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R$  20,14

VALORES EM 02 DE AGOSTO

R$  3,890
Dólar Comercial Venda R$  3,891

Cotações 
FinanCeiras

Previsão do Tempo
SÁBADO

DOMINGO

Fonte: Climatempo

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Vigilância 
Epidemiológica, informa que 
a vacina pentavalente está em 
falta nas Unidades Básicas de 
Saúde, assim como em outras 
tantas cidades brasileiras. O 
motivo é o desabastecimen-
to das vacinas por parte do 
Ministério da Saúde, que 
informou estar em processo 
de regularização do forneci-
mento. PENTAVALENTE - 
A imunização protege contra 
difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e meningite, e é 
aplicada nas crianças aos 
dois, quatro e seis meses.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou que a bandeira tarifá-
ria para o mês de agosto será a 
vermelha, no patamar 1, onde 
há uma cobrança extra de R$ 
4 para cada 100 quilowatts
-hora consumidos. Em julho, 
a cobrança foi da bandeira 
tarifária amarela, quando há 
um acréscimo de para R$ 1,50 
a cada 100 kWh consumidos.

De acordo com a agência, a 
medida foi tomada pela possi-
bilidade de aumento no aciona-

mento das usinas termelétricas, 
que têm custo de geração de 
energia mais alto. Também 
pesou na decisão, a diminuição 
do volume de chuvas, com a 
chegada da estação seca.

“Agosto é um mês típico 
da estação seca nas principais 
bacias hidrográficas do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). A 
previsão hidrológica para o mês 
sinaliza vazões abaixo da média 
histórica e tendência de redução 
dos níveis dos principais reser-
vatórios”, disse a Aneel.

Segundo Caderno - PÁGINA 01

A grandeza da Festa do Peão 
de Barretos é conhecida em 
todo o mundo e vai muito além 
do entretenimento e das mais 
importantes disputas de rodeio 
do país. São mais de 10 mil 
empregos diretos e indiretos, 
gerados para poder fazer fun-
cionar a engrenagem durante os 
11 dias do evento, considerado 
o maior da América Latina. O 
resultado é uma intensa fomen-
tação na economia que alcança 
também municípios da região. 
São mais de R$ 200 milhões 
de movimentação que atingem, 
principalmente, rede hoteleira, 
postos de combustíveis e esta-
belecimentos de alimentação, 
entre outros setores. Somente no 
Parque do Peão, mais de 2500 
trabalhadores, entre contratados 
pela organização e terceirizados, 

Evento espera receber 1 milhão de visitas durante os 
11 dias de realização (Foto: André Monteiro)

O gestor do Hospital de 
Amor de Barretos, Henrique 
Prata, fundou um grupo de 
mães de Barretos e região, que 
se tornaram responsáveis por 
elaborar eventos para arreca-
dar fundos a serem aplicados 
em benefício das crianças e 
adolescentes atendidos no se-
tor infanto-juvenil do hospital.

O “Mamães de Amor” é 
presidido pela médica dra. 
Daniela Monteiro de Barros, 
tendo como uma das coorde-
nadoras, a jornalista e veteri-
nária, dra. Lilia Anastácio. O 
grupo trabalha em conjunto 
com Larissa Mello, do setor 
de captação de recursos.

O grupo está organizando 
um evento solidário ao Hos-
pital de Amor Infanto-Juvenil, 
marcado para o domingo, 
13 de outubro, das 11 às 17 
horas, no Centro de Eventos 
“Dr. Paulo Prata”.

O evento é voltado para 
toda a família. O tema “Va-
mos celebrar a vida em prol 
ao Hospital de Amor Unidade 
Infanto Juvenil” será inspirado 
nos personagens da Liga da 
Justiça e Os Vingadores. Os 
convites serão vendidos a R$ 
25,00 (adultos) e R$ 12,50 
(crianças de 6 a 12 anos). 
Crianças de 0 a 5 anos não 
pagam ingresso.

“Queremos reunir o maior 
número de crianças e seus 
familiares possíveis, que vão 
curtir, além de um evento vol-
tado para todos, com almoço 
e distribuição de sorvetes, 
interagir com crianças e ado-
lescentes em tratamento de 
câncer e atendidos pelo hos-
pital de Barretos”, antecipa a 
dra. Daniela Monteiro.

“Por isso, é importan-
te o apoio da população, 
para oferecermos a estas 
crianças, momentos de paz, 
emoção, alegria e um pouco 
de entretenimento para as 
crianças assistidas”, com-
pletou Lilia Anastácio.

O Sindicato dos Hoteleiros 
de Barretos e região agendou 
para a próxima segunda-feira, dia 
5, a realização da 9ª Corrida do 
Garçom e Garçonete, na Estação 
Cultura, a partir das 15 horas. De 
acordo com Ivair  Oliveira, presi-
dente do sindicato, o evento faz 
parte das comemorações do Dia 
do Garçom, que é comemorado 
no dia 11 de agosto. 

A expectativa é de reunir 
entre 70 e 80 profissionais que 
atuam na área, sendo que a ins-
crição pode ser feita na sede do 
Sindicato, na rua 20 nº 2443 ou 
pelo telefone (17)3325-4374. 

A inscrição é gratuita, 
sendo aberta para os traba-
lhadores que atuam nos bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
até trabalhadores de final de 
semana em buffets.

“É tudo gratuito e haverá 
sorteio de brindes para os par-
ticipantes da corrida. Só exigi-

PREPARANDO A FESTA

O Parque do Peão está fe-
chado para visitação. O acesso 
ao complexo será permitido 
apenas para os funcionários 
e prestadores de serviços que 
atuarão na montagem da es-
trutura da festa. A reabertura 
para público será somente 
no primeiro dia da 64ª Festa 
do Peão de Barretos, 15 de 
agosto. Segundo a diretoria 
do clube, o fechamento é para 
segurança dos visitantes. Com 
o fechamento, consequente-
mente, o Memorial do Peão e o 
Rancho do Peãozinho também 
não estarão funcionando.

O ponto de venda de ingressos 
para a 64ª Festa do Peão de Boia-
deiro, no North Shopping Barretos, 
está em um novo espaço, montado 
na praça de alimentação, ao lado 
do Giraffas. O novo ponto é muito 
maior e terá condições de oferecer 
mais conforto aos turistas e bar-
retenses que forem adquirir seus 
ingressos. A venda será feita até o 
último dia do evento nos seguintes 
horários: de segunda a sábado, das 
10 às 21 horas, e domingos e feria-
dos, das 12 às 19 horas. Os valores 
dos ingressos e a programação 
completa estão disponíveis no site 
www.independentes.com.br

IMAGEM DO DIA

Motoristas enfrentavam di-
ficuldades para trafegar pela 
Avenida Paulo Castor Gomes, 
na rotatória de acesso ao Frigori-
fico do Minerva. Segundo alguns 
moradores, o trânsito, por muitas 
vezes fica parado devido ao bu-
raco, de grande profundidade, e 
ao vazamento de água que estava 
ocorrendo no local nesta sexta (2).

A secretaria municipal de 
Saúde confirmou que a cam-
panha de vacinação antirrábica 
tem mais duas etapas para aten-
der a população, tanto na zona 
urbana como na zona rural: 
neste sábado, dia 3, e no pró-
ximo sábado, dia 10 de agosto.

Na primeira etapa, foram 
vacinados 3.396 cães e 430 ga-
tos, totalizando 3826 animais. 
A campanha prossegue com 
17 postos fixos no perímetro 
urbano e postos volantes na 
zona rural, que atenderão das 
9 às 16 horas.

ZONA URBANA
Unidades Básicas de Saúde 

do Nova Barretos, Marília, Ce-
capinha, Barretos Dois, Derby 
Club, CSU, São Francisco, Los 
Angeles e América, além do 
Centro Comunitário Califórnia, 
Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais (na Região 
dos Lagos) e Tiro de Guerra, e 
as praças Padre Primo (Largo 
do Rosário), São Benedito, 
São Sebastião, do Bom Jesus 
e do Vida Nova Barretos, na 
Avenida Central, ao lado Mini 
Mercado (3 e 10 de agosto).

ZONA RURAL
 Alberto Moreira e Ranchos 

Rio Pardo (3 de agosto) e Cachoe-
rinha e Três Barras (10 de agosto).

Mães preparam evento em prol de crianças 
atendidas pelo Hospital de Amor de Barretos

SAÚDE/IMPORTANTE

Vacina 
pentavalente

Festa do Peão de Barretos movimenta economia

atuam nas obras, montagem e 
período pré-evento. E as con-
sequências não são somente 
durante a festa. “Os barretenses 
que se dedicam a trabalhar neste 
período ou que têm comércio 
e serviços que se beneficiam 

com a festa, começam o mês 
de setembro com mais dinheiro 
no bolso e com possibilidade 
de investir e quitar dívidas, por 
exemplo.”, afirma o presidente 
do evento Ricardo Rocha.

9ª Corrida do Garçom e Garçonete 
será na próxima segunda-feira

mos que o participante esteja de 
calça preta e camisa branca”, 
explicou Ivair Oliveira.

“Haverá premiação para o 
masculino e feminino, sendo que 
o vencedor da corrida irá ganhar 
um prêmio de R$ 500, o segundo 
colocado R$ 300 e o terceiro lu-
gar R$ 200”, antecipou Oliveira, 
presidente do sindicato (foto).

Energia elétrica 
está mais cara em agosto

Campanha de vacinação antirrábica 
tem mais uma etapa neste sábado

Parque do Peão 
está fechado 

para visitação

Shopping muda 
local de venda 
de ingressos 

da festa



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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Editorial EspecialEditorial Especial

Saúde BucalSaúde Bucal

Miguel torres
Presidente da Força Sindical

FORÇA SINDICAL

Clareamento dos dentes

Em agosto a conta de luz 
ficará mais cara, com bandeira 
tarifária vermelha, patamar 
1, tendo um acréscimo de R$ 
4,00 para cada 100 kW/h con-
sumidos. Segundo a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), a justificativa do 
aumento este mês se deve ao 
período de seca nas principais 
bacias hidrográficas do país.

Geralmente esse é um valor 
que poucos se atentam, mas que 
pode causar danos nas finanças 
das famílias, porém, por mais 
que sempre escutássemos nossas 
mães gritando para apagarmos a 
luz, nunca o impacto no bolso foi 
tão grande, principalmente com 
aumentos recentes na cobrança 
desse serviço. Em julho, a ban-
deira tarifária era amarela, com 
acréscimo de R$ 1,50 para cada 
100 kW/h consumidos.

Mesmo para quem já tem 
o hábito de poupar, esse é o 
momento de redobrar o cui-
dado para que não haja susto 
na hora de pagar a conta. Veja 
abaixo algumas orientações 
de consumo consciente que 
podem fazer a diferença na 
ponta do lápis:

De olho no 
chuveiro

Segundo dados do Progra-
ma Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel), 
o chuveiro elétrico é um dos 
grandes vilões no preço da 
conta de luz, representando 
cerca de 25% do valor em 
uma casa com quatro pessoas. 
Por isso é preciso sempre ficar 
atento à duração dos banhos 
diários, mesmo que no inver-
no, principalmente das crian-
ças, que aproveitam para se 

Esta sexta-feira, 2 de agos-
to, marcou os 30 anos da morte 
do cantor e compositor pernam-
bucano Luiz Gonzaga, um dos 
personagens mais importantes 
da Música Popular Brasileira. 
O Rei do Baião retratou como 
poucos a cultura, a religiosi-
dade e os problemas sociais 
do Nordeste. Na música Triste 
Partida, do poeta cearense Pata-
tiva do Assaré, Gonzaga cantou 
as dificuldades enfrentadas 
pelo nordestino obrigado a dei-
xar sua terra natal para buscar 
novas oportunidades em São 
Paulo. Alguns versos apresen-
tam a seguinte narrativa: “Nós 
vamos a São Paulo viver ou 
morrer. Nós vamos a São Paulo 
que a coisa tá feia por terras 
alheias nós vamos vagar. Meu 
Deus, meu Deus. Se o nosso 
destino não for tão mesquinho 
cá e pro mesmo cantinho nós 
torna a voltar”.

No dia do aniversário da 
morte do cantor, São Paulo 
comemora o Dia do Nor-
destino. A data foi incluída 
no Calendário Turístico do 
Estado, por meio da Lei nº 
8.441/1993, para homenagear 
os nordestinos que migraram 
em busca de novas oportuni-
dades. O Estado é o principal 
destino de migrantes vindos do 
Nordeste. Em 2015, segundo 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD) do IBGE, eles eram 

A Direção da Força Sindical 
lamenta a nefasta declaração 
do presidente da República Jair 
Bolsonaro que criticou a Medi-
da (Portaria) que manda expro-
priar propriedade que explorar 
trabalho análogo à escravidão.

Tal declaração é um absur-
do e remete a ideia de Casa 
Grande e Senzala dos tempos 
antigos, demonstrando clara-
mente que o atual ocupante 
do Palácio do Planalto desco-
nhece a realidade do mundo 
do trabalho no País. É preciso 
avisar o presidente da Repúbli-
ca que a escravidão foi abolida 
no Brasil em maio de 1888.

você fuma? então 
pare de fumar

Além de fazer muito mal à 
saúde geral, o cigarro contém 
substâncias que tornam os den-
tes amarelados ou acinzentados 
com o passar dos anos. A mu-
dança de coloração contribui, 
e muito, para dar um aspecto 
envelhecido ao sorriso.

evite bebidas e 
alimentos ácidos

Molho de tomate, abacaxi, 
batata frita e doces. Todos os 
alimentos com alto grau de 
acidez aceleram a deterioração 
do esmalte, deixando os dentes 
mais vulneráveis a doenças. 
capriche na higiene bucal

Escova, fio e creme dental 
com flúor: esse trio é indispen-
sável para fazer a higienização 

Dia Do norDestino

triste Partida

paulo Dimas Mascaretti
Secretário de Estado da Jus-

tiça e Cidadania de São Paulo

5,6 milhões, ou seja, mais de 
12% da população paulista.

Desde o início do fluxo 
migratório para o Sudeste, 
por volta da década de 1950, 
São Paulo tem acolhido o 
povo nordestino, gente ca-
rismática e trabalhadora. Em 
contrapartida, esses migrantes 
colaboraram e continuam a 
contribuir com o desenvolvi-
mento econômico do maior 
Estado do Brasil.

O Conselho de Participação 
e Desenvolvimento da Co-
munidade Nordestina (Copa-
ne), vinculado à Secretaria da 
Justiça e Cidadania, articula, 
propõe e monitora as políticas 
públicas que visam a garantir a 
defesa dos direitos da comuni-
dade nordestina em São Paulo. 
Também promove ações para 
eliminar qualquer forma de 
discriminação, que deve ser re-
pudiada com veemência contra 
qualquer migrante.

Nesta sexta-feira e nos próxi-
mos dias, o Copane promoverá 
uma série de ações para home-
nagear os nordestinos, inclusive 
com a entrega da Medalha Luiz 
Gonzaga a 18 personalidades 
civis e militares, instituições 
públicas e privadas que se des-
tacam na luta pelos direitos do 
nordestino em São Paulo.

A honraria paulista home-
nageia um dos grandes expo-
entes da cultura pernambuca-
na, mas além de Luiz Gonzaga 

outra centena de nordestinos 
colaborou para divulgar e va-
lorizar o pensamento e a arte 
do povo brasileiro em todo o 
mundo. A lista é imensa, mas 
atrevo-me a citar alguns no-
mes, como o intelectual Ruy 
Barbosa, o educador e filósofo 
Paulo Freire, o lexicógrafo 
Aurélio Buarque de Holanda 
Ferreira, os escritores Jorge 
Amado, Augusto dos Anjos, 
Castro Alves, Gilberto Freyre, 
José de Alencar, Rachel de 
Queiroz, Graciliano Ramos, 
Nelson Rodrigues, Gonçalves 
Dias, Aluísio Azevedo e Aria-
no Suassuna, o empresário 
Assis Chateaubriand, os can-
tores Dorival Caymmi, Raul 
Seixas, Belchior, Caetano Ve-
loso, Maria Bethânia, Fagner, 
Alceu Valença, Gal Costa, Zé 
Ramalho e Elba Ramalho, os 
humoristas Tom Cavalcante, 
Renato Aragão e Chico Any-
sio, entre muitos outros.

Todos contribuíram e con-
tribuem, ao seu modo, para 
a riqueza cultural brasileira. 
Outros milhões, nas suas mais 
diversas atividades, ajudaram 
a fazer de São Paulo o Estado 
de respeito que é. Merecem 
reconhecimento e nosso tra-
balho para que seus direitos, 
seus costumes e suas crenças 
sejam respeitados.

Dentes envelhecem, sim. 
aprenda a retardar esse processo

da boca após as refeições. Ele 
consegue eliminar a placa bac-
teriana, que provoca cáries além 
de outros problemas nos dentes 
e também nas gengivas.

controle o estresse 
e a ansiedade

Além do bruxismo – ato 
de ranger e apertar os dentes 
involuntariamente - o estresse 
e a ansiedade também podem 
deixar a boca seca, favore-
cendo o desgaste do esmalte 
e, por consequência, o enve-
lhecimento precoce do sorriso. 

Previna manchas
Alimentos e bebidas com 

corantes afetam a coloração 
de seus dentes. Quem conso-
me muito café, refrigerante, 
chá preto, vinho tinto ou ou-
tras bebidas com corantes, e 

além disso também consome 
alimentos temperados com 
molhos de tomate e catchup, 
por exemplo, pode exibir den-
tes com manchas escurecidas 
ao longo do tempo. Portanto, 
modere na ingestão dessas 
bebidas e condimentos.

reforce o cálcio
Alimentos ricos nesse mi-

neral são essenciais para for-
talecer os dentes em qualquer 
fase da vida. Inclua no cardá-
pio leite e seus derivados, pei-
xes, cereais integrais e vege-
tais verde-escuros tais como: 
brócolis, acelga, espinafre.
vá ao dentista regularmente

Consultar o profissional a 
cada seis meses ajuda a manter o 
sorriso jovem. Isso porque, além 
de realizar uma boa limpeza, que 
previne e apaga manchas, o espe-
cialista pode tratar cáries e outras 
doenças bucais precocemente.

luz mais cara em agosto. 
Veja como economizar

divertir nesse momento.
SubStitua aS 

lâmPaDaS
Outra medida que pode 

fazer a diferença é substituir 
as lâmpadas convencionais por 
lâmpadas de LED, que além 
de economizar muito mais 
energia, iluminam melhor e 
têm uma durabilidade maior, 
sem a necessidade de serem 
trocadas com tanta frequência.

abra aS janelaS
Durante o dia, tente apro-

veitar melhor a luz natural dos 
ambientes da sua casa ou apar-
tamento abrindo as cortinas ou 
janelas. Nem sempre é preciso 
acender a luz para todas as 
atividades do cotidiano.

ar conDicionaDo
Em dias mais quentes, uti-

lizar o ar condicionado para 
manter o ambiente climatizado 
é, sem dúvida, muito bom, 
mas é válido manter o apa-
relho entre 23ºC e 26ºC, pois 
quanto mais as temperaturas 
baixerem, o consumo tende a 
aumentar proporcionalmente.

DeSligue 
oS aParelhoS

Nem todos se atentam a 
esse detalhe, mas deixar apare-

lhos eletrônicos conectados na 
tomada, mesmo que desliga-
dos, gera o consumo de ener-
gia elétrica, portanto lembre-se 
de conectá-los apenas quando 
for utilizá-los.

cuiDaDo com 
a gelaDeira

Ficar abrindo a geladeira a 
todo momento sem necessidade 
faz com que ela consuma mais 
energia, portanto abra-a apenas 
quando for pegar ou guardar 
algum alimento. Sempre que 
possível, faça o degelo do seu 
refrigerador, pois o gelo acu-
mulado faz o motor trabalhar 
mais, consequentemente gas-
tando mais energia. Verifique 
se a borracha da porta está em 
boas condições: uma boa forma 
de fazer isso é prender uma fo-
lha de papel na porta, se ela sair 
com facilidade é sinal que está 
na hora de trocar a borracha.

Viu como pode ser simples 
e fácil se tornar um consumi-
dor mais consciente? Além de 
contribuir para o seu bolso, 
você também ajuda na preser-
vação do meio ambiente, por-
tanto faça o exercício de tentar 
mudar os hábitos no dia-a-dia 
e drible o aumento da energia.

trabalho análogo à escravidão

Infelizmente, a declaração 
atende a interesses espúrios de 
uma pequena parcela de maus 
empresários, principalmente do 
setor ruralista e do agronegócio.

É bom ressaltar que a fra-
gilização institucional da fis-
calização acarretará aumento 
da escravidão contemporânea, 
uma das mais graves violações 
aos direitos humanos, com a 
exposição do Brasil a sanções 
comerciais internacionais.

As entidades sindicais brasi-
leiras, ao longo de muitas déca-
das, vêm promovendo inúmeras 
ações pelo fortalecimento do 
conceito de trabalho decente. 

No mundo globalizado, as nor-
mas do trabalho devem seguir 
as orientações da Organização 
Internacional do Trabalho – OIT, 
que defende o Trabalho Decente, 
cobra mais transparência nas 
relações capital e trabalho e uma 
melhor qualidade de vida para os 
trabalhadores em todo o mundo.

Ressaltamos que qualquer 
mudança nas normas trabalhistas 
deve ser amplamente debatida 
nas comissões tripartites de for-
ma democrática e transparente.
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O mês de agosto começou 
gelado no sul e o frio intenso 
se estende pelo sudeste e cen-
tro-oeste do Brasil, atingindo 
Barretos e região. Uma massa 
de ar frio promete derrubar as 
temperaturas no final de sema-
na, no que promete ser a última 
onda de frio intenso do inverno.

Nesta sexta (2), segundo 
o Climatempo, o frio entrou 
forte em Mato Grosso do Sul 
e já começou a esfriar em 
São Paulo e no sul de Mato 
Grosso. Na capital paulista, 
as temperaturas máximas 
devem sair de 28Cº para 14ºC 
na madrugada deste sábado e 
a mínima baterá em 8ºC no 

O Governador João Doria e o 
secretário da Segurança Pública 
do Estado, General João Camilo 
Pires de Campos, entregaram 
nesta sexta-feira (2) 1.674 viatu-
ras para a Polícia Militar em todo 
o Estado de São Paulo.

“Nós já temos os melhores 
índices de segurança do país. 
Precisamos investir na sensação 
de segurança. E, para isso, é ne-
cessária a presença dos policiais, 
com os automóveis, as moto-

Os contratos de locação residencial em andamento, com aniversário em agosto e correção pelo IGP-M 
(Índice Geral de Preços - Mercado), medido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), poderão ter seus valo-
res atualizados em 6,39%. Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o Secovi-SP (Sindicato da Habitação) 
divulga fator de atualização que, neste caso, será de  1,0639. Por exemplo: para atualizar um aluguel de R$ 
1.500,00 que vigorou até julho de 2019, multiplica-se R$ 1.500,00 por 1,0639. O resultado de R$ 1.595,85 
corresponde ao valor do aluguel de junho, a ser pago no final do mês de agosto ou no início de setembro.

O Escritório Regional (ER) 
do Sebrae-SP em Barretos está 
com uma vaga aberta para 
analista de negócios sênior. 
O processo seletivo está em 
andamento e as inscrições 
para a primeira fase pode-
rão ser feitas até na próxima 
quinta-feira, dia 8 de agosto, 
exclusivamente pela internet. 
A remuneração para a vaga é 
de R$ 6.443 mais benefícios.

O profissional será responsá-

A Câmara dos Deputados 
pode votar a partir de terça-feira 
(6), em segundo turno, a proposta 
de reforma da Previdência. O 
texto aumenta o tempo para se 
aposentar, limita o benefício à 
média de todos os salários, eleva 
as alíquotas de contribuição para 
quem ganha acima do teto do 
INSS e estabelece regras de tran-
sição para os atuais assalariados.

Da mesma forma que o pri-
meiro turno, a proposta precisa 
do voto de um mínimo de 308 
deputados para ser aprovada 
e então enviada ao Senado, 
onde também passará por dois 
turnos de votação.

Nessa fase de tramitação, os 
partidos podem apresentar ape-
nas destaques supressivos, ou 
seja, para excluir algum trecho 
do texto aprovado em primeiro 
turno. Em relação ao texto apro-
vado pela comissão especial, 
de autoria do deputado Samuel 
Moreira (PSDB-SP), foram 
três as principais mudanças na 
primeira votação em Plenário. 

Uma delas é a redução da 
idade exigida do professor de 
ensino infantil e básico para se 
aposentar com pedágio de 100% 
do tempo de contribuição que 
faltar para cumprir o requisito 
na data de publicação da futura 
emenda constitucional. A idade 
passou de 55 anos se mulher e 
58 anos se homem para 52 anos 
se mulher e 55 anos se homem.

Na regra de transição de apo-

Câmara pode votar reforma da 
Previdência em 2º turno na terça-feira

sentadoria por idade, os depu-
tados também diminuíram de 
20 anos para 15 anos o tempo 
mínimo de contribuição exigido 
para se aposentar pelo INSS. Para 
a mulher, no cálculo do salário 
pela média, ela receberá 60% do 
calculado por 15 anos de contri-
buição e 2% a mais dessa média 
por cada ano que passar disso.

Com as mudanças, a pers-

pectiva de economia do go-
verno passou de cerca de R$ 
1 trilhão em dez anos para 
cerca de R$ 900 bilhões no 
mesmo período. As sessões de 
votação da reforma começam 
na terça-feira (6) à tarde. Até 
lá, deve ser cumprido o prazo 
regimental de cinco sessões do 
Plenário entre as votações em 
primeiro e em segundo turnos.

Fim de semana deve ter última 
onda de frio intenso do inverno

domingo, que será chuvoso 
durante o dia e à noite.

Aos poucos, o calor voltará 
ao país. A massa de ar polar 
enfraquecerá e os termômetros 

marcarão temperaturas mais 
elevadas no início da próxima 
semana. São Paulo, por exem-
plo, terá mínima de 11ºC na 
segunda (5) e máxima de 19ºC.

Em 14 dias durante o mês 
de julho, o mutirão organiza-
do pelo setor de Dívida Ativa 
e Departamento Jurídico da 
prefeitura de Barretos, con-
seguiu fechar acordos para 
parcelamentos de dívidas 
do IPTU, no valor de R$ 

1.188.309,50.
Neste período, funcioná-

rios da prefeitura, apoiados 
por serventuários do Fórum 
de Barretos, realizaram 254 
atendimentos de proprietários 
de imóveis, que integravam a 
lista dos 1.500 maiores deve-

dores do IPTU de Barretos.
Todos foram convocados 

por cartas e aqueles que não 
receberam a correspondência, 
não agendaram e nem compa-
receram no local, ainda pode 
solicitar a negociação, no setor 
de dívida ativa da prefeitura. 

Mutirão do IPTU fecha acordos 
que somam quase r$ 1,2 milhão

Sebrae-SP abre vaga para 
analista de negócios em Barretos

vel por uma série de atribuições, 
como realizar a arregimentação/
venda consultiva com foco em 
geração de negócios e oportuni-
dades, atraindo potenciais clien-
tes e parceiros com o objetivo 
de gerar novos negócios para o 
ER; fazer a gestão de projetos e 
programas estruturados; realizar 
a gestão estratégica dos postos 
e dos agentes do Sebrae Aqui; 
desenvolver redes de apoio no 
poder púbico e prefeituras para 

implementação de políticas 
públicas, entre outros.

Para se candidatar à vaga 
o candidato deverá ter ensino 
superior completo; experiência 
comprovada em gestão de pro-
jetos (mínimo de seis meses); 
experiência comprovada em 
vendas e/ou comercialização 
de produtos ou serviços (mí-
nimo de seis meses); e carteira 
nacional de habilitação (per-
manente) válida – categoria B. 
O condutor deverá ter no mí-
nimo três anos de habilitação.

Ao todo são quatro fases no 
processo: inscrição; compro-
vação documental; avaliação 
de conhecimentos; e avaliação 
de habilidades e atitudes e ban-
ca examinadora. A contratação 
é prevista para setembro. Ins-
crições: www.sebraesp.com.
br - Sobre o Sebrae em São 
Paulo - Trabalhe Conosco

Governo entrega 1.674 viaturas à Polícia Militar 
para serem usadas em todas as regiões do Estado

cicletas, as bases comunitárias 
e as bicicletas elétricas. É isso 
que faz diferença na sensação de 
segurança”, disse Doria. 

“A viatura representa para 
a tropa uma ferramenta de 
trabalho. Ela é fundamental 
para a prontidão da tropa. 
Essas viaturas vão contribuir 
para que os nossos índices de 
criminalidade continuem bai-
xando”, afirmou o secretário.

As novas viaturas incluem 

1.226 carros dos modelos Spin 
e Trailblazer, 300 motocicletas e 
148 Bases Comunitárias Móveis, 
que vão auxiliar e reforçar o poli-
ciamento preventivo e ostensivo 
em todo o território paulista, 
com o objetivo de aumentar a 
segurança da população. 

Os veículos entregues já 
estão com 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.

“Não é mais pintura, é ade-
sivagem, como faz a polícia 
americana. Isso torna mais fá-
cil a recuperação dos veículos 
diante de qualquer acidente. 
Com isso, nós ganhamos cerca 
de dois dias no tempo de recu-
peração”, disse o governador.

aluguel residencial com aniversário 
em agosto pode avançar 6,39%
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Vagas de Emprego no PAT Barretos
O (PAT) Posto de Atendimento ao Trabalhador de Barretos informa que para 

segunda-feira (05/08) estão disponíveis as seguintes vagas de emprego:

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 
COZINHEIRO DE RESTAURANTE

ELETRICISTA DE AUTOS
ELETRICISTA INDUSTRIAL
ELETRICISTA INDUSTRIAL

MECÂNICO DE CAMINHÕES
OPERADOR DE MÁQUINA TORNO CNC

PROFESSOR DE MATEMÁTICA

PROMOTOR DE VENDAS
REPRESENTANTE COMERCIAL
REPRESENTANTE COMERCIAL
UMA PESSOA APOSENTADA

TAPECEIRO DE AUTOS
TORNEIRO MECÂNICO
VENDEDOR EXTERNO

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 “Anuário de Energéticos 
por Município do Estado de São 
Paulo 2019 ano base 2018” divul-
gado nesta sexta-feira, 2 de agosto, 
pela Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo, mostra que os paulistas 
consumiram a mais no ano pas-
sado 29,5% de etanol hidratado, 
1,8% eletricidade e 2,5% de gás 
em relação ao ano anterior. 

De acordo com o estudo, 
foram consumidos em 2018 
9,9 bilhões de litros de etanol 
ante 7,6 em 2017, 132 TWh 
perante 130 TWh de eletrici-
dade e 5,5 bilhões m³ diante 
5,4 bilhões m³ de gás natural.

“Em 2018, tivemos um au-
mento expressivo no consumo 
de etanol veicular e a redução 
de 5,3% no uso de derivados 
de petróleo. Essa substituição 
refletiu na queda da emissão 
de monóxido de carbono na 
atmosfera”, explicou o secre-
tário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido.

Os maiores consumidores 
de etanol hidratado no estado 
foram São Paulo com 2,2 bi-
lhões litros, seguido por Cam-
pinas 325 milhões, Ribeirão 
Preto 265 mi, Guarulhos 223 
mi e Sorocaba 213 mi.

As principais cidades consu-
midoras de eletricidade foram 
São Paulo com 20,6% do total 
(27 TWh), seguido por Alumínio 
com 3,5% (4,6 TWh), Campinas 

Contar com um plano de 
saúde é o 3° maior desejo de 
consumo do brasileiro. Segundo 
pesquisa realizada pelo Ibope 
Inteligência a pedido do Instituto 
de Estudos de Saúde Suplemen-
tar (IESS), os quatro itens mais 
desejados pelos brasileiros (tanto 
os que já contam com plano 
quanto os que não) são educação 
(1°), casa própria (2°), plano de 
saúde (3°) e seguro de vida (4°).

José Cechin, superinten-
dente executivo do IESS, 
destaca que o plano de saúde 
permanece como o terceiro 
maior desejo do brasileiro 
desde 2015, apesar de o país 
ter passado por momentos 
econômicos distintos em cada 
uma das pesquisas. 

"Independentemente do 
momento econômico, se as 
famílias estão com mais ou 
menos renda, mais ou menos 
endividadas ou mesmo do 
nível de emprego no País, o 
desejo por planos de saúde 
se manteve elevado nas 3 
edições da pesquisa, 2015, 
2017 e 2019", comenta. "E os 
números da pesquisa indicam 
que esse desejo está mais 
diretamente relacionado com 
a percepção de qualidade dos 
planos de saúde do que uma 
eventual percepção negativa 
da capacidade de atendimento 
do sistema público", avalia.

A percepção do especialista 
é reforçada pela avaliação dos 
entrevistados. Especialmente 
entre os não beneficiários. De 
acordo com a pesquisa, 54% 
dos brasileiros que não têm pla-
no de saúde já contaram com o 
benefício em algum momento 
e 73% desejam ter/voltar a ter 
plano médico-hospitalar. E o 
principal motivo para desejar 
contar com um plano deste 
tipo, apontado por 82% dos 
entrevistados, é a qualidade do 
atendimento, entendida como 
maior facilidade de acesso e 
disponibilidade de tecnologia 
médica mais recente. 

"É importante notar que 
muitas das pessoas que não 
contam com o benefício hoje, 
já o tiveram em algum mo-

Relatório divulgado pela SIMA mostra que no ano 
passado os paulistas consumiram a mais 29,5% de etanol, 

1,8% de eletricidade e 2,5% de gás natural

O Ibope também realizou uma 
pesquisa apontando crescimento 
no mercado ilegal de cigarros 
pelo sexto ano consecutivo: 57% 
de todos os cigarros consumidos 
no país em 2019 foram ilegais, 
sendo que 49% foram contraban-
deados (principalmente do Para-
guai) e 8% foram produzidos por 
fabricantes nacionais que operam 
de forma irregular. 

Com isso, 63,3 bilhões de 
cigarros ilegais inundaram as 
cidades brasileiras. O número 
deste ano representa um cresci-
mento de 3 pontos percentuais 
em relação à pesquisa de 2018.

Pela segunda vez desde o 
início da pesquisa, a arrecada-
ção de impostos do setor será in-
ferior à sonegação causada pela 
ilegalidade: R$ 12,2 bilhões 
contra R$ 12,6 bilhões. Esse 
valor, se revertido em benefí-
cios para a população, poderia 
ser usado para a construção de 
132 mil casas populares, 25 mil 
Unidades Básicas de Saúde ou 
6,3 mil creches.

Para o presidente do Instituto 
Brasileiro de Ética Concorrencial 
(ETCO), Edson Vismona, o dado 
do Ibope é extremamente grave e 
mostra que as políticas de comba-
te ao tabagismo estão sob ataque 
direto do crime organizado. 

"Dos quase 111 bilhões de 
cigarros vendidos anualmente 
no Brasil, apenas 47 bilhões se 
submetem às normas fitossani-
tárias e a toda a regulamentação 
seguida pela indústria legal. 
Ou seja, a imensa maioria dos 

Plano de saúde é o 3° maior 
desejo do brasileiro, aponta Ibope

Pesquisa realizada a pedido do IESS demonstra que população 
valoriza o serviço por suas qualidades e não por demérito do SUS

mento e, portanto, fazem uma 
avaliação com base em experi-
ência própria e não percepção 
a partir de comentários de 
conhecidos, pesquisas e notí-
cias", destaca Cechin. 

O executivo ainda ponde-
ra que entre aqueles que não 
desejam o plano, o principal 
motivo é o preço, apontado 
por 59% deste público. "As 
pessoas valorizam o plano, 
desejam contar com ele, mas 
a dificuldade está em fazer 
com que seu custo caiba nas 
possibilidades econômico-fi-
nanceiras da família", aponta.

Olhando as três edições da 
pesquisa nota-se que houve 
uma mudança na primeira co-
locação entre os beneficiários 
de planos de saúde. Em 2015, 
educação era o item mais 
desejado, seguido por casa 
própria. Em 2017, a ordem foi 
alterada, com moradia própria 
se tornando o maior desejo dos 
beneficiários. Já este ano, edu-
cação voltou ao topo da lista. 

"Acreditamos que a mudan-
ça se deu por conta do momento 
econômico. Em 2017, o desem-
prego tinha atingido propor-
ções muito elevadas e muitas 
famílias estavam passando por 
dificuldades para se manterem 
em dia com as prestações da 
casa própria ou mesmo pagar o 
aluguel", relembra Cechin. "Ver 
que o plano de saúde permane-
ce como o terceiro bem mais 
desejado, independente do mo-
mento, demonstra quão positiva 
é a avaliação deste serviço pela 
população", conclui.

OutrOs desejOs
A distinção entre os desejos 

de beneficiários e não benefici-
ários de planos de saúde médico
-hospitalares começa a aparecer 
no 5° item da lista. Enquanto 
os beneficiários desejam contar 
com previdência privada, os não 
beneficiários anseiam por celula-
res. Mas a diferença é pequena. 
Previdência privada é o 6° maior 
desejo dos não beneficiários e 
celular, o dos beneficiários.

Consumo de etanol, eletricidade e gás 
crescem no Estado de São Paulo em 2018

2,5% (3,2 TWh), Guarulhos 
2,4% (3,2 TWh) e Santo André 
com 2,1% (2,8 TWh).

E os municípios que mais 
consumiram gás natural 
em 2018 foram São Paulo 
(18,7%), Cubatão (6,8%), San-
ta Gertrudes (4,9%), Jacareí 
(4,6%) e Santo André (4,4%).

“Este documento é um instru-
mento para que os gestores muni-
cipais também possam fomentar 
políticas públicas relacionadas 
ao planejamento energético re-
gional, alinhadas aos conceitos 
de sustentabilidade, preservação 
ambiental e a uma economia 
voltada ao bem-estar social”, 
comentou o subsecretário de 
Infraestrutura, Gláucio Attorre.

Com base nos valores apu-
rados, o somatório do consumo 
de energéticos no Estado de São 
Paulo apresentou em 2018 um 

ligeiro aumento de 0,06% em 
relação ao ano anterior, tendo 
somente o município de São 
Paulo contribuído com 19,1% 
desse total. Dos demais municí-
pios, os maiores consumidores 
energéticos foram Guarulhos 
(6,7%), Campinas (2,8%), Cuba-
tão (1,8%) e Santo André (1,7%).

O consumo de derivados 
de petróleo em 2018 no estado 
teve uma redução de -5,3% em 
relação a 2017 (21.394 mil toe 
ante 22.604 mil toe). E as emis-
sões municipais de CO2 foram 
de 73 x 106 t/ano apresentando 
também uma queda de -5,3%.

O documento apresenta 
dados de consumo por ener-
géticos como energia elétrica, 
gás natural, etanol e derivados 
de petróleo, além das emissões 
de dióxido de carbono (CO2) 
produzidas por cada um deles.

57% dos cigarros vendidos no Brasil são ilegais
fumantes brasileiros não está 
mais sendo influenciada pelos 
esforços oficiais de redução do 
tabagismo", afirma.

Edson Vismona ressalta, 
também, que a escalada da 
ilegalidade no setor tem alimen-
tado os cofres de organizações 
criminosas em todo o país, fi-
nanciando o aumento da violên-
cia nas cidades de todo o país. 

"Em anos recentes, as autori-
dades têm realizado um esforço 
importante tanto para tentar coibir 
a entrada desses cigarros no país, 
quando de reprimir sua comer-
cialização. Esse trabalho tem de 
continuar, mas ele não é sufi-
ciente, pois esbarra em questões 
como a extensão das fronteiras 
que o Brasil tem com 10 países 
e as limitações nas estruturas de 
repressão e fiscalização".

Das 10 marcas de cigarro 
mais vendidas no país, quatro 
são contrabandeadas. Na lide-
rança do ranking está a paraguaia 
Eight, que domina 16% de todas 
as vendas de cigarros. A soma 
do percentual de participação de 
mercado das 4 marcas paraguaias 
mais vendidas no Brasil é o mes-
mo das seis marcas brasileiras 
legais mais vendidas (34%).

Para ele, a revisão no sistema 
tributário do setor é fundamen-
tal para reduzir a principal van-
tagem dos contrabandistas nessa 
guerra: a enorme diferença de 
preços entre os cigarros legais e 
aqueles contrabandeados do Pa-
raguai. No Brasil, os impostos 
sobre os cigarros variam de 70% 

a 90%, dependendo do estado. 
Já no país vizinho, o produto é 
taxado em apenas 18%. 

Com isso, enquanto a média 
de preço dos cigarros fabricados 
legalmente por aqui é de R$ 7,51, 
o cigarro ilegal é comercializado 
por apenas R$ 3,44, valor 55% 
inferior ao do produto legal.

A pesquisa do Ibope é reali-
zada desde 2014, quando o mer-
cado ilegal no país somava 40% 
de todos os cigarros comerciali-
zados. Tem abrangência nacional 
e, em 2019, foi a campo entre 
janeiro e abril. Foram realiza-
das entrevistas presenciais com 
8.428 fumantes com idades de 
18 a 64 anos, residentes em mu-
nicípios com 20 mil habitantes 
ou mais. O segmento pesquisado 
representa 76% da população 
brasileira de 18 a 64 anos.
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Os Quitutes da dulce

Quem nunca pegou o 
celular apenas para checar 
mensagens e passou dezenas 
de minutos – ou até mesmo 
algumas horas – vidrado na 
telinha? Esse comportamento 
cada vez mais comum pode se 
tornar um vício que já atinge 
12% dos americanos, segundo 
dados do Center for Internet 
and Technology Addiction.

“O celular ativa continuamen-
te o Sistema de Recompensa, 
estrutura do cérebro que recebe 
toda atividade prazerosa. Esse 
estímulo constante é o que gera 
dependência, em um processo 
similar à atuação de drogas ilíci-
tas”, diz o psicólogo e professor 
do Centro Universitário Interna-
cional Uninter, Ivo Carraro.

O uso abusivo dos smar-
tphones pode gerar transtornos 
psíquicos, como ansiedade e, 
posteriormente, depressão. O 
transtorno já tem um nome: 
nomofobia, medo de ficar sem 
o celular. Longe do aparelho, o 
indivíduo fica ansioso, com a 
sensação de estar perdendo in-
formações importantes, ou ain-
da excessivamente entediado.

Outro prejuízo é a dificul-
dade de sociabilização e isola-
mento. “Os humanos são seres 
de linguagem verbal e socia-
bilidade acentuadas. Quando 
se comunicam somente por 
mensagens, que são ‘mudas’, 
a palavra falada é eliminada e 
a inépcia social aumenta, agra-
vando quadros depressivos”, 
explica o professor.

A exposição excessiva ao 
celular também pode causar 
insônia. Isso acontece porque 
a luz azul do aparelho ‘diz’ 
ao cérebro que ele deve ficar 
alerta. Assim, a produção de 
melatonina, o hormônio do 
sono, é inibida.

Prevenção e 
tratamento

Para quem está sofrendo 
com o problema ou deseja 
evitá-lo, Carraro recomenda 
mudanças de hábitos. Entre 
elas, está reduzir o tempo de 
uso do aparelho, desinstalar 
aplicativos desnecessários, 
evitar usá-lo antes de dormir, 

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
Uso excessivo do celular pode causar 

vício e problemas psicológicos
Dados mostram que 12% dos americanos já desenvolveram dependência 

dos smartphones; psicólogo explica os riscos para a saúde mental

deixar o aparelho guardado 
longe dos olhos ou até mesmo 
desligá-lo completamente du-
rante um período do dia.

“O celular exige atenção e 
concentração. Quando usamos 
o aparelho enquanto fazemos 
outras tarefas, estamos nos 
distraindo de nossas ativida-
des. Menos uso do celular, 

portanto, significa desempe-
nho melhor no trabalho ou nos 
estudos, além de um relacio-
namento mais saudável com 
amigos e familiares”, defende. 

Para casos de dependência 
severa, acompanhada de ansie-
dade e depressão, o psicólogo 
alerta que o acompanhamento 
profissional se faz indispensável.
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por Zeca Ferreira - MTB 78.574/SP

FRASES PERFEITAS - De tanto lutar para nunca se sentir 
perdido, um dia você acabará por encontrar o rumo certo. 

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça no último domingo, no Aeroporto Chafei Ansei, em Barretos, 
levou milhares de pessoas ao local e seu entorno. Com sete aeronaves e uma equipe de 25 profissionais, 
a corporação fez uma exibição de gala, encantando a todas as pessoas. Mas, além disso, uma atitude 
ficou marcante, mas em terra. Pelas normas que regem a Esquadrilha da Fumaça, suas aeronaves não 
podem ser tocadas pelo público. Todavia, o major Wander abriu uma exceção e permitiu que Natália Araújo 
dos Reis, deficiente visual, o fizesse sentindo assim em seu mundo como é um avião. A atitude do aviador 
ganhou elogios de dezenas de pessoas e a família agradeceu. Vale registro e aplausos!!!

"Vem pra cá, vem ver, vem viver 
essa emoção, é a Festa de Barre-
tos onde o Brasil se encontra". É 
com este refrão que a música tema 
da 64ª Festa do Peão de Barretos 
convida todos os turistas para pres-
tigiar o evento. A canção recebeu 
as vozes de Lauana Prado, Diego 
& Arnaldo, Zé Ricardo & Thiago e 
Roby & Thiago e foi composta por 
Thiago Novaes, compositor baiano, 
de 31 anos, que já tinha tentado 
emplacar "Barretão" como música 
tema do maior rodeio da América 
Latina. Para ouvir a música inteira 
acesse bit.ly/2K7BhIl

Para instigar ainda mais a an-
siedade do público, a organização 
do VillaMix Rio Preto realiza neste 
sábado, dia 3, a adesivagem do 
evento. A ação ocorre no Recinto 
de Exposições, das 9 às 17 horas. 
Segundo a organização do VillaMix, 
os primeiros mil carros que colarem 
o adesivo ganharão um ingresso 
da área Extra Open Bar. A troca do 
convite deverá ser feita no dia 14 
de setembro. O VillaMix Rio Preto 
acontece no dia 21 de setembro, no 
Recinto de Exposições de Rio Preto, 
com shows de Jorge e Mateus, 
Gusttavo Lima, Alok, Chitãozinho 
e Xororó, Luan Santana, Matheus 
e Kauan e Kevinho. Os ingressos 
podem ser adquiridos no estande 
do evento no Riopreto Shopping e 
pelo site ticmix.com.br

A cultura da raiz sertaneja 
permanece viva por meio das 
diversas atrações que o públi-
co pode conferir durante a 64ª 
Festa do Peão de Barretos, que 
acontecerá entre os dias 15 e 25 
de agosto, no Parque do Peão.

O local, que possui cerca 
de 2 milhões de metros qua-
drados, conta com atrações 
que reproduzem as tradições 
do homem do campo e dos 
peões de boiadeiro, que con-
duziam as tropas.

Uma das tradições mais anti-
gas, que é realizada desde a pri-
meira edição da Festa, é o "Con-
curso do Berrante", que ocorrerá 
no dia 18 de agosto, domingo. 

A competição envolve cerca 
de 15 participantes, classifi-
cados previamente, incluindo 
homens e mulheres. Na disputa, 
eles devem executar os cinco 
toques principais do berrante 
que são "Saída ou solta" (para 
despertar a boiada), "Estradão" 
(reanima a boiada), "Reba-
tedouro" (aviso de perigo), 
"Queima do Alho" (almoço) e 
"Floreia" (toque livre).

No mesmo dia, também 
acontece o "Concurso da Quei-
ma do Alho", o prato típico que 
era preparado pelas comitivas 
para as refeições dos peões 
que conduziam as boiadas 
pelo interior do Brasil. Nesta 
competição, as comitivas par-
ticipantes precisam reproduzir, 
com fidelidade, o sabor do 
tradicional prato, com utensí-
lios e em fogo de chão, como 
antigamente.

Já o Palco Culturando re-
cebe manifestações artísticas 
de diferentes regiões do país. 
Neste ano serão mais de 200 
atrações entre apresentações 

Novamente o maior evento 
musical do país, VillaMix Festival, 
é indicado como finalista na ca-
tegoria "Melhor Rolê" do Prêmio 
Jovem Brasileiro (PJB). O festival, 
que passa em aproximadamente 
20 cidades por ano e que leva um 
show de inovação pelo mundo, já 
conquistou o prêmio no ano passa-
do na mesma categoria, e em 2017, 
foi eleito como melhor evento de 
entretenimento. Vale lembrar que o 
Festival já entrou duas vezes para o 
famoso livro dos recordes, Guinness 
World Records, com a maior estru-
tura de palco do mundo. Em 2015 
superou a, então, marca que era da 
banda irlandesa U2 e em 2017 ba-
teu o próprio recorde. As votações 
ainda estão abertas e seguem até 
o dia 20 de agosto pelo site www.
premiojovembrasileiro.com.br. A 
festa de premiação da 18ª edição do 
Prêmio Jovem Brasileiro acontecerá 
no dia 1º de outubro no Memorial 
da América Latina, em São Paulo.

Foram encerradas as inscrições 
para a 4ª edição do Barretos Kids, 
Festival Infantojuvenil de Música 
Sertaneja, que abre espaço para 
novos talentos se apresentarem 
durante a programação da Festa 
do Peão de Barretos (15 a 25 de 
agosto). O concurso acontecerá no 
dia 17 de agosto, às 10 horas, no 
Rancho do Peãozinho. Participarão 
15 candidatos na categoria infantil 
e 15 na categoria juvenil que serão 
avaliados por um corpo de jurados 
especializado em música. Os dois 
vencedores receberão premiações 
em dinheiro. Em 2018 os campe-
ões foram Rafael Lemos, de 8 anos, e Carol Cesconeto (foto), 13 anos.

Com estreia mundial neste 1º de 
agosto, o novo filme da franquia Velo-
zes & Furiosos é a estrela da semana 
no Centerplex North Shopping Barre-
tos. Desde que se conheceram, em 
"Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs 
(Dwayne Johnson) e Deckard Shaw 
(Jason Statham) constantemente bateram de frente, não só por inicial-
mente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade 
de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton 
(Idris Elba), um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma 
ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie 
(Vanessa Kirby), irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço 
secreto britânico. A programação fica assim até 7 de agosto:

O Escorregando, 
grupo de chorinho mais 
famoso de toda a região, 
faz no dia 9 de agosto, 
próxima sexta- feira, às 
19h30, no Mercadão 
Municipal, apresentação 
especial em homena-
gem aos pais. A entrada 

é gratuita. No repertório, grandes clássicos desse ritmo musical e canções 
de grandes mestres da música brasileira. A apresentação, de iniciativa da 
secretaria municipal de Cultura em parceria com a secretaria municipal de 
Desenvolvimento Econômico, integra programação do Mercadão do mês 
de agosto. O Grupo Escorregando é formado por Breno Cezar (clarinete), 
Cesar Juliani (produção e pandeiro), Euvaldo Lacerda (violão), Glauber 
Juliani (bateria), Felipe Moraes (bandolim), Leandro Carvalho (violão sete 
cordas) e Paulo Floriano (tuba).

Concursos Queima do Alho e do Berrante acontecem 
desde a primeira edição do evento e mantêm a tradição dos 
peões de boiadeiro (Fotos: André Monteiro e Aquino José)

Em meio à exibição, uma atitude de gala

"Barretão" é 
a música tema da 

64ª Festa do 
Peão de Barretos

VillaMix é indicado 
como "Melhor 

Rolê" no Prêmio 
Jovem Brasileiro

Adesivagem para 
o VillaMix Rio 

Preto acontece 
neste sábado

4º Festival Infantojuvenil de 
Música Sertaneja será no dia 17

Grupo Escorregando faz apresentação 
especial pelo Dia dos Pais

“Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw” 
em cartaz no Centerplex North Shopping

Sala 01 - O REI LEAO - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 
120minuntos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça 
e Quarta: 14h - 16h30 - 19h - 21h30
Sala 02 - O REI LEAO - DUBLADO
AVENTURA - 10 Anos - Duração: 
120minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e 
Quarta: 15h15 - 17h45 - 20h30

Sala 03 - VELOZES E FURIOSOS 
HOBBS 3D - DUBLADO
AÇÃO - 14 Anos - Duração: 136minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e 
Quarta: 15h - 18h
Sala 03 - VELOZES E FURIOSOS 
HOBBS 3D - LEGENDADO
AÇÃO - 14 Anos - Duração: 136minutos
Sábado, Domingo, Segunda, Terça e 
Quarta: 21h

Cultura da raiz sertaneja permanece 
viva na Festa do Peão de Barretos

musicais, de teatro e dança, de 
119 municípios.

Outra atração que mantém 
as origens da tradição sertaneja 
é o "Palco Raízes Sertanejas". 
O espaço é aberto a artistas 
amadores e profissionais, que 
apresentam a mais genuína 
música raiz, além de outras 
apresentações típicas como 
dança catira, declamadores 
sertanejos e toque do berrante.

Espaços
O visitante da 64ª Festa do 

Peão de Barretos também tem 
a oportunidade de conhecer 
espaços que reproduzem lo-
cais e situações vivenciadas 
pelo peão boiadeiro.

No local onde é realizado o 
concurso da Queima do Alho, 
o visitante tem a oportunidade 
de conhecer a reprodução de 
um "ponto de pouso", onde os 
tropeiros faziam suas paradas, 
e que conta com réplicas de um 
armazém, capela, entre outras 
construções similares a de 
pequenas vilas rurais.

Já no Museu Histórico e 
Folclórico do Peão de Boia-
deiro, também conhecido 
como Memorial do Peão, o 
público conhece acessórios e 
equipamentos que eram utili-
zados pelos tropeiros durante 
a condução da boiada nas 
viagens realizadas.
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Nos dias 24 e 25 de julho, 
no auditório da Faculdade de 
Ciências da Saúde de Barre-
tos "Doutor Paulo Prata", cer-
ca de 1.100 profissionais da 
rede municipal de ensino de 
Barretos e dos municípios de 
Dobrada, Colômbia, Jaboran-
di, Miguelópolis, Taquaral e 

A secretaria municipal de 
Educação, através do Centro 
de Formação dos Profissio-
nais da Educação, realizou 
nos dias 23, 24 e 25 de julho 

O SAAE de Barretos concluiu nesta semana, a obra que consistiu na troca do emissário de 
esgoto da avenida 43 com a Rua Santa Maria, na região do bairro Bom Jesus, que estava que-
brado, resolvendo definitivamente o problema de mau cheiro no local. De acordo com a supe-
rintendente do SAAE, Elaine Gomes, que acompanhou de perto os trabalhos, após a conclusão 
do serviço, entra a empresa para realizar o serviço de tapa buraco na via, liberando o tráfego. 
Todo este trabalho, que culminará na melhora do fornecimento de água, é significativo, além do 
menor risco de rompimento e consequentemente perda de água. 

A secretaria municipal 
de Saúde divulgou na última 
quinta-feira (1º), o balanço 
das ações realizadas durante 
de julho, referentes à campa-
nha “Julho Amarelo”, mês de 
combate as Hepatites virais.

No município, a campanha 
foi realizada até o dia 31, pela 
equipe de profissionais do Am-
bulatório de Doenças Infecto 
Contagiosas "São Sebastião" e 
do Programa de Hepatites Virais 
de Barretos, em diversos pontos 
da cidade, entre eles: Postão, Ter-
minal de Integração e mercados. 
No total, foram realizados 1604 
testes de Hepatite C e 607 tes-
tes de Hepatite B. Através des-

A apresentação da Esqua-
drilha da Fumaça no último 
domingo, no Aeroporto Cha-
fei Ansei, em Barretos, levou 
milhares de pessoas ao local 
e seu entorno. Com sete ae-
ronaves e uma equipe de 25 
profissionais, a corporação 
fez uma exibição de gala, en-
cantando a todas as pessoas.

“Foi um presente de ani-
versário antecipado da gestão 
do prefeito Guilherme Ávila 
para o barretense, já que o mu-
nicípio  completará 165 anos 
no dia 25 de agosto”, ressal-
tou o secretário municipal de 
Defesa Civil, Manoel Messias 
dos Santos Neto, que destacou 
a magnífica apresentação. 

“Percebemos a alegria das 
pessoas que viram belíssimas 
e sincronizadas acrobacias”, 
frisou Manoel Messias.

Para Barretos receber a 
Esquadrilha da Fumaça, foi 
montada uma grande estru-
tura. Dentro do aeroporto foi 
delimitada uma área para aco-
modar o público. No entorno 
foi feita sinalização e monito-
ramento por meio da Polícia 
Rodoviária, Concessionária 
TEBE, Polícia Militar, Secre-
taria Municipal de Ordem Pú-
blica, Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Tiro de Guerra. 

“Tudo saiu perfeito con-
forme organizamos para que 
todas as pessoas pudessem 
assistir com grande visibili-
dade e segurança”, destacou 
Manoel Messias, que calcu-
lou 25 mil pessoas presentes.

No Aeroporto foi montada 
uma Praça de Alimentação com 
Food Trucks e um stand de sou-
vernirs da Esquadrilha da Fumaça.

Rua 18 Recebe tRoca de adutoRa - O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) está efetuando 
a troca de uma adutora na Rua 18. Numa primeira fase de serviços,  são 1.200 metros de extensão, no trecho 
da Avenida 09 até na avenida 11 no centro da cidade. O trabalho, que é executado pela própria equipe do 
SAAE, levará oito semanas para a sua conclusão total. A realização em etapas é para não causar transtor-
nos à população que trafega pelo local. A substituição da adutora, que tem mais de 50 anos e é de cimento 
amianto (suscetível a rompimentos), está sendo feita por material mais moderno e resistente, o DFOFO. Em 
paralelo está sendo feita a substituição da rede e ramais de distribuição de água das residências.

SaaE realiza troca de emissário na avenida 43Campanha Julho amarelo realizou 
mais de 2 mil testes de hepatites

tes testes foram constatados um 
caso positivo de hepatite B e seis 
casos positivos de hepatite C.

De acordo com Thatyaine 
Schiapati, coordenadora do 

Programa de Hepatites Virais 
de Barretos, os casos posi-
tivos foram agendados para 
consulta e tratamento na rede 
municipal de saúde.

auxiliares de cuidados diários do ensino 
municipal recebem formação pedagógica

uma formação para 130 auxi-
liares de cuidados diários de 
Projeto de Período Integral, 
do sistema municipal de en-
sino. A capacitação destes 

profissionais aconteceu na 
Faculdade Barretos.

O evento teve, além de 
diversas palestras, treina-
mento com orientações so-
bre Primeiros  Socorros, 
realizado pelos profissionais 
do SAMU de Barretos. 

De acordo com a secre-
tária, Valéria Recco, as for-
mações proporcionam aos 
profissionais uma troca de 
experiência e promove ain-
da reflexões sobre os traba-
lhos por eles desenvolvidos. 
“Nossos profissionais estão 
em constante aprimoramento 
das práticas pedagógicas” sa-
lientou a secretária.

Barretos sedia 6º Congresso regional anglo

Viradouro, participaram do 6º 
Congresso Regional "Educar 
para Renovar" coordenado 
pela empresa Somos, do Ma-
terial Didático Anglo.

Os trabalhos foram organi-
zados com o objetivo de poten-
cializar as ações educacionais 
mediadas pelos coordenadores 

pedagógicos, professores da 
educação infantil e do ensino 
fundamental 1 e 2.

Os temas que nortearam os 
dois dias de formação aborda-
ram a gestão educacional; o 
equilíbrio nos processos inter-
nos frente a ética profissional, 
com o filósofo, historiador e 
pesquisador Lauri Cericato; as 
experiências da vida cotidiana 
das crianças entrelaçando-se 
aos conceitos e ideias mate-
máticas, com Débora Oliveira; 
compartilhando a responsabi-
lidade de definir os rumos da 
escola, com o contador de his-
tórias e autor de livros, Rodri-
go Libânio; e a aprendizagem 
da língua portuguesa nos anos 
iniciais, a partir dos campos de 
atuação e das práticas de lin-
guagem, com Thiago Ferigati 
Squiapati Nicolau.

Esquadrilha da Fumaça 
leva milhares de pessoas 
ao aeroporto de Barretos
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Esportes

A equipe Barretos Bulls 
Masculino 8 x 8 enfrenta 
o São Carlos Bulldogs em 
Agudos (SP), neste domingo, 
4 de agosto, às 10 horas, pela 
fase regular do Campeonato 
Paulista de Flag Football – 
Conferência Caipira Bowl. 

Com três vitórias (Indaia-
tuba Alparcas, Dark Wolves e 
Guaçu Snakes) e uma derrota 
(Unasp Roosters), a equipe 
barretense ocupa o segundo 
lugar no Grupo Norte, que tem 
16 equipes divididas em quatro 
grupos (Norte, Sul, Leste e 
Oeste) e quinto lugar na classi-
ficação geral do Caipira Bowl. 

Segundo o atleta barreten-
se, Gabriel Vicente, basta uma 

A equipe de malhas da Se-
cretaria Municipal de Esportes e 
Lazer de Barretos venceu o Vila 
Virginia de Ribeirão Preto por 3 
x 1, no último domingo, na Can-
cha de Malha do Rochão, em 
jogo válido pela Liga Regional.

Na oportunidade, o time 
barretense superou o adver-
sário com um empate de Júlio 

e Cláudio (40 x 40) e três 
vitórias nas duplas Emílio e 
Airton (86 x 66), Vicente e 
Neto (77 x 22) e Haroldo e 
Marcos Curral (88 x 26).  

Segundo o técnico e atleta 
Haroldo Oliveira, no segundo 
jogo da semifinal, que será rea-
lizado neste primeiro domingo 
de agosto, dia 4, a equipe de 

Barretos precisa de, pelo me-
nos, um empate para garantir 
vaga na final da competição. 

O jogo está marcado para 
9 horas, em Ribeirão Preto. 
Na outra semifinal, o Mogiana 
Ribeirão Preto, também decide 
outra vaga, após vencer Jardi-
nópolis por três vitórias e um 
empate nas duplas.

Barretos Bulls Masculino enfrenta São Carlos pelo Paulista de Flag Football

vitória em um dos próximos 
jogos para o Barretos Bulls 
conquistar vaga nos playoffs. 

“Depois deste jogo frente ao 
São Carlos Bulldogs, enfrentare-

mos o Mogi Desbravadores, em 
Americana. Basta vencer um dos 
dois”, afirmou Gabriel. A equipe 
tem o apoio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer de Barretos.

Equipe de malhas de 
Barretos vence o primeiro jogo 
da semifinal pela Liga Regional

apresentação de gala
Foram mais de 25 mil pessoas anotadas assistindo a apresentação da Esquadrilha da Fumaça 

em Barretos, no último domingo. Fora os barretenses que preferiram assistir a apresentação “de 
camarote”, nos quintais ou calçadas de suas casas, em diversos bairros, já que no momento da 
apresentação, o céu de Barretos ganhou mais claridade.
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Segundo Caderno
Barretos, 03 de agosto de 2019 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Desenvol-
vimento Humano realizou na 
reunião de trabalho com insti-
tuições, secretarias, órgãos e a 
Polícia Militar, para definição de 
estratégias, visando a abordagem 
a pessoas em situação de rua.

“Estamos buscando um ali-
nhamento para uma estratégia 
de trabalho. Temos, além do 
dia a dia, uma preocupação 
maior agora em agosto, devido 
a Festa do Peão, já que dezenas 
de pessoas aportam na cidade 
na expectativa de trabalho 
temporário”, apontou a secre-
tária municipal de Assistência 
Social e Desenvolvimento 
Humano, Kelly Brito. 

“Muitas vezes há uma ilu-
são. O cidadão vem com uma 
ideia fantasiosa, sem uma 
garantia, chega aqui, não há 
o emprego e aí começa a ficar 
em situação de rua”, observou 
a secretária.

“Temos hoje o trabalho 
de abordagem desenvolvido 
pelo Aruanda Brasil, que é 
muito atuante e percorre 16 
pontos da cidade, oferecendo 
aos moradores de rua a Casa 
de Passagem, onde tem banho 
e alimentação. Depois temos 
a emissão de passagem para 
o retorno ao seu município”, 
explicou Kelly Brito.

A grandeza da Festa do Peão 
de Barretos é conhecida em todo 
o mundo e vai muito além do 
entretenimento e das mais impor-
tantes disputas de rodeio do País. 

São mais de 10 mil empre-
gos diretos e indiretos gerados 
para poder fazer funcionar 
a engrenagem durante os 11 
dias do evento, considerado o 
maior da América Latina.

A cidade de Barretos tem apro-
ximadamente 120 mil habitantes 
e recebe quase um milhão de 
visitantes durante a festa, que este 
ano acontece de 15 a 25 de agosto. 

O resultado é uma intensa 
fomentação na economia que 
alcança também municípios 
da região. São mais de R$ 200 
milhões de movimentação que 
atingem, principalmente, rede 
hoteleira, postos de combustí-
veis e estabelecimentos de ali-
mentação, entre outros setores.

E as consequências não são 
somente durante a festa. "Os 
barretenses que se dedicam a tra-
balhar neste período ou que têm 
comércio e serviços que se benefi-
ciam com a festa, começam o mês 
de setembro com mais dinheiro 
no bolso e com possibilidade 
de investir e quitar dívidas, por 
exemplo.", afirma o presidente do 
evento, Ricardo Rocha.

Somente no Parque do 
Peão, mais de 2.500 trabalha-
dores, entre contratados pela 
organização e terceirizados, 
atuam nas obras, montagem e 

Na última quarta-feira, 31 de julho, foi 
inaugurada na sede da ACIB (Associação 
Comercial e Industrial de Barretos), o 
Escritório Regional da JUCESP (Junta 
Comercial de São Paulo). A unidade de 
Barretos irá atender os 19 municípios da 13ª 
região administrativa e será coordenada por 
Fabrício Oliveira Fernandes. Segundo o presidente do Sincomércio, Roberto 
Arutim, foi um trabalho que durou 8 meses para se tornar realidade. “Era um 
sonho antigo e há 10 anos era para ter vindo para Barretos a JUCESP. Agora, 
em um dia, a empresa já terá condições de estar funcionando”, afirmou Arutim. 
Para o presidente da Associação dos Contabilistas de Barretos, Cássio Murilo 
Siqueira (foto), a abertura do escritório vai trazer agilidade para os serviços, 
além de diminuir os custos de viagens até as cidades da região. “Nós, con-
tabilistas, temos que agradecer a todos que se empenharam para trazer 
esta unidade para Barretos”, comentou Cássio Siqueira, durante o evento.

além do entretenimento e 
do esporte, Festa do Peão de 

Barretos movimenta economia
período pré-evento.

Mais de 20 Mil 
pães por dia

Esta é a média da produção 
da panificadora do empresário 
Dilson Salomão, o "Xuxa", que 
sai de Londrina, no Paraná, há 40 
anos, para produzir pão quentinho 
todo dia na Festa de Barretos. Sua 
equipe conta com 10 pessoas 
e ele monta toda estrutura com 
10 dias de antecedência para 
já atender os responsáveis pela 
montagem do evento.

Segundo o empresário, que 
viaja todo o Brasil, Barretos é 
o evento mais lucrativo do país, 
com 20% a mais de vendas do 
que o segundo colocado. "Pro-
duzimos pães para os estandes, 
lanchonetes, restaurantes e 
também para o público. Che-
gamos a vender 25 mil pães 
no mesmo dia", afirmou Xuxa.

Música eM alta
A Festa do Peão de Barretos 

reúne mais de 100 atrações musi-
cais, um grande festival que tem 
o sertanejo como protagonista, 
mas que recebe também o axé, 
o samba e a música eletrônica.

Enquanto alguns setores da 
economia andam em baixa, o 
mercado da música comemora 
seus resultados.

Dados dos Produtores Fono-
gráficos Associados (Pro-Músi-
ca Brasil) mostraram um cres-
cimento de 15,4% das receitas 
do setor de música gravada no 
Brasil entre 2017 e 2018.

O número é superior à alta 
do mercado global, que, segun-
do dados da Federação Interna-
cional da Indústria Fonográfica 
(IFPI), ficou em 9,7%.

"Vivemos um momento 
incrível da música brasileira, 
com vários nomes de sucesso 
por todo país, e os fãs fazem 
questão de acompanhar seus 
artistas preferidos e investem 
em ingressos para setores dife-
renciados, para viver uma expe-
riência e não somente assistir a 
um show", disse o presidente.

Ele destaca, ainda, que a 
maioria dos artistas prepara apre-
sentações exclusivas para Barre-
tos. (Foto: Diego Rodrigues)

assistência Social intensifica trabalho 
de abordagem aos moradores de rua
Secretaria divulga telefone (17) 99216-3984 para solicitar abordagens

No serviço de abordagem, 
são detectados perfis diferen-
tes do morador de rua, depa-
rando-se com situações que 
fogem da alçada da secretaria. 

“Por isso, é muito importante 
trabalharmos em conjunto com 
os órgãos responsáveis, para que 
tenhamos uma forma de traba-
lhar essa população. Aqueles 
que, de fato, estão em situação 
de rua no município têm todo o 
amparo da Assistência Social, 
mas para aqueles que não que-
rem ser amparados, temos que 
acionar outros órgãos”, frisou 
a secretária durante a reunião.

A abordagem aos morado-
res de rua é feita diariamente 
pela ONG Aruanda Brasil. O 
assistente social, Quirino Jú-
nior, explicou que, logo pela 
manhã, a equipe sai em incur-
são por 16 localidades onde 
há aglomeração de pessoas em 

Barretos ganha unidade 
regional da Jucesp

possível situação de rua.
“Encontramos tanto aquelas 

em situação fixa na cidade, cer-
ca de 60, que são acompanha-
das pelo CREAS ou que estão 
de passagem”, apontou Júnior.

A abordagem, em muitos 
casos, é feita mais de uma 
vez, quando é ofertada a Casa 
de Passagem. “Quando a pes-
soa aceita a oferta o trabalho 
é facilitado. Todavia, com a 
maioria não é assim, pois a 
rua traz liberdade, não existe 
horário, ou compromisso. É aí 
que entra o trabalho especia-
lizado da Assistência Social”, 
explicou o assistente social.

Quirino Júnior ressaltou 
que “para a população em 
geral, é disponibilizado um 
telefone para chamadas, vi-
sando solicitar a abordagem”. 
É o número (17) 99216-3984, 
“mas é preciso atentar-se para 

o direito de ir e vir de casa 
pessoa”, orienta o assistente 
social, pois se não há delito, 
não tem como obrigar o cida-
dão a sair de onde está. 

“Por exemplo: alguém liga, 
diz que há uma pessoa deitada 
em frente sua casa e quer que 
tire. Não é assim. Vamos até o 
local, abordamos e buscamos 
convencê-lo a ir para Casa de 
Passagem  ou a de um fami-
liar”, explicou.

A reunião coordenada pela 
Secretaria de Assistência Social 
e Desenvolvimento Humano 
teve participação do secretário 
de Ordem Pública, Cláudio 
Muroni; de Defesa Civil, Ma-
noel Messias dos Santos Neto; 
do tenente, comandante da 1ª 
Companhia do 33º BPMI; re-
presentantes do CREAS, Casa 
de Passagem, Aruanda Brasil e 
Igreja Ouvir e Crer.
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Esta sexta, 
dia 02, 

foi dia de 
festa para a 
bela Tuana 

Ribeiro 
Meinberg, 

que brindou 
mais um 

ano de vida, 
ao lado de 
familiares 
e amigos; 

em especial, 
ao lado 

do amado 
Carlos 

Meinberg. 
Parabéns!!

Gabriel de 
Andrade Martins 
Marques, filho 
de Ricardo 
Martins Marques 
e Josiane 
Andrade, 
completou 19 
anos nesta 
sexta, dia 02 de 
agosto, e na foto 
aparece com a 
prima Mariana 
Martins Marques. 
Gabriel recebeu 
o carinho de 
familiares e 
amigos; em 
especial, do pai 
coruja RIcardo 
Martins Marques. 
Parabéns e 
felicidades!!

Cena apaixonante! A médica pediatra, dra Fernanda Elias, com muito 
chamego com o seu pequeno Rafael. O amor maior do mundo de mãe!!!

O gerente 
regional do 
Sebrae-SP, 
em Barretos, 
Rafael Matos 
do Carmo, 
esteve em 
São Paulo 
participando, 
com uma 
bela equipe, 
do curso de 
coaching. 
Sebrae é 
sucesso!!
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Cinema

Telefone: (17) 3043-6606

Yesterday

AcAdemiA BlAck Belt BArretos 

o educador Físico, matheus ramos, está arrasando na sua acade-
mia com as melhores modalidades, mais procuradas no momen-

to...  Funcional, muay thai e Jiu-Jitsu. contato: 17- 98124-3697.

destAQUe!! Na terça-feira (06), os holofotes estarão vol-
tados para a cirurgiã dentista, rejane Pestana, que encanta à 
todos com a sua alegria e comemora mais uma primavera, ao 

lado das filhas Nathalia e rafaela. Parabéns, rê!! 

Após sofrer um acidente, um 
cantor-compositor (Himesh 
Patel) acorda numa estranha 
realidade, onde ele é a única 
pessoa que lembra dos Beatles. 
com as músicas de seus ído-
los, o protagonista se torna um 
sucesso gigante, mas a fama 
tem seu preço.

JANtAr solidário 
Os familiares da Ana Júlia Soares Polizelli, de 04 meses, 

realizam um jantar solidário no espaço de lazer Bambã Barretos, 
no bairro São Francisco, a partir das 20 horas, para angariar 

fundos, com o intuito de realizar uma cirurgia muito 
importante de alto custo. Valor R$ 20,00. Colabore!
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COLINACOLINA

Nossa reportagem ouviu o 
desabafo de alguns munícipes 
que fazem hemodiálise e são 
dependentes de transporte mu-
nicipal para fazer o tratamento 
na Santa Casa de Barretos.

O sofrimento dos pacien-
tes de Colina, que precisam 
fazer hemodiálise, vai muito 
além do que passar 12 horas 
por semana sentados em uma 
cadeira para ter o sangue limpo 
e filtrado por uma máquina. 

São dois períodos de tra-
tamento. Para exemplificar o 
fato, o paciente do primeiro 
período sai em média 4 horas 
da manhã de Colina para o 
setor de Hemodiálise na Santa 
Casa de Misericórdia de Bar-
retos. As sessões começam 
em média as cinco e meia e 
termina por volta das nove e 
meia da manhã. Já aconteceu 
do veículo que os transportam 
desviar o roteiro para outras 
finalidades, marcar exames, 
buscar resultados e até mesmo 
pegar peças em loja. E, com 
isso saírem de Barretos por 

Eleições Municipais: o 
ciclo se repete a cada quatro 
anos. Sempre que findado um 
processo de eleições presiden-
ciais e estaduais. 

O foco dos bastidores da 
política de Colina se volta, 
quase que automaticamente, 
para a sucessão municipal. 
Hora de contar o desempenho 
nas urnas e qual será o peso 
que os vencedores terão na 
disputa pela prefeitura, algo 
que, mesmo distante, já apa-
rece como ponto visível no 
horizonte. E 2020 é logo ali. 

Assim, o tabuleiro eleitoral 
já se mostra trabalhando e va-
mos ter boas novas na política 
Colinense. 

Pessoas dispostas a arre-
gaçar as mangas e dizer “não” 
a tudo que estamos assistindo 
nos últimos tempos na cidade. 
No majoritário, nada da velha 
política fazendo sombra, pes-
soas com profissão definida, e 
não apenas sendo político na 
ocupação do dia a dia. 

Nos últimos 18 anos os ges-
tores foram apenas “políticos”, 

Farmácia de Plantão em colina
dSG Farma colina
Av. José Francisco Azedo, nº 590 (Avenida das Cohabs)
Telefone: (17) 3341-3890 
Horário: Das 8 às 21 horas
Período: 03 a 09/agosto

PaSSeio cicliStico 
BeneFicente

7º passeio ciclístico beneficente de colina:
Dia: 04/agosto (domingo)
Saída: 7 horas (do Museu)
Doação: 1 kit (1 litro de óleo, creme dental e sabonete), que 
será doado à APAE. Itens de segurança recomendado (ca-
pacete e óculos)

Pacientes renais pedem socorro

volta das 11 horas da manhã.
O paciente que passa por 

esse processo sai “arrebenta-
do”, e precisa urgentemente 
voltar para sua residência. 

Sentem fortes cãibras, en-
joo, taquicardia, queda de pres-
são arterial, calafrio e vômitos. 
Têm deficiência de mobilidade 
após as sessões e é um absurdo 
precisarem voltar para suas ca-

sas de van, um veículo inapro-
priado, sem ar condicionado. 
Precisam urgentemente de uma 
ambulância que seja “exclu-
siva” para essa finalidade de 
transportar pacientes renais.

Esses pacientes viajam sen-
tados, e muitos têm necessidade 
de viajar em uma maca, deitados. 
Sentem falta de uma enfermeira 
para um caso de emergência.

Se aqui o hospital colinense 
possuísse esse setor, o paciente 
estaria mais bem amparado. Se 
entre a ida e volta de Barretos 
demoram em média até 6 horas 
entre a locomoção e as sessões, 
se fossem em Colina, tudo se re-
solveria em quatro horas e meia. 
Essa uma hora e meia faz muita 
diferença para esses munícipes 
dependentes desse tratamento.

Tudo isso tem ocorrido 
porque o acesso a serviços de 
saúde aqui no município não 
atende às expectativas, quanto 
a tratamentos especializa-
dos que requerem tecnologia 
mais moderna, obrigando os 
pacientes, que deles necessi-
tam, a procurarem socorro em 
centros mais equipados.

Os pacientes renais cobram 
uma contrapartida do setor 
público de Colina. 

Gastam tanto com festas! Se 
falta dinheiro para as coisas que 
são prioridades, então, não se pode 
gastar com o que é supérfluo.

Acorda gente!

No passado foi um bura-
cão que amedrontou muita 
gente. Já foi denominado 
“obra do século” em Colina. 
Foi uma maquete imponente 
que circulou por pontos es-
tratégicos da cidade e sumiu. 

Hoje, um espaço enorme 
com pouca utilidade, é a situ-
ação do Parque Débora Paro. 
À primeira vista, parece que 
está tudo bem, mas segun-
do os frequentadores, falta 
segurança. As pessoas têm 
medo de passar por dentro 
do parque à noite. O local é 
ermo e mal iluminado.

O espaço possui um grande 
potencial, mas está esquecido, 
de vez em quando “maquiado”.

Esse parque é uma das 
mais vergonhosas obras e des-
perdício do dinheiro público, 

Parque Débora Paro

além de ingerência política do 
município, o que seria o Centro 
Cultural consumido pelo fogo. 

Munícipes que frequentam 
o local reclamam ainda da falta 
de estrutura para os visitantes 
e que, para o parque atender a 
população de forma, ao menos 
“razoável”, teria que passar por 
uma revitalização total. 

Imagine-o repaginado: Com 
uma guarita (base) da Guarda 
Municipal, com agentes ze-
lando pela segurança dos tran-
seuntes. Com uma iluminação 
eficaz e quiosques diversos, ex-
plorando a gastronomia local. 

E ao menos uma lancho-
nete diurna para suprir as 
necessidades dos visitantes 
que frequentam o espaço. Deu 
sede, onde tomar água? E se 
precisar de banheiro? 

Uma área de lazer com 
instalação de playground, qua-
dras de futebol e vôlei de areia, 
e espaço de ginástica para a 3ª 
idade. Área de mesas cobertas 
para prática de jogos: dominó, 
damas, xadrez e outros. 

São coisas básicas e es-
tritamente necessárias para 
o local se tornar viável. 

Não é só dar uma roçadi-
nha no gramado, jogar alguns 
peixes no lago e encher de lu-
zes nos festejos de fim de ano.  

Parque Débora Paro me-
rece mais atenção do poder 
público colinense, por que 
nele transita o que Colina 
tem de melhor, seu povo. 

Incentivar os munícipes a 
frequentar o parque é saudá-
vel, é ecologicamente correto 
e a cidade agradece.

2020 está aí

sem carteira assinada. Quando 
não estão no poder municipal 
arranjam sempre uma “boqui-
nha” no governo aliado, presen-
tinho de deputados eleitos, para 
não deixar o “companheiro” 
desamparado. E, dessa forma 
o político de carreira, vai se 
tornando um politiqueiro de 
profissão. E o povo amargando 
uma cidade rumo ao vale do 
retrocesso político.

Importante ficar de olhos 
abertos e vigiar quem está 
trabalhando no executivo e le-
gislativo da cidade, de verdade 
ou só querendo poder. 

Não podemos continuar 
elegendo oportunistas para a 
política de nossa cidade. Não 
se pode buscar na política nada 
de interesse pessoal, além dos 
próprios benefícios do cargo, 
pela quantidade exagerada de 
privilégios que a maioria dos 
cargos políticos traz. 

Essas pessoas quererem 
chegar ao poder, justamente 
pelo o que ele lhe beneficia, 
quando na realidade, esse po-
der deveria ser tido tão somen-

te como meio para realização 
das necessidades públicas.  

Colina precisa urgente-
mente fazer a tão sonhada 
depuração em nossa política e 
usar o voto consciente e total-
mente desatrelado de qualquer 
vantagem individual.

Os eleitores, no comporta-
mento errôneo nas urnas, escon-
didos em sua zona de conforto 
e acovardados, é tudo que os 
políticos medíocres desejam. 

O povo colinense não sonha 
com obras mirabolantes, pro-
messas futuristas ou monumen-
tos grandiosos, mas querem 
uma manutenção visível e sen-
sível de serviços básicos como 
saúde, educação, segurança 
e geração de empregos. Há 
desejos de uma cidade melhor.

Tenho esperança de que as 
coisas efetivamente possam 
vir a mudar. E, se por acaso 
não ocorrer tal mudança, ha-
verá tão somente mais uma 
eleição em Colina.

Agora, se vamos continuar 
com essa não alternância no 
poder, aí são outros quinhentos.


