trân-
sito vale para todos, inclusive 
para quem está circulando a 
pé. O Dia Mundial do Pedes-
tre, 8 de agosto, é a oportuni-
dade para lembrar que o risco 
de acidentes também atinge 
todas as pessoas que andam 
diariamente pelas ruas. 

No Brasil, apenas de janei-
ro a junho deste ano, foram pa-
gas cerca de 260 indenizações 
por dia pelo Seguro DPVAT, 
de acordo com dados da Se-
guradora Líder. Os pedestres 
representam a segunda cate-
goria que mais recebe o bene-
fício por acidentes de trânsito, 

Segundo levantamento da 
Serasa Experian, cerca de 23 
milhões de brasileiros têm dívidas 
em atraso de até R$ 500. O núme-
ro representa um terço (36,1%) 
dos 63,4 milhões de inadim-
plentes em junho de 2019, novo 
recorde histórico do indicador.

Em média, estas pessoas 
têm duas contas atrasadas e 
negativadas, que juntas so-
mam até R$ 500. Caso optem 
por regularizar sua situação 
financeira, cerca de 39 milhões 
de dívidas em aberto e negati-
vadas sairiam do cadastro de 
inadimplentes da Serasa.

São Paulo é o Estado com 
o maior volume de pessoas 
pertencentes a este grupo de 
inadimplentes, com pouco 
mais de 4,5 milhões, seguido 
pelo Rio de Janeiro com 2,2 
milhões de pessoas.

A Serasa Experian oferece 
serviços gratuitos para ajudar 
os consumidores a consultar 
sua situação financeira e rene-
gociar suas dívidas.

MINUTA DO EDITAL – ART. 52, § 1º, DA  LEI 11.101/05
1ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP. Edital previsto no artigo 52, § 1º, da Lei  11.101/2005, visando conhecimento dos credores 

e interessados, bem como o público em geral, expedido nos Autos Recuperação PAULÃO AUTO CENTER BARRETOS LTDA., 
Processo n.º 1012847-23.2017.8.26.0066. Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barretos - SP, na 
forma da lei, faz saber que a PAULÃO AUTO CENTER BARRETOS LTDA. requereu os benefícios da Recuperação Judicial, tendo 
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo 
à atividade econômica (art. 47, da Lei 11.101/2005). Nos termos do artigo 52 da Lei de Recuperação Judicial, foi proferido o r. despa-
cho que segue em síntese: “A autora sustenta que no ano de 2015 promoveu reestruturação administrativa e investimentos com vistas 
a participação em licitações públicas o que teria implicado na assunção de empréstimos bancários além de imobilização de capital, 
circunstância que, aliada à crise financeira que atingiu o país no mesmo período, reduzindo a procura por serviços, teria comprometido 
a sua situação financeira, gerando dificuldades para que os compromissos assumidos fossem honrados a tempo e modo contratados. A 
análise perfunctória da documentação juntada com a inicial indica que a requerente atendeu de forma satisfatória os requisitos expressos 
nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Assim, havendo verossimilhança nas alegações iniciais, defiro o processamento do presente 
pedido de recuperação judicial apresentado por PAULO FERNANDO THOMAZATTI DE OLIVEIRA EPP. Em consequência, declaro 
suspensas todas as ações ou execuções contra a empresa recuperanda, pelo prazo improrrogável de 180 dias, contado da publicação 
desta decisão, ressalvadas as ações em que demandada quantia ilíquida, as de natureza trabalhistas e suas respectivas impugnações, 
as de natureza fiscal e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 da Lei11.101/05”. Em resumo o 
pedido de Recuperação Judicial se fez necessário por conta de perda significativa no faturamento da empresa, que constituída há mais 
de 15 anos para explorar o ramo de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, reboque de veículos e 
funilaria e pintura de veículos automotores. Em suma, a empresa não atuava com licitações de grande porte, quando então aconteceu 
essa ampliação, levando-a a uma profunda reestruturação operacional para poder atuar com grande demanda, o que a levou a imobilizar 
parte de seu capital de giro nesta adequação, se socorreu de empréstimos bancários para o reforço de estoque de peças de reposição. 
Todavia, o investimento realizado não retornou conforme previsto. Somado à recessão da economia do país a empresa foi afetada e teve 
queda significativa no seu faturamento mensal, além de aumento da inadimplência de clientes e alongamento nos prazos de recebimento 
de serviços prestados, diante do que passou a operar com prejuízo, o que consumiu o seu capital de giro e a levou a buscar socorro no 
sistema financeiro para continuar honrando as suas obrigações. Porém, houve agravamento da crise no segmento, com mais quedas nas 
receitas que deixaram de ser suficientes para suportar as obrigações nos patamares contratados, por isso tentou negociar a dívida com 
seus credores, especialmente a bancária, mediante alongamento dos prazos e diminuição dos desembolsos mensais, mas sem êxito, 
restou-lhe o Pedido de Recuperação Judicial. Relação Nominal de Credores: CLASSE I Luciano Teodoro de Oliveira R$12.000,00; 
Alexandre Seringe R$4.325,00; CLASSE II BNDES R$63.222,00. CLASSE III BANCO DO BRASIL S/A R$117.722,49; BANCO 
BRADESCO S/A R$209.627,00; ITAU UNIBANCO S/A R$79.193,11; BANCO SANTANDER S/A R$034.002,51; CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL R$169.448,64; BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A R$98.098,31; CLASSE IV Alpinia Veículos e Peças 
Ltda R$797,95; Alsco Toalheiro Brasil Ltda R$771,79; AtaPeças Imp. Dist. Auto Peças Ltda R$491,99; Barrela Recauchutagem de 
Pneus Ltda R$1.435,60; Caminho Automóveis e Caminhões Ltda R$450,00; Comércio de Automóveis Daher Ltda R$228,61; Dijo 
Com. de Auto Peças Ltda R$837,35; Distribuidora Automotiva S/A R$358,43; Editora Pesquisa e Ind. Ltda R$1.337,00; Eletropar 
Auto Peças Ltda R$12.003,89; Faria Veículos Ltda R$969,00; Frigelar Comercio e Distr. S/A R$630,83; Itacuã Comercial de Veículos 
Ltda R$916,37; Itamarati Expresso Transp. Cargas Ltda R$149,88; J.L. Furlan & Cia Ltda R$2.254,70; J.S. Marella Automóveis Ltda 
R$288,77; JC. Matias Negócios Automotivos Ltda R$124,99; Leme Artigos Automotivos Ltda R$9.384,78; Link Comercial Importadora 
Exportadora Ltda R$36.719,01; Liwz XV Comercial Ltda R$1.098,66; Menil Comercio de Peças Ltda R$7.908,87; Meta Veículos 
ltda R$633,82; Pellegrino Distr. De Autopeças Ltda R$14.019,92; Quite Conveniências Auto e Ind Ltda R$289,90; Real Moto Peças 
Ltda R$13.994,74; Real Moto Peças Ltda R$923,85; Rede Serv. Cred. Do Brasil Ltda R$203,46; Riosul Distr. De Pneumáticos Ltda 
R$24.150,00; Robert Bosch Ltda R$5.389,17; Santa Emilia Ile de France Com. Peças Ltda R$598,28; Santa Emilia Motors Com. De 
Veic. Ltda R$199,15; Stecar Com. De Veiculos Ltda R$900,00; Ville Rio Preto Com. De Veic. E Peças Ltda R$1.667,42; Wurth do 
Brasil Pecas de fixação Ltda R$4.503,39; Ana Marta Porfirio – ME R$176,66; AutoClima Brasil Distribuidora de Peças Ltda – ME 
R$878,00; Auto Elétrica Hamamura Ltda – Me R$794,00; Auto Peças Ferreira Fernandes Ltda EPP R$1.536,70; Automático Brasil 
Peças Serviços e Treinamentos Ltda EPP R$583,00; Breno Luiz Vieira Lintz – ME R$383,98; DCA Comercial Barretos Ltda EPP 
R$1.197,00; Espasso Contabilidade S/C Ltda EPP R$9.818,75; Fermabe  Soluções Ltda – ME R$1.127,62; Seguro a pagar 
R$13.310,96; Fort Lub Prod. Automativos EIRELI – ME R$18.746,90; Genesio Auto Peças Ltda EPP R$787,00; Girotel Comercio 
Telecomunicações Ltda EPP R$160,00; Jumori Com. Auto Peças Ltda EPP R$756,50; M2C Distr. De Prod. Ltda EPP R$1.023,60; 
MRA Auto Peças Ltda EPP R$1.073,33; PC de Araujo Coleta de Resíduos EIRELI R$172,33; Pinto & Nardini Ltda EPP R$384,30; 
Rabruni Auto Peças Ltda EPP R$394,13; SHR Transportes Ltda ME R$1.011,57; T.H. De O. Virgulino Baterias ME R$962,66; União 
Nac. Comercial de tintas Ltda ME R$281,00; Villela Com. Auto Peças Ltda EPP R$65,00. Terão os credores e eventuais interessados 
o prazo de 15 dias para habilitarem seus créditos e, ou, apresentarem suas divergências, a contar da publicação deste edital (artigo 7ª, 
§ 1º, Lei 11.101/2005) no Diário de Justiça Eletrônico, devendo, para tanto, as petições ser digitalizadas e enviadas ao Administrador 
Judicial Aguinaldo Alves Biffi – OAB/SP 128.862 – Ribeirão Preto/SP, Rua Maestro Ignacio Stabile, 517 – CEP. 14025-640 . Por fim, 
para que produzam os regulares efeitos jurídicos será o presente edital, com prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da Lei. 
NADA MAIS, dado e passado nesta cidade de Barretos/SP, aos 05 de agosto de 2019.

COMARCA DE BARRETOS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA– EDITAL PARA CONHECIMENTO DOS 
INTERESSADO-CREDORES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 53, Par. Único da Lei 11.101/05) – PRAZO 
DE 30 DIAS. PAULÃO AUTO CENTER BARRETOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito priva-
do CNPJ nº 05.556.924/0001-92, estabelecida em Barretos/SP à Av. Conselheiro Antonio Prado, 277 – CEP. 14784-190. O Exmo. 
Sr. Dr. Cláudio Bárbaro Vita, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barretos/SP, nos Autos da Recuperação Judicial nº 
1012847-23.2017.8.26.0066, processada perante este Juízo, na forma da lei, etc. faz saber a todos os interessados quanto o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem que foi recebido o Plano de Recuperação Judicial da empresa em epigrafe, o qual fora 
juntado aos autos em 04/06/2018, sendo de livre acesso seu inteiro teor. Ficam os interessados/credores advertidos de quem tem o 
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação do presente edital, para apresentação de eventuais objeções, na forma dos artigos 53, 
§ único e 55 da Lei nº 11.101/2005. E para que cheque ao conhecimento de todos é expedido o presente. 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dia do Pedestre: quase 260 indenizações pagas por dia pelo Seguro DPVaT
De janeiro a junho deste ano foram pagos mais de 5,3 mil benefícios por morte 

de pedestres no país, sendo a maioria em acidentes envolvendo motocicletas
ficando atrás dos motoristas.

Neste ano, mais de 155 mil 
indenizações já foram pagas a 
vítimas de ocorrências, e seus 
beneficiários, em todo o país. 
Destas, 46.866 foram para 
pedestres, sendo 5.363 por 
morte, 36.137 para pessoas 
que ficaram com algum tipo de 
invalidez permanente e 5.366 
para o reembolso de despesas 
médicas e suplementares. 

Na maior parte dos casos, 
as motocicletas estavam envol-
vidas nos acidentes, somando 
28.861 benefícios concedidos. 
Em seguida, estão os aciden-
tes envolvendo automóveis: 
13.779. Além disso, a maioria 
das vítimas tinha entre 45 e 
64 anos (12.400 indenizados).

Entre os estados, São Pau-
lo, Minas Gerais, Goiás, Santa 
Catarina e Paraná foram os que 
mais tiveram pedestres indeni-
zados pelo Seguro DPVAT no 
primeiro semestre deste ano.

Já em 2018, o Seguro DP-
VAT pagou 91.297 indeniza-
ções a vítimas de acidentes 

de trânsito que estavam na 
condição de pedestre.

O número corresponde a 
quase 28% do total de benefí-
cios concedidos durante o ano 
para todos os tipos de vítimas 
(motoristas, passageiros e pe-
destres). Entre os indenizados 
por atropelamento, no ano 
passado, 10.846 morreram e 
outros 70.087 ficaram com 
algum tipo de invalidez per-
manente.

"Os pedestres são os com-
ponentes mais frágeis do 
trânsito e todos que saem a pé 
de casa em algum momento 
estão nesta condição. A falta 
de atenção é uma das prin-
cipais causas de acidentes, 
muito impactada pelo uso do 
celular. Por isso, é importante 
que condutores e pedestres 
respeitem a sinalização e as 
regras de segurança para uma 
boa convivência no trânsito 
que não coloque em risco a 
vida de ninguém", garante 
Arthur Froes, superintenden-
te de Operações da Segura-

dora Líder.
Entre os principais cuida-

dos a serem adotados pelos 
pedestres estão: atravessar a 
rua olhando para os dois lados 
e sempre na faixa para pedes-
tres; evitar o uso de fones de 
ouvido e aparelhos celulares 
enquanto andar pelas ruas; 
caminhar sempre pelas calça-
das; não atravessar a rua por 
trás de carros e ônibus que 
dificultem ser visto.

23 milhões 
de brasileiros 
inadimplentes 

têm dívidas 
de até r$ 500, 
revela Serasa 

Experian
Número representa 
mais de um terço 

dos 63,4 milhões de 
pessoas que não hon-
raram seus compro-

missos financeiros no 
Brasil; cada pessoa 
tem, em média, duas 
contas atrasadas e 

negativadas 
dentro deste valor
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anuncie

Os Quitutes da dulce

Preparar um almoço de 
negócios ou para uma reunião 
em família requer criatividade 
para agradar os convidados. 

Um prato colorido e com 
diferentes tipos de alimentos 
desperta a atenção e curiosidade 
daqueles que estão em volta da 
mesa, e ainda, a imaginação e 
sensação de prazer. Porém, as 
cores dos alimentos não agradam 
apenas aos olhos, elas determi-
nam também os tipos de nutrien-
tes ingeridos pelas pessoas. 

De acordo com o Manual 
de Sucos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, 
a coloração dos alimentos é de-
terminada pela predominância 
de nutrientes específicos, que 
são benéficos à saúde. Quanto 
maior a variedade de alimentos 
e cores no prato, mais rica e 
completa em nutrientes será a 
refeição, diz a publicação. 

Os alimentos verdes como o 
pimentão e o salsão, por exem-
plo, são fontes de antioxidantes 
que previnem o envelhecimen-
to precoce e ricos em vitaminas 
A e C. Já os vermelhos, como 
morango, tomate e maçã, auxi-
liam na prevenção da degene-
ração das células e ajudam na 
circulação sanguínea. Cenoura, 
damasco e manga, alimentos de 
coloração alaranjada, são fon-
tes de betacaroteno e cardiopro-
tetores, além de beneficiarem o 
sistema imunológico. 

Há também os alimen-
tos brancos, que auxiliam na 
formação e manutenção dos 
ossos, caso do leite, queijos 
e iogurtes; os roxos, como a 
beterraba e as uvas, que têm 
atividade anti-inflamatória e 
os marrons, como os feijões, 
nozes, castanhas e cereais in-
tegrais, que são fontes de fibras 
e regulam o trânsito intestinal. 

De acordo com a publica-
ção “Alimentação Saudável: 
mais cor e sabor no seu prato” 
, editado pela Secretaria Esta-
dual de Agricultura e Abasteci-
mento, nas principais refeições 
do dia, o ideal é montar um 
prato completo e equilibrado, 
no qual 50% da composição 

IngredIentes
1 kg de carne-seca dessalgada cozida até ficar bem macia
300 gramas de arroz
4 dentes de alho amassados
1 cebola média ralada
4 colheres (sopa) de banha de porco
1 colher (chá) de pimenta do reino
1 maço de cheiro-verde picado bem fino
Sal a gosto
PreParo
Em uma panela grande colocar a banha e leve ao fogo. Quando 
estiver bem quente junte a pimenta do reino, a cebola, o alho 
e a carne-seca bem picada 
(igual carne moída). Frite até 
ficar bem dourada. Acrescente 
o arroz, misture, junte água 
fervente e prove o sal. À água 
tem que estar três centímetros 
acima do arroz. Quando secar 
a água, abaixe o fogo e acres-
cente aos poucos mais água 
até finalizar o cozimento. Após 
desligar o fogo acrescente o 
cheiro-verde e misture. Sirva 
com salada de couve, tutu de 
feijão ou feijão assado.
Bom aPetIte!

ARROZ CARRETEIRO
alimentos coloridos 

garantem mais nutrientes no prato
Consumo de diferentes alimentos colabora para variedade 

de vitaminas e fibras ingeridas durante as refeições

seja de legumes e verduras 
variados, 25% de carboidratos 
e os outros 25% de proteínas 
de origem animal ou vegetal. 

O equilíbrio de grupos ali-
mentares na composição dos pra-
tos é de extrema importância para 
o funcionamento adequado do 
organismo, orienta a publicação. 

Dessa forma, a disposição 
dos alimentos não contribui 
apenas para a formação de pra-
tos mais elegantes e coloridos, 

mas também para refeições 
mais ricas e saudáveis. Além 
disso, a combinação de co-
res colabora para o consumo 
de diferentes alimentos que, 
algumas vezes, passam des-
percebidos, mas são fontes 
de vitaminas, fibras e outros 
nutrientes benéficos. 

Os livros estão disponíveis 
gratuitamente nas livrarias di-
gitais Amazon, Issuu, google 
books e Itunes.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - O sucesso começa com um sonho, do sonho para 
a meta, da meta para a disciplina, da disciplina para a persistência

e da persistência para a conquista.

É agosto em Barretos e o 
mês de aniversário da cidade 
traz muitos presentes para todos 
que moram nela e a visitam. No 
Centerplex North Shopping, de 
15 a 25 de agosto, acontece o 
Festival do Peão, onde o segundo 
ingresso para qualquer sessão de 
qualquer um dos filmes em cartaz 
sai de graça. Basta comprar um 
e ganhar o outro para o mesmo 
horário e mesma sessão. Assim 
fica ainda mais gostoso acompa-
nhar a programação recheada de 
grandes sucessos e lançamentos 
mundiais das salas do Centerplex 
na cidade, incluindo os ingressos 
de meia entrada. Pelas regras 
da promoção, o presente é para 
quem comprar os ingressos di-
retamente nas bilheterias físicas 
do cinema, não valendo para 
compras online ou autoatendi-
mento. Os ingressos também não 
acumulam para as promoções 
tradicionais do Centerplex como 
Família Unida, Vai e Volta, Quanto 
Mais Cedo Melhor e Todos Pagam 
Meia. Para acompanhar a progra-
mação prevista para o período do 
Festival do Peão Centerplex, de 
15 a 25 de agosto, basta acessar 
www.centerplex.com.br.

Passar o domingo no cinema no Dia dos Pais é a opção que 
o Centerplex oferece aos  filhos neste 11 de agosto e o ingresso 
para o papai é presente do cinema. Em qualquer uma das sessões 
disponíveis, o pai não paga, desde que esteja acompanhado de um 
filho ou de uma filha pagante. Para ter direito ao ingresso gratuito, 
é preciso adquirir as entradas na bilheteria do cinema (a promoção 
não é válida para compras online) e apresentar RG do pai e do filho/
filha. A gratuidade vale tanto para sessões 2D e 3D e em qualquer 
horário do domingo. Mecânica da promoção: o cliente que se dirigir 
à bilheteria do Centerplex acompanhado do pai, no dia 11 de agosto, 
e comprar ingresso para qualquer sessão do dia, ganhará o ingresso 
do pai para mesma sessão. Promoção válida somente para compras 
feitas na bilheteria dos cinemas no dia 11 de agosto de 2019, para 
o mesmo filme, dia, sessão e tipo de poltrona do ingresso adquirido.

O Rancho do Peãozinho, 
espaço exclusivo para o pú-
blico infantil localizado no 
Parque do Peão, terá uma 
intensa programação artística 
durante a 64ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos.

São atrações de grupos de 
dança e corais, de escolas de 
cidades da região, Festival 
Infantojuvenil de música ser-
taneja e gincanas.

O local, que funciona de 16 
a 25 de agosto, possui cerca de 
35 mil metros quadrados e rece-
be, em média, 70 mil visitantes 
durante o período da festa, tem 
o objetivo de divulgar a cultura 
sertaneja para as novas gera-
ções, preservando as raízes do 
universo do campo.

Programas sociais, como 
o Bate Lata, de Bebedouro, a 
Bandavin da Associação Bar-
retense Vida Nova (ABAVIN), 
Orquestra de Violas e Coral da 
Escola Guiusepe Carmineo, de 
Barretos, grupos de dança de 
diversas cidades, entre elas, 
Colina, Guaíra, Monte Azul 
Paulista, Olímpia e Pontal, se 
apresentam diariamente. Na 
programação está também a 
apresentação da berranteira 
mirim, Monique.

O 4º Festival Infantojuvenil 
de Música Sertaneja, Barretos 
Kids, acontecerá no sábado, 
dia 17, e contará com a par-
ticipação de 15 concorrentes 
na categoria infantil e 15 con-
correntes na categoria juvenil. 

Uma oportunidade para 
que novos talentos sejam re-
velados e tenham a possibili-
dade de estar na maior festa da 
América Latina.

Representantes da tribo in-
dígena Pataxó levam seu artesa-

Com cenário country, Simone e Simaria 
realizaram uma sessão de fotos, em São Paulo, 
para homenagear a Festa do Peão de Barre-
tos. Elas, que foram escolhidas para serem as 
embaixadoras do evento, assumindo o posto 
até então ocupado somente por homens, des-
de sua criação em 2010. Destacando ainda a 
força feminina no universo sertanejo, as irmãs 
ousaram no ensaio fotográfico, com figurinos 
exclusivos e poses descontraídas. "Estamos 
muito honradas. Quem ama sertanejo, assim 
como nós, sabe da importância desse evento", 
revela Simone. Já a irmã completa: "É uma 
conquista, sim, para nós. Tenho a certeza que 
teremos muitas outras, afinal é muita mulher 
talentosa neste mercado." A dupla se apresenta 
no Palco do Estádio de Rodeios no dia 17, 
sábado. (Crédito: Pedro Molinos)

Denny Swift (Milo Ventimiglia) é um 
piloto de corridas arrojado, com um talento 
especial para dirigir sob chuva. Um dia, ao 
ir para o trabalho, encontra um filhote de 
cachorro que decide adotar. Ele ganha o 
nome de Enzo, em homenagem ao criador 
da Ferrari, e passa a acompanhá-lo em 
todo lugar que vá, ganhando um apreço 
especial pela adrenalina das corridas, seja 

ao assisti-las ao vivo ou pela televisão. Com o passar dos anos, a amizade 
entre Denny e Enzo sofre profundas mudanças quando o piloto conhece, e 
se apaixona, por Eve (Amanda Seyfried). Além do emocionante "Meu amigo 
Enzo", continuam em cartaz nesta semana o aplaudido "O Rei Leão" e o 
trepidande "Velozes e Furiosos Hobbs". A programação fica assim:
Sala 01 - MEU AMIGO ENZO - LEGENDADO
DRAMA - 10 Anos - Duração: 109minutos
Sábado, Domingo, Segunda Terça, Quarta: 21h30
Sala 01 - O REI LEAO - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 120minutos
Sábado, Domingo, Segunda Terça, Quarta: 14h - 16h30 - 19h
Sala 02 - MEU AMIGO ENZO - DUBLADO
DRAMA - 10 Anos - Duração: 109minutos
Sábado, Domingo, Segunda Terça, Quarta: 14h - 16h20 - 18h40
Sala 02 - O REI LEAO - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 120minitos
Sábado, Domingo, Segunda Terça, Quarta: 21h
Sala 03 - VELOZES E FURIOSOS HOBBS 3D - DUBLADO 
AÇÃO  - 14 Anos - Duração: 136minutos
Sábado, Domingo, Segunda Terça, Quarta: 14h45 - 17h45 - 20h40

À esquerda, o sertanejo Gust-
tavo Lima que, em 2019, bate 
cartão dos dois sábados da Festa 
do Peão, para selar, de vez, seu 
companheirismo com Indepen-
dentes, barretenses e turistas que 
aportam aqui para a Festa do Peão 
de Barretos. Jerônimo Muzetti, à 
direita, atual diretor financeiro do 
clube, dispensa comentários para 
quem acompanha sua trajetória 
como organizador da maior Festa 
de Rodeio da América Latina. Pois 
bem. Ele, Jerominho, ou Jeromão, 
já se lançou candidato a presidente 
da Festa do Peão 2020 e se diz pre-
parado para comemorar os 65 anos 
do evento.  Se isso se concretizar, 
Jerônimo Muzetti presidirá a festa 
pela nona vez e, quem sabe, pela 
décima vez em 2021. Precisa falar 
mais alguma coisa?

Os caras do Barretão

Centerplex 
traz Festival 

do Peão 
na unidade 
barretense

Simone e Simaria 
homenageiam 
Barretos com 

ensaio fotográfico 
country

Papai não paga neste domingo no 
Centerplex North Shopping Barretos

“Meu amigo Enzo” em cartaz 
no Centerplex North Shopping

rancho do Peãozinho terá programação 
com dança, música e gincanas

nato para os turistas e também 
apresentam rituais e danças que 
fazem parte da sua cultura.

Exposição dE mini 
animais E passEios

A Fazenda do Tio Claudi-
nho é um dos espaços preferi-
dos das crianças. No local, que 
representa uma propriedade 
em miniatura, estão diversas 
espécies de mini animais, 
entre eles, pôneis, carneiros, 
cabritos, bois e vacas.

Passeios com mini charre-
tes, touro mecânico e apresen-
tações com cães de pastoreio, 
da raça Border Collie, também 
estão nas opções de diversão.

RodEio
Diariamente no Rancho 

do Peãozinho acontece a dis-
puta do Rodeio em Carneiros 
(Foto: Aquino José). Podem 
participar crianças com até 
12 anos de idade e com peso 
de até 40 kg.

Já na arena, jovens com 16 
e 17 anos que sonham em ser 
competidores profissionais, 
participam da disputa do Ro-
deio Junior que acontece de

açõEs Educativas
Importantes parcerias são 

fechadas para que as crianças 
que visitam o Rancho do 
Peãozinho durante a festa 

passem por experiências que 
divertem e ensinam.

O Centro Universitário 
Unifeb é o responsável pela 
Arena da Ciência, que leva os 
turistas mirins para o universo 
dos laboratórios, promovendo 
experiências que contam com a 
participação direta do público.

O Instituto Federal de São 
Paulo/Campus Barretos leva 
para as crianças lições de susten-
tabilidade. A equipe monta uma 
réplica de uma propriedade rural 
toda sustentável, mostrando a 
importância da preservação do 
meio ambiente para a saúde das 
gerações futuras.

Empresas patrocinadoras tam-
bém criam atividades que envol-
vem o público infantil em ações 
com distribuições de brindes.

O acesso ao Rancho do 
Peãozinho é gratuito para os 
turistas que já estiverem dentro 
do Parque do Peão. Adultos 
só entram acompanhados de 
crianças e não é permitida a 
entrada com bebidas alcoóli-
cas nem cigarro. 

Escolas públicas e particu-
lares podem agendar visitas 
dos seus alunos, através do 
telefone 17 3321-0000. Outras 
informações no site www.
independentes.com.br
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A Escola Municipal “Ma-
thilde Gitahy de Mello”, re-
alizou no dia 1º de agosto, a 
premiação do “Aluno Nota 
10”, que congratula, semes-
tralmente, os alunos desta-
ques de cada período. No total 
foram premiados 66 alunos.

Coordenado pela dire-
tora, Roseli Cristina Assis 
Carvalho, o Projeto “Aluno 
Nota 10” tem como objetivo 
premiar e valorizar alunos 
que se destacaram em seus 
estudos e comportamentos, 
entre os quais, colaboração, 

As quatro unidades do 
CRAS (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) de 
Barretos, mais a unidade do 
CREAS (Centro de Referên-
cia Especializado da Assis-
tência Social), adotam horário 
especial de funcionamento no 
período de 15 a 25 de agosto.

Isso é em decorrência do 
fluxo motivado pela reali-
zação da Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos e des-
locamento da equipe para 
atendimento a esse fluxo. 
Com isso, as unidades abrem 
às 7h30 e fecham às 14h, em 
atendimento ininterrupto. 

O mesmo horário será ado-
tado pelo setor administrativo 
da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Desenvolvi-
mento Humano, que funciona 
na rua 28 ente as avenidas 35 
e 37, n°450, funcionando das 
7h30 às 14 horas.

Os endereços dos CRAS 
de Barretos são: CRAS I 
(Av. Fraternidade Paulista, 
nº 1060 - Jardim Caiçara), 
CRAS II (Rua 04, nº0745 – 
Clementina), CRAS III (Rua 
Paulo Diogo Valim,  3 - Ze-
quinha Amêndola), e CRAS 
IV (Avenida Nossa Senhora 
Aparecida, 133, Bairro Mar-
chi). O CREAS fica na Aveni-
da 25, n 645 – Centro.

O Fundo Social de Solida-
riedade de Barretos realizou 
nesta sexta-feira (9), a entrega 
de 115 peças de roupas e 200 
quilos de alimentos entre ma-
carrão, farinha de trigo e óleo 
de soja; as crianças atendidas 
pela Creche Bom Jesus.

O presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Barretos e Chefe de Gabinete 
do Executivo, Hugo Resende 
Filho, ao fazer a entrega, visi-
tou as instalações e conversou 
com as crianças e responsá-
veis pelo local.

“São 65 crianças atendi-
das pela creche que ganha-
ram agora um reforço para a 
alimentação. Este é o papel 
do fundo, contribuir com a 
comunidade e aqueles que 
precisam. Por isso, é muito 
importante as doações, sejam 

A secretaria municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, em parceria com o Projeto Quintal da 
Capoeira, coordenado pelo capoeirista Joaquim da 
Silva Júnior (o mestre Kim), está realizando o tra-
balho de plantio de mudas e jardinagem no local 
onde funciona o projeto, no Conjunto Luiz Spina. 
Durante esta primeira fase de trabalho, o local ain-
da passou por limpeza e recebeu banco e instalação 
do sistema de irrigação. “No segundo momento será 
feita uma horta”, anunciou o secretário, Marco Antônio de Carvalho Ferreira. “Nós demos a 
eles todo o subsídio que precisavam para que o trabalho ganhasse vida. O pessoal do projeto 
trabalhou com muita vontade e é gratificante ver a alegria de todos”, salientou o secretário. O 
Projeto Quintal da Capoeira tem aulas e materiais gratuitos para os participantes.

Meio ambiente realiza 
benfeitorias em projeto social

CraS e CrEaS 
têm horário 
especial de 

funcionamento de 
15 a 25 de agosto

Fundo Social faz doação de roupas 
e alimentos a Creche Bom Jesus

em qualquer quantidade”, 
destacou Hugo.

As doações é parte da arre-
cadação feita durante o Festi-
val da Tradição realizado pela 
prefeitura de Barretos, onde 
entidades da cidade estão sen-
do beneficiadas.

Quem tiver interesse em 
fazer a sua doação para co-
laborar com o trabalho reali-
zado pelo FSS durante todo o 
ano, basta se dirigir à sua sede 
localizada na rua 26, nº 929, 
entre avenidas 25 e 27. O tele-
fone é o (17) 3323-4649.

Projeto “aluno nota 10” premia 66 estudantes

interação, respeito e gentile-
za, fazendo da escola um am-
biente agradável para todos 
os envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem. 

“A ideia é valorizar os alu-
nos, por isso, foi criado esse 
prêmio, onde todos gostaram 
e aderiram, tendo agora acon-
tecido a primeira premiação 
do ano”, observou a diretora.

De acordo com a secre-
tária de Educação, Valeria 
Recco, esse projeto, traba-

lhado em equipe, estimula 
a convivência com o outro, 
desenvolve o respeito mútuo, 
aguçando assim o desejo de 
empenhar-se para alcançar 
novas conquistas em todos 
os projetos de vida. 

“Acreditamos no sucesso 
deste o projeto como forma 
de estímulo aos nossos alu-
nos. Pudemos observar a ale-
gria dos alunos premiados, 
pois se sentiram valorizados”, 
destacou a secretária.
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Esportes

momento carinho 
e respeito

Durante a visita da mi-
nistra Damares Alves no 
Instituto Esperança e Vida, 
na tarde desta sexta-feira 
(9), o prefeito de Barretos, 
Guilherme Ávila, além de 
recepcionar a ministra e 
toda a sua comitiva, com a 
simpatia que lhe é peculiar, 
dispensou parte de seu tem-
po em cumprimentos pes-
soais à maioria dos idosos 
assistidos pela entidade e 
que acompanharam a mo-
vimentação. Mais uma vez, 
de mão em mão, com sor-
risos e abraços, Guilherme 
Ávila recebeu e retribuiu 
carinhos especiais, porque, 
para quem insiste em tapar 
os olhos para a realidade, 
uma cena como essa leva a 
uma certeza: é a vida...

Destaque do jiu-jitsu em Barretos, João Zai-
den conquistou títulos da 16ª Copa Kamikaze de 
Jiu-Jitsu, realizado no último domingo (4), no 
Ipanema Clube em Ribeirão Preto. “É um cam-
peonato consagrado e importante da nossa região. 
Vários competidores de alto nível participam, 
inclusive aqueles que estão bem colocados nos 
rankings mundial e brasileiro”, destacou o atleta. 
Na categoria pesadíssimo (acima de 120 quilos), 
Zaiden venceu Álvaro Felipe na pontuação e con-
quistou o primeiro lugar. Já na categoria absoluto, 
a final foi com vitória sobre Daniel Souza, que 
foi finalizado no Arm Lock. Somente neste ano, 
Zaiden conquistou quatro medalhas de ouro em 
dois campeonatos de jiu-jitsu. Anteriormente, ele 
venceu 10 lutas no MMA de um total de 11 que 
participou. (Texto: Igor Sorente/Seven Press)

A equipe de judô Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer  Instituto 
Professor Chiba conquistou 20 medalhas 
(13 de ouro, 3 de prata e quatro de bron-
ze) no Campeonato Regional – Copa 
Catanduva nas Classes, Sub 15, Sub 18 
e Adulto Aspirante (masculino e femi-
nino), disputada no último sábado (3), 
no Clube de Tênis Catanduva. A equipe 
barretense é dirigida por Tiago Leal.

A equipe de Barretos, representada pela Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer, conquistou oito primeiros lugares, 
um terceiro e um quarto lugar na sétima etapa do Circuito 
de Maratonas Aquáticas, disputada em Caraguatatuba, no 
último sábado (3). Veja o resultado individual dos nadadores 
barretenses: CAMPEÕES: 1000 metros – Vinícius Matheus 
Rosa – Categoria Master A; 1000 metros – Dauquir de Aguiar 
Ribeiro Junior – Categoria Master B; 1000 e 2000 metros – 
Tadeu Cardoso de Almeida – Categoria Master D; 1000 e 4000 
metros – João Carlos Paranhos Nogueira – Categoria Master 
E/Atleta ACD; 2000 metros – Marcelo Vicentini – Categoria 
Master D (triathon). TERCEIRO LUGAR: 1000 metros – 
Marcelo Vicentini – Categoria Master D (triathon). QUARTO 
LUGAR: 2000 metros – Danilo Oterio – Categoria Master C.

Zaiden fatura títulos da Copa Kamikaze em Ribeirão Preto

Judô de Barretos conquista 20 
medalhas na Copa Catanduva

Barretos conquista oito troféus em 
Maratona Aquática realizada em Caraguatatuba
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Os shows da 64ª Festa do 
Peão de Barretos contarão 
com inovações tecnológicas 
e uma megaestrutura, para 
receber as atrações que irão 
se apresentar nos 11 dias do 
evento, nos palcos Estádio de 
Rodeio e Amanhecer.

A festa, que começa na pró-
xima quinta-feira, dia 15, terá 
cerca de 50 shows somente 
nestes dois palcos, envolvendo 
uma estrutura de mais de 70 
toneladas de equipamentos de 
som e iluminação, que possui 
uma capacidade similar à ilu-
minação de 8 mil casas.

Na edição deste ano, a or-
ganização do evento promete 
diversas inovações tecnoló-
gicas na estrutura, que terá 
350 aparelhos de robótica, 
400 refletores fixos e mais 
de 1.500 metros de estrutura 
em alumínio.

No entanto, o destaque 
serão as estruturas de telão 
de LED. A grande novidade 
é o painel no centro da arena, 
que passará a ter seis faces, 
proporcionando a mesma 
visualização em todos os 
setores do Estádio.

Em todo o recinto serão 
montados 600 metros qua-
drados de telão de LED, o 
que equivale a três quadra-
das de tênis.

Ainda em relação aos pal-
cos, o público também terá 

A Prefeitura de Barretos, por meio do Departamen-
to de Serviços de Trânsito da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública, em parceria com equipes da secretaria 
municipal de Agricultura e Meio Ambiente, implemen-
tou diversas melhorias na sinalização de solo em vários 
pontos da cidade, além da implantação de novos semá-
foros e recuperação de canteiros em algumas avenidas.  
As melhorias visam dar mais segurança para quem trafega 
por alguns bairros de Barretos, principalmente, agora, quando 
ocorre o aumento do fluxo de pessoas e veículos devido à rea-
lização de mais uma Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos.

O presidente do SOS (Serviço de Obras Sociais), de Barretos, 
José Sidnei da Silva, faleceu nesta quinta-feira (8). O sepulta-
mento de seu corpo ocorreu, nesta sexta-feira (9), no Memorial 
Jardim das Oliveiras, e foi acompanhado por diretores da en-
tidade, familiares, amigos e colaboradores. Além do trabalho 
na entidade, José Sidnei também participava ativamente da 
paróquia da Catedral Divino Espírito Santo. Ele tinha 78 anos, 
era viúvo e deixou 7 filhos, além de 10 netos. 

Painel localizado no centro da arena terá, pela primeira vez, seis faces. Estrutura de 
som dos dois palcos principais soma 70 toneladas (Foto: André Monteiro)

Sepultado o corpo do 
presidente do SoS de Barretos

Cidade recebe melhorias 
para acolher turistas 

durante a Festa do Peão

Festa do Peão de Barretos contará com inovações 
tecnológicas e megaestrutura para shows

A novidade no Estádio será o painel no centro da arena com telão de seis faces. Evento acontece de 15 a 25 de agosto

uma grande surpresa, com 
uma estrutura especialmente 
montada para o show "Ami-
gos", que será exclusiva para 
o evento barretense.

Além do Estádio de Rodeio 
e do Palco Amanhecer, os vi-
sitantes também terão mais de 
200 apresentações artísticas e 
shows no Palco Culturando, 
localizado na feira comercial, 
e cerca de 10 shows, por dia, 
no Palco Raízes Sertanejas, 
localizado ao lado do Estádio.

Sobre a FeSta do 
Peão de barretoS

A programação conta com 

os principais nomes do univer-
so sertanejo, como o projeto 
AMIGOS (que reúne no mes-
mo palco Zezé Di Camargo 
& Luciano, Chitãozinho & 
Xororó e Leonardo), Simone 
& Simaria (embaixadoras 
desta edição), Gusttavo Lima 
(com shows nos dois sábados 
do evento), Jorge & Mateus, 
Fernando & Sorocaba, César 
Menotti & Fabiano, Matheus 
& Kauan, Matogrosso & Ma-
thias, Bruno & Marrone e Trio 
Parada Dura, além de espaço 
para outros, como o axé de Ive-
te Sangalo, Mano Walter, Alok 

e Léo Santana, até o gospel de 
Aline Barros.

Na programação esportiva 
tem rodeio todos os dias nas 
modalidades Touro, Cavalo 
(cutiano, sela americana e ba-
reback), Três Tambores, Team 
Penning e Working Penning.

A tradição dos peões de 
boiadeiro é mantida com o 
Concurso Queima do Alho, 
Concurso do Berrante, apre-
sentações de catira e um palco 
destinado somente à moda de 
viola, o Raízes Sertanejas. Para 
saber mais sobre o evento acesse 
www.independentes.com.br.
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Dona de um sorriso encantador, Letícia Branco, 
brindou mais uma primavera nesta sexta, dia 09, 

recebendo o carinho de amigos e familiares. Parabéns!!!
Hoje é dia de festa para Gabriela Shimomura, que celebra a 

vida, comemorando idade nova. Parabéns!!

O casal de empresários, André Bitelli e Denise Alvarez Bitelli, 
comemorou no último dia 05, os treze anos dos filhos, os 

gêmeos Lucas e Gabriel. O que não faltou foi amor e carinho 
neste dia tão especial para a dupla. Parabéns!!

Esta sexta, dia 09, foi dia de festa 
para o médico barretense, dr. 
Munir Jorge Daher, que brindou 
mais um ano de vida. O parabéns 
especial ficou por conta da esposa 
dra. Simone. Parabéns!!

A empresária barretense Laura Spina, que reside atualmente em Goiânia, 
celebrou no último dia 08 mais uma primavera. O carinho especial ficou 

por conta da mãe, Sílvia Spina, e do amado Fernando. Felicidades!!
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Telefone: (17) 3043-6606

Destaque para a empresária Lilian Alves, que está irradiante com 
seu espaço "Esmalteria Lilian Alves", com uma ótima localização, 
ambiente agradável e aconchegante. Avenida 17, nº 1342 (30 x 32). 

Dia de muita festa para a professora Lidiane Borges, 
que festeja mais uma primavera, ao lado dos amigos 

e de toda a família. Parabéns, Lidi!!

A paróquia do Bom Jesus realiza o segundo final de semana de 
quermesse dias 10 e 11 de agosto. Com shows todos os dias, e, cla-
ro, várias barracas com comidas típicas; frango, churrasco, pastel, 
kafta, batata frita, mini pizza, caldo,  doces, bebidas, pescaria e 
artesanatos. Os Padres Francisco e Thiago comandam o evento. 
Toda a renda será para a reforma da igreja para ser feito outro 
telhado, pois está com perigo de desabamento.Venha e traga toda 
a sua família e ajude nessa grande obra!

Depois de 7 anos, após os eventos 
de "It - Parte 1", o grupo de adoles-
centes que fazia parte do "Losers 
Club" - o clube dos perdedores - 
realiza uma reunião. No entanto, 
o que parece ser apenas um reen-
contro de velhos amigos acaba se 
tornando em uma verdadeira e san-
grenta batalha quando Pennywise 
(Bill Skarsgard), o palhaço retorna.

IT capítulo 2

Cinema
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COLINACOLINA
Passando pela praça do 

Conjunto Habitacional “Henri-
que Ernesto Paro”, deparei-me 
com uma cena um tanto quanto 
preocupante. Primeiro com 
o ser humano, depois com a 
situação de desrespeito a um 
funcionário público. 

Esse funcionário teve po-
liomielite, faz uso de muletas 
e trabalha em pé varrendo, cui-
dando da praça oito horas por 
dia, de segunda a sexta-feira.

Esse funcionário é concur-
sado na área de serviços gerais. 
Mas o que a gente mais nota na 
cidade é funcionário público, 
que é contratado ou mesmo 
concursado, sendo desviado 
de suas funções. 

Não custaria o poder público 
dar uma atenção para esse fun-
cionário. Atender e respeitar os 
limites do ser humano e colocar 
esse funcionário em um am-
biente mais apropriado, respei-
tando suas limitações. Segundo 
moradores nas imediações, o 
funcionário disse sentir fraqueza 
muscular, dor nas articulações 
que gera fadiga e exaustão.

A praça não possui nem ao 
menos água. Tem o registro, 
mas não tem torneira (veja 
foto). Até mesmo a vegetação 
do local sente. 

Um local de trabalho que 

O que mais se ouve aqui 
por Colina quando o assunto 
é política: “Tô fora desse as-
sunto”, “Ah! Eu nem comen-
to nada, prefiro ficar quieto 
no meu canto”, “Mexer com 
esse povo aí, é fria”.

Aí eu penso: não adianta 
reclamar da política nacional 
e da municipal e se calar; pior 
que isso, se acovardar.

A faxina tem que começar 
de dentro para fora e não ao 
contrário. O que mais chamou 
minha atenção nessa semana 
foi a conversa com dois em-
presários da cidade, que não 
dependem do poder público, 
serem tão omissos quando o 
assunto é política municipal. 

Quando o empresário 
reclama da economia, há de 
se fazer uma análise: como o 
povo vem comprar na minha 
loja se minha cidade não 
gera renda, não tem serviço, 
o poder público não investe 
em geração de emprego? 

Não é refazendo sinali-
zação de solo, festas e rei-
naugurando obras antigas, 
maquiando a cidade, que vai 
aquecer a economia local.

Farmácia de Plantão em colina
drogaria total
Av. Ângelo Martins Tristão, 271 – Centro
Telefone: (17) 3341-4760
Período: 10 a 16/8

Perseguição Política
Um mal que ronda nosso município

A perseguição política é uma das formas mais covardes de 
tentar manter o poder sobre as pessoas. É um tipo de com-
portamento que só é atribuído a pessoas fracas e inseguras 
acompanhadas de um caráter duvidoso.
Fico realmente espantado ao ver o comportamento de certos 
agentes públicos que se acham acima da lei, imbatíveis, com 
superpoderes. Ingênuo, para não dizer “abobalhado”, acreditar 
que todo poder durará para sempre.
Inevitavelmente todo aquele que hoje está investido de poder, 
em algum momento voltará às funções de origem. Quem exerce 
cargo de confiança voltará ao seu cargo normal, quem é político 
eleito voltara a fazer parte da classe dos meros mortais. Tudo 
passa, inclusive, o poder que se julga ter sobre as outras pessoas. 
Aqui em nossa cidade, sofremos ameaças, perseguições das 
mais variáveis possíveis por nossas decisões de caráter político. 
O colinense de bem que quer realmente ver a cidade prosperar, 
sofre na pele. Temos inúmeros casos de “pedido de cabeças”, em 
todos os setores do comércio local, de Usina e Concessionária de 
Rodovia, até mesmo trabalhador rural, fez sombra e mostrar a 
vulnerabilidade de uma gestão medíocre, mexeu com o vespeiro. 
Coisa feia um gestor perder seu tempo em fazer igual àquelas 
criancinhas mimadas que na sala de aula, grita: “Professoraa-
aaaaaaaaaaaaaa, o fulaninho está mexendo comigo”. Pega o 
telefone e liga para marcar uma audiência com o Governador, 
deputados e empresários que queiram investir no município. 
Porque o líder inteligente e seguro usa seu tempo para buscar 
melhorias para sua cidade, seu povo.
Ao invés de ficar tentando ferrar com a vida das pessoas de bem, 
perde-se o tempo em administrar bem a cidade, trazer empregos 
e qualidade de vida para o povo. Mostre, prove que é capaz e que 
quem vai contra sua administração está errado, que tudo aquilo 
que escrevemos nessa coluna é fake, mostre ser um campeão de 
verdade. Mas mostre sabendo administrar, por que ao contrário 
vai servir de parâmetro para críticas fundamentadas.
É uma pena vermos pessoas com discursos tão cativantes indo 
na contramão de suas próprias palavras.
É impressionante como o dinheiro e o poder interferem no 
comportamento de certas pessoas, transformando-as em seres 
perseguidores e autoritários.
Contudo, diante de situações adversas é imprescindível manter 
a fé de que dias melhores virão. E, além da fé e da esperança 
de vermos a nossa terra em boas mãos, temos também que 
conhecer as leis. Dentro dessas perseguições cabe assédio moral 
e, com ele, todas as consequências. 
Quanto a nós cabe escrever aquilo que uma imprensa livre 
possa fazer de melhor, informar os cidadãos, sem ter que obe-
decer às ordens de ninguém. E, parar ou continuar com essa 
coluna, depende só de quem a escreve. Nenhum pangaré vai 
ditar ordens aqui!  

Funcionário com necessidades especiais

não tem água potável é degra-
dante. E, esse funcionário está 
privado de suas necessidades 
mais básicas, como a ingestão 
de água durante sua jornada de 
trabalho e uso de sanitários para 
suas necessidades. Trabalha em 
condições precárias de higiene, 
em condições degradantes no 
ambiente de trabalho.

Apesar de uma placa apon-
tar “recuperação da praça e 
sanitários”, atualmente, o local 
não possui sanitários. 

Segundo uma moradora do 
bairro, a prefeitura desman-
chou os mesmos alegando que 
o local servia para ações de 
vândalos e consumo de drogas. 

Vale ressaltar que os logradou-
ros públicos têm necessidade 
de vigias zelando pelo espaço. 

É dever do poder público 
resguardar a saúde e integri-

dade física e mental de seus 
trabalhadores.

Uma coisa é pensar no ser 
humano, a outra é fazer só 
politicagem.

Dia 17 de agosto Colina recebe 
a Campanha Nacional de Filiação do PSL

O PSL fará no dia 17 de agos-
to ato nacional para promover 
filiações em massa ao partido.

Será organizado, simultane-
amente, por todo Brasil, através 
dos diretórios regionais do 
partido, atos de filiação. 

A informação é do presi-
dente do diretório municipal 
do partido em Colina, o radia-
lista Bruno Aurélio.

“Sendo a voz do presidente 
Jair Bolsonaro em Colina, vou 
destacar a necessidade de uma 
faxina na política de nossa ci-
dade, onde um grupo há anos 
realiza um grande desserviço 
à população. Somos os únicos 
na cidade que, assumidamente, 
declaramos total apoio e segui-
mos as orientações do governo 
federal, e batalhamos a cada 

dia para socorrer a população 
dos abusos que vem sofrendo 
nas mãos dos coronéis”, enfa-
tizou Bruno Aurélio.

“O PSL defende pontos 
como o conservadorismo, a fa-
mília, o direito à legítima defesa, 
a liberdade econômica, a inicia-
tiva e a propriedade privada. É 
uma oportunidade pra divulgar 
melhor a proposta de ação polí-
tica da legenda e seus objetivos. 
Mas, o mais importante, sem 
dúvida, é vir para o nosso time 
para acompanhar, somar, contri-
buir para transformar, junto com 
o presidente Jair Bolsonaro, a 
política de Colina”, acrescentou.

Para se filiar, o interessado 
deve seguir normas como estar 
gozando dos direitos políticos 
e ser Ficha Limpa. O objetivo 
é fortalecer a legenda para as 
eleições municipais de 2020. 

O que levar no dia: Título 
de eleitor, CPF, RG e compro-
vante de residência atual.

Comparecer no dia 17/
agosto, sábado, no horário das 
9 às 15 horas, na Rua Adriano 
A. Cabral, nº 480. 

Só observo!

Há algum tempo, a política 
em nossa cidade vem acompa-
nhada por um misto de medo, 
nojo e incertezas, e com isso, o 
“homem bom” afastou-se dela. 
Essa demonização tem origem 
no interesse que os donos do 
poder têm em dominar a polí-
tica. Quanto menos gente boa 
na política, melhor para quem 
quer se aproveitar dela.

A grosso modo, é a política 
que vai definir o crescimento 
econômico ou a recessão, se 
o dinheiro vai ser investido 
em proveito do povo ou se a 

política vai atender apenas 
ao desejo de enriquecimento 
ilimitado daqueles que estão 
nela há anos. 

As eleições tornaram-se 
espetáculos em que o marke-
ting da mentira tem o papel 
principal e os “donos do 
dinheiro” determinam quem 
será eleito ou não. 

Não restou espaço para dis-
cutir qualquer interesse público, 
mas apenas interesses particu-
lares de poderosos, que, como 
hienas, disputam a carcaça de 
uma moribunda Colina.


