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Barretos Muar do Sertão tem 
entrada gratuita para visitantes

Competições com muares estão entre as atrações do evento que termina no próximo domingo, no Parque do Peão (Foto: Fábio Carvalho)

O Parque do Peão recebe até 
o próximo domingo, dia 14, a 5ª 
edição do Barretos Muar do Ser-
tão. O encontro de muladeiros, 
considerado um dos principais do 
país, terá entrada e estacionamen-
to gratuitos para os visitantes.

Nesta sexta-feira (12), fe-
riado nacional, as provas serão 
disputadas a partir das 18 horas 
e, às 21 horas, será realizado o 
2º Festival de Música Raiz.

No sábado, dia 13, a partir 
das 9 horas, acontece o Desfi-
le de Muladeiros e, ao meio-
-dia, concurso Queima do 
Alho, com presença de gru-
pos de catira e berranteiros. 
A adesão custa R$ 30,00 para 
consumo à vontade.

O Concurso de Traias co-
meça às 15 horas e, às 17 ho-
ras, as provas cronometradas 
(Team Penning e Work Pen-
ning) com muares, além das 
provas de marcha.

A empresária Maria Apa-
recida Pereira, da tradicional 
Mercearia Pereira, localiza-
da na rua 28 entre avenidas 
03 e 05, é uma das apoiado-
ras fervorosas da campanha 
desenvolvida pelo Rotary 
Club de Barretos, no recolhi-
mento dos lacres de latinhas. 
“Peço para todos os meus 
fregueses e ainda conto com 
a ajuda das minhas netas”, 
comentou Maria Aparecida.

Segundo ela, em média, a 
cada 120 garrafas pets cheia 
de lacres, o Rotary troca por 
uma cadeira de rodas, que 
será doada a uma entidade. 

No próximo domingo, dia 
14, acontece a eleição da dire-
toria executiva eletiva, Conse-
lho Fiscal e Comissão de Ética 
da Associação Os Independen-
tes. A eleição será durante as-
sembléia no Parque do Peão.

Na oportunidade, será apre-
sentada chapa única formada pelo 
atual presidente, Ricardo Rocha, 
Hussein Gemha Júnior - vice-pre-
sidente, Jerônimo Luiz Muzetti 
- diretor financeiro, e José Carlos 
Branco - 1º secretário.

Vítor César Alves de Almei-
da - presidente, Walter Antônio 
de Almeida - secretário, Antônio 
de Sant’Ana dos Santos - mem-
bro efetivo, Wolinsk Antônio 
Maruco - suplente e Flávio Ale-
xandre Esteves da Silva – suplen-
te, compõem o Conselho Fiscal.

Já a Comissão de Ética é 
formada por Calil Sales Aguil - 
presidente, Luiz Sérgio Naves - 
secretário, com os membros efe-
tivos Jairo de Souza Machado 
Júnior, Evaldo Gomes Ferreira e 

Ricardo Rocha será 
reeleito no domingo, dia 14 

(Foto: Diego Rodrigues)

2º turno das 
eleições para 
governador e 

para presidente 
da República

No primeiro pronuncia-
mento após a confirmação 
da disputa de segundo tur-
no na corrida presidencial, o 
candidato Fernando Haddad 
(PT) afirmou haver “muita 
coisa em jogo” no pleito des-
te ano e sinalizou a busca de 
apoio nas próximas três se-
manas de campanha.

BRASÍLIA
Bolsonaro convoca 

eleitores para segundo 
turno da eleição

O candidato Jair Bolsona-
ro (PSL) convocou os eleitores 
para a disputa do segundo tur-
no no dia 28 de outubro, quan-
do irá enfrentar Fernando Ha-
ddad (PT). “Temos de acreditar 
no nosso Brasil. Não podemos 
nos recolher. Faltam três se-
manas”, disse em transmissão 
pelas redes sociais.

“Unir democratas 
e debater olho no 
olho no 2º turno”, 

diz Haddad

SÃO PAULO
“SP precisa ter um 

governador com 
personalidade, caráter, 
que fale a verdade”, diz 
Paulo Skaf em apoio a 

Márcio França
O candidato do PSB ao 

governo de São Paulo, Már-
cio França, anunciou o apoio 
à sua candidatura por parte 
de Paulo Skaf, do MDB, o ter-
ceiro colocado no primeiro 
turno da disputa estadual. 
O anúncio foi feito na últi-
ma quarta-feira (10), durante 
visita do candidato ao Sesi 
de Suzano, na Grande São 
Paulo, onde foi recepciona-
do por Skaf. França se com-
prometeu a levar o “padrão 
Sesi/Senai” de qualidade às 
escolas públicas do estado.

Doria diz que 
vencerá “Márcio 

Cuba” no 2º turno
Doria afirmou que fará 

uma campanha dura no se-
gundo turno. “Quero dizer 
ao Márcio França que ele vai 
enfrentar no segundo turno 
um guerreiro. A mesma índo-
le que me motivou a sair do 
setor privado para combater 
o PT, o esquerdismo e as vi-
garices que fizeram contra 
o povo brasileiro, terei para 
vencer Márcio França”, disse.

Eleição de Os Independentes 
terá chapa única

Roberval Câmara, e os suplen-
tes João Francisco de Carvalho 
e Pedro Muniz Paixão.

Oitenta e oito associados 
têm direito a voto. Os demais 
cargos de diretoria serão apre-
sentados pelo presidente ree-
leito, Ricardo Rocha, durante 
a cerimônia de posse, será re-
alizada no dia 26 de outubro 
em local e horário que serão 
definidos pela diretoria.

Com um repertório escolhido 
para contar em ordem cronológi-
ca a história da música sertane-
ja e raiz, o Concerto “Clássicos 
Sertanejos”, realizado na última 
sexta-feira, 5 de outubro, no 
salão social do Rio das Pedras 
Country Clube, arrancou aplau-
sos do público, que cantou junto 
todas as canções.

Mercearia Pereira apoia campanha 
que recolhe lacres de latinhas

“A campanha é contínua, por 
isso precisamos de pessoas 
comprometidas como ela, 

para atingir os objetivos da 
campanha”, comentou uma 
representante do Rotary.

Concerto “Clássicos Sertanejos” reuniu 
centenas de pessoas e emocionou público
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O Poupatempo informa que a unidade estará fechada nesta sex-
ta-feira, dia 12 de outubro, e no sábado, dia 13. O atendimento será 
suspenso devido ao feriado nacional em comemoração ao dia de 
Nossa Senhora Aparecida (12). O atendimento à população retorna 
na segunda-feira, dia 15, no horário habitual.

Poupatempo fecha nesta sexta e sábado
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» POMAR EM TODOS OS CANTOS DA CIDADE
Câmara Municipal aprovou projeto de autoria do vereador 

Leandro Anastácio (SD), que inclui espécies frutíferas reco-
mendadas na arborização urbana. Segundo o vereador Dutra 
(PSDB) o presidente do legislativo barretense acertou na mosca.

» JABUTICABA PARA CHUPAR E PARA FAZER LICOR
A jabuticaba Sabará é boa para chupar. A bicuda é para 

fazer licor. É a recomendação dos “antigos”, segundo o ve-
reador Otávio Garcia (DEM).

» CÂMARA DEBATE ORÇAMENTO PARA 2019
Orçamento de Barretos para 2019 será discutido na pró-

xima segunda-feira (15), às 19 horas, na Câmara Municipal 
de Barretos. Depois, às 20 horas, será realizada a terceira 
sessão ordinária de outubro.

» UM PÉ DE JACA PARA ALMIR NEVES
Muda de pé de jaca solicitada vereador Almir Neves (PSDB) 

estava desde segunda-feira (8) à disposição do edil para ser reti-
rada no viveiro municipal, segundo o seu colega tucano, Dutra.

» ATÉ CAPIM PEGA FOGO
“Até capim pega fogo”, explicou o vereador Carlão do Bas-

quete (PROS). Ele lembrou brincadeira de criança que utilizava 
um espelho côncavo para direcionar calor do sol para o mato seco.

» RAPHAEL DIZ QUE PERDEU A BATALHA E NÃO A GUERRA
O vereador Raphael Oliveira (PRP) agradeceu os 5.598 

votos que recebeu em Barretos na eleição de domingo (7). 
Ele não conseguiu se eleger deputado federal, mesmo obten-
do (?) um total de 7.248 votos no Estado. “Foi apenas uma 
batalha perdida e não a guerra”, disse.

» A ASCENSÃO DE BARRETOS
O vereador Elson Santos (PRB) afirmou que o reeleito de-

putado estadual, Sebastião Santos (PRB), vai continuar traba-
lhando para elevar Barretos a Estância Turística. Oremos!

» MAJOR MAURO PODE ASSUMIR VAGA NA ASSEMBLÉIA
Muita gente tem a esperança de que o suplente Major 

Mauro (PR) seja convocado para assumir uma vaga na As-
sembléia Legislativa de São Paulo. Amém.

» BANDIDO NÃO TEM VEZ POR AQUI, DIZ KAPETINHA
Segundo o vereador Kapetinha (PTB), o povo acordou. 

Pelo menos em Barretos, “bandido” não tem vez, comentou. 
Ele defendeu a união das forças políticas para não perder a 
representatividade na Assembléia Paulista.

» FABRÍCIO CRÊ EM MUDANÇA
O vereador Fabrício Lemos (PSL) disse que ser político 

no país está muito complicado. Ele agradeceu o apoio dos 
eleitores ao candidato Jair Bolsonaro (PSL). O parlamentar 
barretense também acredita em mudança no país.

» PAULA ALERTADA SOBRE POSSIBILIDADE DE PRIVATIZAÇÃO
A vereadora Paula Lemos (PSB) contou que foi alertada 

para o fato de que a constante falta de água em Barretos pode 
ser um sinal de interesse em privatizar o SAAEB.

» ZUM ZUM ZUM SOBRE A PADARIA
Repercutiu na Câmara Municipal, rumores sobre a possi-

bilidade de fechamento da padaria municipal e a terceiriza-
ção do serviço.

» JARDIM CAIÇARA EM DEBATE
Uma audiência pública para debater a implementação de 

melhorias no Jardim Caiçara deve acontecer ainda neste ano, 
segundo o vereador Dutra (PSDB). O parlamentar João Mu-
lata (PSDB) também reivindica benfeitorias para o bairro.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Pedagogia da Tolerân-

cia”, de Paulo Freire, publicado pela editora Paz e Terra.

Celso Luiz Tracco
Economista e autor do livro 

“Às Margens do Ipiranga - a 
esperança em sobreviver numa 

sociedade desigual”.

Reproduzimos nesta edição 
pós primeiro turno das eleições 
artigo de Gaudêncio Torquato, 
jornalista, professor titular da 
USP, consultor político e de 
comunicação, mostrando sua 
perspectiva sobre os dias que 
correrão até 28 de outubro, 
data final desta eleição.

“Meu pai, que sabia quan-
do ia chover só em olhar para a 
formação de nuvens no nascen-
te e no poente, dizia: “quando o 
vento vem numa direção, nin-
guém desvia seu rumo”.

Costumei aplicar a pequena 
lição à política. Quando o vento 
corre na direção de um candi-
dato, não há barreira que o de-
tenha. Torna-se ele “a bola da 
vez”, o cara que tende a chegar 
ao pódio antes dos outros.

E, aproveitando mais um di-
tado popular, a corrida do vento 
até se acelera quando alguém 
“cutuca a onça com vara cur-
ta”. A fera, quieta em seu canto, 
corre para abocanhar o caçador.

A imagem cai bem sobre 
a figura do capitão Jair Bol-
sonaro. A ventania provoca-
da pela atmosfera eleitoral 
sopra na sua cara, a mostrar 
que, mesmo sob muralhas 
construídas em sua passagem 
(acusações de discriminação 
contra mulheres, misoginia, 
etc), o candidato da extrema 
direita está na posição de ca-
nalizador das correntes mais 
fortes que impulsionam o 
eleitorado brasileiro.

Nem a onda feminina que, 
há dias, invadiu as ruas, a par-
tir do Largo da Batata, em São 
Paulo, protestando contra o 
candidato sob o manto de um 
movimento batizado de #Ele-
não, deteve sua capacidade de 
aglutinação. Deu-se um bu-
merangue: Bolsonaro ganhou 
pontos no campo das mulheres 
e, ainda, cresceu em segmentos 

Uma das características de 
uma sociedade ainda bem dis-
tante da cidadania é o exercício 
do autoritarismo, transvestido 
de uma autoridade constituída 
pela lei. A sociedade brasilei-
ra mantém um grande “ranço” 
autoritário, prepotente, domi-
nador e escravocrata.

Além disso, temos um sis-
tema jurídico que deseja legis-
lar sobre absolutamente tudo, 
deixando a impressão de que 
somos uma sociedade imbeci-
lizada e incapaz. O artigo 331 
do Código Penal, Decreto Lei 
n. 2848/40 escancara essa si-
tuação: Art. 331 – “Desacatar 
funcionário público no exer-
cício da função ou em razão 
dela: Pena – detenção, de seis 
meses a dois anos, ou multa”.

Quem já frequentou algu-
ma repartição pública certa-
mente notou esse aviso. Em 
geral, ele está afixado em des-
taque e em tamanho indisfar-
çavelmente grande.

O autoritarismo por trás 
desta lei me parece incontes-
tável. Em primeiro lugar, o 

O vento na direção do capitão

tradicionais do lulismo, como 
as margens pobres do Nordeste.

O que teria ocorrido? O mo-
vimento das mulheres contra 
Bolsonaro abrigaria um grupo 
majoritariamente de esquerda e 
de boa renda, e o “cutucão com 
vara curta” nos costados do 
capitão teve o condão de des-
pertar o sentimento antipetista, 
particularmente forte nos en-
claves médios do Sudeste, com 
grande poder de capilaridade.

O tom crítico de candi-
datos do centro contra o lu-
lopetismo, nos últimos dias, 
correu pelas regiões, fazendo 
estragos na imagem do PT e 
de seu candidato Haddad. Evi-
tar “a volta do PT ao poder” 
passou a ser grande estampa 
na paisagem eleitoral, abrindo 
os flancos de candidatos como 
Geraldo Alckmin, Marina Sil-
va e até Ciro Gomes, que vi-
ram parcela de seus eleitores 
surfar na onda bolsonariana.

O fato é que a intensa po-
larização que racha o país de-
nota algo inusitado: os dois 
líderes dos votos são também 
os mais rejeitados, ambos bei-
rando 45% de rejeição.

Bolsonaro veste o figuri-
no do cara ao lado do eleitor, 
sujeito de cultura mediana, de 

linguagem simples, sem so-
fisticação, um parlamentar do 
baixo clero que nunca habitou 
o altar dos qualificados no par-
lamento. Traduz o voto de pro-
testo contra a velha política e 
contra a rapinagem desvenda-
da pelas operações Mensalão e 
Petrolão, simbolizando, ainda, 
a figura do mocinho do velho 
oeste a atirar para matar (que 
fique claro) os bandidos.

Haddad, por sua vez, é um 
emissário que pede aos eleito-
res pobres do Nordeste para 
desencavar a bolorenta foto 
de Lula no baú para recolo-
cá-la na parede de suas casas, 
sob a lembrança do dinhei-
rinho do Bolsa Família e da 
água do São Francisco.

Para os eleitores do alto, 
tome promessas de recuperar 
o Brasil da era PT. (Haja dis-
sonância). O bumbo sobre os 
caminhos tortuosos do PT, o 
fraseado “revolucionário” de 
seus pensadores (José Dirceu na 
vanguarda), a palavra de ordem 
“Lula Livre”, a dúvida gerada 
por Haddad (É Lula, mas não é), 
acabam deixando muita gente 
desconfiada. Por isso, só os con-
victos põem fé na palavra dele.

Se formos comparar os 
ruídos provocados pelas cam-

panhas, podemos dizer que os 
decibéis bolsonarianos estão 
entre 80 a 100( mesmo com o 
capitão recolhido após a faca-
da), faixa considerada muito 
alta, enquanto os decibéis de 
Haddad giram entre 60 a 80, 
faixa intermediária.

O recado de Bolsonaro faz 
mais eco. Com agudos e gra-
ves até então desconhecidos, o  
candidato exerce maior poder 
de atração. Outro modo de com-
parar é dizendo que a tonalidade 
mais radical sai da trombeta de 
Bolsonaro, performance que cai 
mais no agrado social, em fun-
ção do clima de desordem e rou-
balheira vivido pelo país.

No segundo turno, os tons 
do discurso aumentarão de 
volume, acirrando o ânimo 
das duas bandas que dividem 
o território. O capitão conti-
nuará a se ancorar na benga-
la da emoção que usa desde 
a facada. Já o ex-prefeito 
Fernando Haddad tentará se 
equilibrar na corda bamba, 
ora procurando exibir voz 
própria, ora passando recados 
do tutor Luiz Inácio.

Até 28 de outubro, vere-
mos choques agudos e entre-
veros mais severos. Sob uma 
primavera muito quente.

Você sabe com quem está falando?
“funcionário” público deve-
ria ser chamado de SERVI-
DOR PÚBLICO, pois ele está 
lá, “apenas”, para atender os 
contribuintes que, através dos 
impostos arrecadados, pagam 
seus salários. Em grande par-
te das vezes, o contribuinte 
precisa recorrer ao “serviço 
público” para resolver proble-
mas que a própria burocracia 
pública criou. O contribuin-
te deveria ser tratado como 
cliente e não como um incô-
modo indesejável.

É evidente que não se deve 
desacatar ninguém, em nenhu-
ma circunstância. Mas quem 
determina o que é um desacato? 
Também é evidente que não de-
vemos generalizar e, certamen-
te, há milhares de bons e efica-
zes servidores públicos. Mas 
é notória a grave improbidade 
administrativa governamental.

O eventual descaso no aten-
dimento é uma falta de con-
sideração com o contribuinte 
e ele tem que aceitar isso por 
força de lei? Não me parece 
ser razoável. Os serviços pú-

blicos deveriam ser avaliados 
pelos contribuintes de acordo 
com seus préstimos à comuni-
dade. E os melhores servidores 
deveriam ser promovidos e os 
constantemente mal avaliados 
deveriam ser afastados.

A meritocracia deveria 
imperar como em qualquer 
outra entidade que presta um 
serviço a quem quer que seja. 
Jamais o serviço público de-
veria ter tanta ingerência polí-
tica, pior ainda partidária, que 
apenas prejudica a população 
e é uma fonte de corrupção.

Mesmo com os nossos 
seculares problemas, a so-
ciedade brasileira precisa se 
aproximar do século XXI no 
qual os serviços estão cada 

vez mais informatizados e a 
população é tratada de forma 
mais igualitária, mais solidá-
ria, mais humana.

Quando os governantes 
usarem transporte, saúde e es-
colas públicas, certamente os 
serviços irão melhorar.

Um dia a frase-título cairá em 
desuso, pois todos saberão com 
que estão falando: com um cida-
dão ou cidadã que tem os mes-
mos deveres e direitos perante a 
sociedade e a comunidade. TO-
DOS efetivamente serão iguais 
perante a LEI, justa e igualitária.



PENSAMENTO DA SEMANA: “Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco. É tornar-se gigante 
diante de gigantescos pequenos obstáculos. Ser criança é fazer amigos antes de saber o nome deles. É conseguir perdoar muito mais fácil do 
que brigar. Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser.” (Gilberto dos Reis)
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Felipe Amorim Caroli, 1 
ano e sete meses. (foto: 

Camila Siqueira)

Bryan Berlindo de Jesus 
Soares, 1 ano e 4 meses.

Leonan Dantas 
Leite de Araújo, 

8 anos e Júlia 
Dantas Leite de 

Araújo, 5 meses.

Lucas Aguiar dos Reis Lizi Santos, 3 anos; Laís Aguiar dos Reis Lizi 
Santos, 8 meses e Lavinea Aguiar dos Reis Jacinto 9 anos.

Igor Miguel 
Gomes Marchi, 

9 meses.
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No primeiro pronunciamen-
to após a confirmação da dispu-
ta de segundo turno na corrida 
presidencial, o candidato Fer-
nando Haddad (PT) afirmou 
haver “muita coisa em jogo” 
no pleito deste ano e sinalizou 
a busca de apoio nas próximas 
três semanas de campanha.

“Esta eleição coloca mui-
ta coisa em jogo. O próprio 
pacto da Constituinte de 1988 
está em jogo em função das 
ameaças que sofre quase dia-
riamente”, afirmou.

Em seu discurso, Fernando 
Haddad disse ainda que preten-
de “unir os democratas do Bra-
sil” em torno de um projeto que 
tenha como prioridade o com-

O candidato Jair Bolsona-
ro (PSL) convocou os eleito-
res para a disputa do segundo 
turno no dia 28 de outubro, 
quando irá enfrentar Fernan-

O candidato do PSB ao 
governo de São Paulo, Már-
cio França, anunciou o apoio 
à sua candidatura por parte de 
Paulo Skaf, do MDB, o tercei-
ro colocado no primeiro turno 
da disputa estadual. O anún-
cio foi feito na última quarta-
-feira (10), durante visita do 
candidato ao Sesi de Suzano, 
na Grande São Paulo, onde foi 
recepcionado por Skaf. França 
se comprometeu a levar o “pa-
drão Sesi/Senai” de qualidade 
às escolas públicas do estado.

“Eu não tenho nenhuma 
dúvida: o meu voto no se-
gundo turno da eleição para 
o governo de São Paulo será 
para Márcio França”, afirmou 
Skaf, que na posição de pre-
sidente da Fiesp, mantenedora 
do sistema Sesi/Senai, rece-
beu o candidato do PSB cer-
cado de estudantes da unidade 
de Suzano, em clima de festa.

“Nossas Etecs e Fatecs são 
muito boas, mas precisam de 
mais equipamentos, de moder-
nidade, e o Márcio França tem 
esse compromisso, de levar a 
educação de qualidade à escola 
pública de São Paulo”, prosse-

O candidato do PSDB ao 
governo de São Paulo, João 
Doria comemorou os mais 
de 6 milhões de votos recebi-
dos que o colocaram em um 
segundo turno contra Márcio 
França (PSB). A disputa final 
entre os dois vai acontecer no 
dia 28 de outubro.

“Vencemos no interior, na 
região metropolitana e também 
na capital. Muito obrigado a to-
dos que digitaram 45 e votaram 
em nós no primeiro turno. Mui-
tos até afirmaram que não ven-
ceríamos aqui na capital. Mas, 
aqui, vencemos”, disse.

Ao longo da campanha, 
o tucano elevou a rivalida-
de com o candidato do PSB. 
“Vamos disputar e vamos ga-
nhar. Ainda mais de alguém 
que vem do partido socialis-
ta. Alguém que é genérico do 
PT. Será uma honra pra mim 
disputar e vencer uma eleição 

Bolsonaro convoca eleitores 
para segundo turno da eleição

“Unir democratas e debater olho 
no olho no 2º turno”, diz Haddad

do Haddad (PT).
“Temos de acreditar no nos-

so Brasil. Não podemos nos 
recolher. Faltam três semanas”, 
disse em transmissão pelas re-

des sociais, acompanhado do 
economista Paulo Guedes, seu 
assessor econômico na campa-
nha e eventual ministro da Fa-
zenda em caso de vitória.

Ele ainda agradeceu aos bra-
sileiros pelos votos que recebeu. 
Bolsonaro venceu em quatro 
regiões do país, perdeu somen-
te no Nordeste. “Tenho certeza 
que ampliaremos esta vantagem 
no segundo turno”, disse.

O candidato também fez crí-
ticas à campanha do PT. “Eles 
têm bilhões para gastar e parte 
da mídia. Quase quebraram o 
BNDES e muitos bancos. Afun-
daram empresas”, afirmou.

Doria diz que vencerá 
“Márcio Cuba” no 2º turno

de Márcio França, que, para 
mim, continua sendo Már-
cio Cuba”, atacou Doria, que 
também fez outras menções 
ao Partido dos Trabalhadores,

Doria afirmou que fará 
uma campanha dura no se-
gundo turno. “Quero dizer 
ao Márcio França que ele vai 
enfrentar no segundo turno 
um guerreiro. A mesma índo-
le que me motivou a sair do 

setor privado para combater o 
PT, o esquerdismo e as vigari-
ces que fizeram contra o povo 
brasileiro, terei para vencer 
Márcio França”, disse.

“Muito obrigado a todos da 
militância. Todos que vieram 
aqui. Participo de uma cam-
panha de gente guerreira. Só 
temos pessoas que lutam por 
uma boa causa e nós lutamos 
pelo Brasil”, afirmou Doria.

bate as desigualdades sociais 
do país e a defesa da sobera-
nia nacional e popular. Ele fa-
lou ainda que o segundo turno 
abre oportunidade para discutir 
“frente a frente e olho no olho”.

Ao fazer referência ao re-

sultado das urnas, que apon-
tou vantagem de 18 pontos 
para Bolsonaro, o petista 
disse que os números são 
“expressivos e apontam para 
os riscos que a democracia 
corre no país”.

“SP precisa ter um governador com personalidade, 
caráter, que fale a verdade”, diz Paulo Skaf em 

apoio a Márcio França no segundo turno

guiu Skaf, que perdeu a disputa 
com o candidato do PSDB por 
uma vaga o segundo turno.

França agradeceu o apoio de 
Skaf, com quem mantém há mui-
to tempo uma relação de afinida-
de. “Ele entrou na vida pública-
-eleitoral atendendo a um convite 
meu”, enfatizou o candidato do 
PSB. “A sinceridade une as pes-
soas, tentamos unidade desde 
o início da eleição. Estou muito 
contente em estar aqui a convite 
dele, foi uma disputa acirrada, 
mas foi dentro da lealdade. As 
coisas passam, mas os vínculos 
continuam”, acrescentou o novo 
governador de São Paulo.

França lembrou que receber 

o apoio de Skaf após uma dispu-
ta apertada é uma prova de que 
São Paulo não precisa seguir o 
caminho da eleição nacional, 
marcada pela divisão. “O gesto 
do Paulo Skaf hoje mostra que 
podemos ir no contra fluxo na-
cional, ou seja, sair unidos de 
São Paulo para dar um gesto 
para todo o Brasil. Nós criamos 
um país de 500 anos de conver-
gência, sem brigas, a gente pode 
divergir e chegar no final com 
amizade e respeito. Algumas 
pessoas têm feito o oposto. Foi 
se criando um rompimento de 
pontes. Fomos adversários na 
política e agora estaremos jun-
tos. É o mérito da política: con-
vencimento e convivência. É 
por isso que a gente faz assim na 
política, porque é assim na vida 
da gente”, acrescentou França.

“Não podemos esperar mais 
para melhorar o ensino, temos 
que começar ontem. E a razão 
para estarmos juntos é esse pro-
jeto comum pela educação e pela 
saúde, respeito pelas pessoas, 
de tocar as obras que São Paulo 
tanto precisa”, disse Skaf. “Para 
isso, São Paulo precisa ter um 
governador com personalidade, 
com caráter, que fale a verdade, 
aí você confia”, complementou.
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Neste feriado nacional, dia 
12 de outubro, a programação do 
5º Barretos Muar do Sertão está 
repleta de atrações. Além de pro-
vas com muares, feira comercial 
e venda de animais, o evento re-
ceberá, a partir das 21 horas, o 2º 
Festival de Música Raiz.

Não é necessário apresen-

2º Festival da Musica Raiz reúne artistas 
de diversas regiões no Barretos Muar do Sertão

tar música autoral ou inédita. É 
obrigatória a execução da mú-
sica ao vivo (sem playback) e a 
presença da viola ou do violão 
como instrumento. Cantores, 
duplas, trios ou grupos ainda po-
dem fazer sua inscrição gratuita-
mente através do e-mail katia@
independentes.com.br ou pelo 

telefone (17) 3321-0000.
O corpo de jurados avaliará 

três quesitos: Timbre (análise das 
características vocais que com-
põem a música de raiz), Afinação 
(análise da adequação e estabili-
dade de frequência vocal durante 
a canção) e Interpretação (análise 
de elementos estéticos vocais e 
ornamentos musicais que carac-
terizam a canção de raiz).

As melhores interpretações 
receberão premiações em di-
nheiro, sendo R$ 1.500,00 para o 
campeão, R$ 1 mil para o segun-
do colocado e R$ 500,00 para 
quem se classificar em terceiro.

O 5º Barretos Muar do Sertão 
acontece até o próximo domingo, 
dia 14, no Parque do Peão. Para 
barretenses a entrada no evento e 
o estacionamento são gratuitos. 
Mais informações no site www.
independentes.com.br
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Galpão com 270m2, pé direito com 4,50m2, localizado na rua 30, nº 0229 
(entre avenidas 49 x 51) - Ótima localização - CEL (17) 99714-6300

ALUGA-SE

Evento gratuito mostra 
alternativas para tornar o 
aluno agente participativo na 
construção do conhecimento

O Senac Barretos realizará 
no dia 24 de outubro, a pales-
tra “Aprendizagem Criativa: 
como inovar em contexto es-
colar”, das 19h30 às 21 horas. 
A palestra faz parte do Sala de 
Educadores, destinado a edu-
cadores dos setores público e 
privado, diretores e coorde-
nadores de ensino e demais 
interessados no assunto. A 
participação é gratuita.

A atividade será coman-
dada por José Pedro Tonios-
so e Sheila Moraes Raszl, 
docentes e membros do Nú-
cleo de Assessoria e Inova-
ção Pedagógica (NAIP) do 
Centro Universitário Unifafi-
be de Bebedouro.

Os palestrantes apresentarão 
metodologias ativas de ensi-
no-aprendizagem, que possam 
contribuir no processo de inova-
ção nos diversos segmentos da 

As técnicas modernas li-
gadas ao Empreendedorismo, 
como Canvas, design thinking e 
apresentação de pitches, fazem 
parte das atividades do Em-
preenda, um curso que utiliza 
metodologia inovadora e pro-
move uma imersão nas práticas 
e comportamentos empreende-
dores, que será realizado pelo 
Sebrae-SP, em Barretos.

O curso é dividido em três 
fases: aquecimento (pré-curso 
a distância), jornada empreen-
dedora (40 horas de ativida-
des presenciais) e acompa-
nhamento (pós-curso).

No Empreenda, o partici-
pante terá acesso a informa-
ções, técnicas e ferramentas 
comportamentais e de gestão 
para torná-lo capaz de re-

Com um repertório esco-
lhido para contar em ordem 
cronológica a história da mú-
sica sertaneja e raiz, o Con-
certo “Clássicos Sertanejos”, 
realizado na última sexta-fei-
ra, 5 de outubro, no salão so-
cial do Rio das Pedras Coun-
try Clube, arrancou aplausos 
do público, que cantou junto 
todas as canções.

O concerto, realizado pela 
prefeitura, por meio da secreta-
ria municipal de Cultura, teve 
regência do maestro Paulo de 
Tarso e participações especiais 
das duplas Léo Bruto & Rafael 
e Nuvem Branca & Carlinhos 
Catireiro Cerca de 300 pessoas 
estiveram presentes.

Inspirado na força da tra-
dição da cultura caipira da 
região, o concerto uniu a qua-
lidade técnica e artística da 
Orquestra Sinfônica Munici-
pal de Barretos com o talen-
to, história e competência das 
participações especiais e foi 
dividido em três partes.

Primeiro foram apresenta-
das as canções como Chalana 
de Mário Zan, Índia de José 
Fortuna, Cabocla Teresa de 
João Pacífico e sucessos da 
atualidade como Tocando em 
Frente de Almir Sater e Rena-
to Teixeira, e Evidências de 
José Augusto e Paulo Sérgio 
Valle, além do clássico Festa 
do Peão (Vento Gelado), do 

barretense “Bezerrinha”.
Para toda a equipe da Secre-

taria Municipal de Cultura, o 
concerto representa a realização 
de um sonho. “Sonhamos jun-
tos poder realizar esse concerto, 
que mostra o talento da nossa 
orquestra e dos músicos barre-
tenses e ao mesmo tempo exalta 
a cultura da nossa região”, disse 
o secretário municipal de Cultu-
ra, João Batista Chicalé.

Jota Carvalho, barretense 
que também compareceu ao 
concerto, comparou o evento 
ao maior campeonato de fute-
bol do mundo. “Para mim foi 
como assistir a uma Copa do 
Mundo da música sertaneja 
em minha cidade”, disse.

Concerto “Clássicos Sertanejos” reúniu centenas de pessoas e emocionou público
Senac Barretos debate sobre aprendizagem 

criativa durante Sala de Educadores

educação básica num contexto 
contemporâneo do setor.

A ideia é dialogar com o 
público, apresentando recur-
sos tecnológicos, alternativas 
e possibilidades para tornar o 
aluno agente participativo na 
construção do conhecimento.

O Sala de Educadores é 
oferecido, desde 2006, em di-
versas unidades Senac no Es-
tado de São Paulo com a inten-
ção de debater o “Aprender a 

Aprender no Século 21”, em 
referência à concepção da Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco) sobre o 
assunto. A Unesco defende 
o ensino e a aprendizagem 
como um processo contínuo e 
a escola como cerne da capa-
citação de agentes sociais.

 As inscrições podem ser 
realizadas no Portal do Senac 
no www.sp.senac.br/barretos.

Sebrae-SP lança curso inovador 
para empreendedores em Barretos

pensar a estruturação do seu 
projeto de negócio ou o posi-
cionamento e modelo do seu 
negócio atual, desenvolvendo 
e fortalecendo sua atitude em-
preendedora.

A primeira parte do curso 
vai trazer informações e con-
teúdo online para preparar o 
participante para a jornada 
empreendedora.

O curso presencial tem du-
ração de cinco dias com ativida-
des individuais e em grupo que 
envolve desde o entendimento 
sobre o que é ser empreende-
dor, até a utilização de ferra-
mentas de validação que vão 
favorecer um aprimoramento 
da sua ideia, projeto de negócio 
ou negócio já existente.

Finalmente, o pós-curso é 

um acompanhamento exclusi-
vo, com duas horas de consul-
toria presencial e uma hora de 
consultoria por Skype para o de-
senvolvimento contínuo e apli-
cação do conteúdo aprendido.

“O Empreenda foi desen-
volvido para atender tanto a 
quem quer tirar uma idéia 
do papel e começar um ne-
gócio quanto ao empreende-
dor que já tem alguns anos 
de estrada e está em um 
momento de mudança”, ex-
plicou Rafael Matos do Car-
mo, gerente do escritório de 
Barretos do Sebrae-SP. 

“No curso, eles poderão 
colocar suas idéias à prova, 
refinar o plano de negócio e 
mudar a postura como em-
preendedor”, complementou.
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Em comemoração à semana 
alusiva ao “Dia das Crianças”, 
o curso de Pedagogia do Unifeb 
promoveu o projeto - “Educa-
ção Infantil na Universidade”.

O evento educativo aconteceu 
na tarde da última quarta-feira 
(10), na “Sala de Vivências” e no 
Teatro Unieb, com a participação 
de 40 crianças (entre as idades de 
3 a 5 anos) do “Lar da Crianças”.

De acordo com a profes-
sora e coordenadora do curso 
de Pedagogia, Lúcia Apareci-
da Parreira, “esse programa é 
desenvolvido com os univer-
sitários dentro da disciplina 
Prática de Ensino II, a partir 
do segundo ano, o que auxi-
lia a formação dele com o 
desenvolvimento de diversas 
atividades com o contato das 

crianças”, explica Parreira.
A ação contou com ativida-

des desenvolvidas pelos alunos: 
jogos com figuras geométricas, 
brincadeiras com as cores e a 
“Contação de Histórias”.

No final do encontro, os 
pequenos ganharam lembran-
cinhas (todas elas confeccio-
nadas pelos alunos do curso 
de Pedagogia) e lanches.

Projeto “Educação Infantil na 
Universidade” recebe crianças de entidade 

local para atividades no Unifeb

Presidente da Câmara entrega 
materiais para prefeitura

Na última segunda-feira 
(8), o presidente da Câmara 
Municipal de Barretos, Lean-
dro Anastácio, fez a entrega 
de diversos materiais para a 
prefeitura.

Os produtos foram recebi-
dos pelo secretário municipal 

de Cultura, João Batista Chi-
calé, e pelo gestor cultural, 
César Juliani. Segundo o se-
cretário, os equipamentos se-
rão utilizados nas demandas de 
eventos culturais do município.

Entre os itens estão apa-
relhos de ar condicionado, 

microfones, pedestais, am-
plificador de áudio, caixas 
acústicas, mesa de som e câ-
meras fotográficas.

A transferência, que é em 
caráter definitivo, foi feita 
por meio das resoluções nº 
558/2018 e nº 562/2018.

Se você e sua família vão fi-
car em Barretos neste feriado de 
12 de outubro, quando são come-
morados o Dia da Padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora Apareci-
da, e também o Dia das Crian-
ças, saiba que estão programadas 
muitas atividades para entreter os 
pequenos neste dia de folga.

O Rio das Pedras preparou 

atividades para as crianças nes-
ta sexta-feira (12). A partir das 
14h30 haverá show com a ban-
da “Trupe da Firula” e “Show 
da Xuxa Cover”. As crianças 
ganharão refrigerantes, algo-
dão doce, picolé e cachorro-
-quente. Haverá também uma 
estação de brinquedos.

“É muito gratificante propor-

cionar esse evento para os asso-
ciados”, comentou o diretor cul-
tural do clube, Sinomar da Mata. 
As atividades são gratuitas para 
associados do Rio das Pedras. 

Os visitantes podem ad-
quirir o passaporte no valor 
de R$ 90 e passar o dia todo 
no clube. Crianças até 12 anos 
não pagam entrada.

Neste final de semana pro-
longado, devido ao feriado 
nesta sexta-feira, dia 12, no 
Jockey Club, acontece o 1° 
Barretos Tatto Fest, um gran-
de concurso de tatuagens com 
artistas nacionais e internacio-
nais. A premiação para o pri-
meiro colocado é uma moto 
Honda CG 125cc e troféus ao 
segundo e terceiro colocado.

Uma grande estrutura está 
montada com ampla praça de 
alimentação interna e externa, 
exposição de carros e motos 
antigas, carros rebaixados, 
entre várias atrações musi-
cais, como duelos de beat boy. 
A entrada é um quilo de ali-
mento não perecível e as doa-
ções arrecadadas serão enca-
minhadas à Casa Transitória 
André Luiz.

Com o intuito de promo-
ver o lazer, cultura e saúde, o 
evento também contará com 
ações para conscientização so-
bre saúde e qualidade de vida, 
como a prevenção de doenças 
silenciosas como hepatite.

Para os artistas, a abertura 
dos portões tem horário espe-
cial, às 8 horas; já para o pú-
blico em geral, a entrada será 
liberada a partir das 10h30, 
com encerramento às 22 ho-
ras, nos três dias de evento.

O organizador do 1º Barretos Tatoo Fest, Claiton Rogério

Barretos sedia o 1° Barretos Tatoo Fest
Evento terá as presenças de alguns dos melhores tatuadores do Brasil

Rio das Pedras faz 
festa no Dia das Crianças
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A sexta edição da maior 
corrida de rua de Barretos, a 
UNIFEB Music Run – “No 
Ritmo da Sua Corrida”, acon-
tece no próximo dia 21, a 
partir das 7h30, com saída e 
chegada no Campus da insti-
tuição, na Avenida Professor 
Roberto Frade Monte, nº 389.

O evento esportivo é aber-
to ao público e as inscrições 
podem ser feitas pelo ende-
reço eletrônico: http://unifeb.
edu.br/musicrun/

O percurso da corrida pode 
ser de 5 quilômetros, correspon-
dentes a uma volta, ou 10 quilô-
metros - duas voltas, e há o Desa-
fio Kids, especialmente pensado 
para crianças de 4 a 12 anos, com 
o objetivo de estimular a prática 
esportiva desde pequeno.

Os inscritos receberão 
kits compostos por camise-
ta, medalha, numeração do 
competidor, bolsa, garrafinha 
plástica e boné. A retirada de 
kit poderá ser feita no estande 
no evento, instalado no North 

UNIFEB Music Run 
acontece no dia 21 de outubro

Shopping Barretos, no dia 20 
de outubro, véspera da prova, 
das 17 às 21 horas. 

Para os participantes não 
residentes em Barretos, have-
rá entrega de kits no dia 21 de 
outubro, das 6 às 7 horas, no 
campus do UNIFEB, local da 
largada. Já para os pequenos 
do Desafio Kids, o kit será 
composto por uma camiseta 
alusiva ao evento. 

A prova contará com pos-
tos de hidratação para os cor-
redores ao longo do percurso. 
A Polícia Militar e a secretaria 
municipal de Ordem Pública 
estarão atuando em todo o 
percurso, a fim de garantir a 
segurança dos participantes.

Os cinco primeiros colo-
cados da classificação geral 
na prova de 10 quilômetros, 
tanto na categoria masculino 
quanto feminino, recebem 
troféus, medalhas e premia-
ção em dinheiro.

Para o 1º lugar R$ 
1.500,00, 2º lugar R$ 800,00, 

3º lugar R$ 600,00, 4º lu-
gar R$ 400,00  e 5º lugar R$ 
300,00. Todos os participantes 
inscritos que cruzarem a linha 
de chegada receberá medalha.

“Esse evento esportivo tem 
como objetivo mostrar a im-
portância da prática da ativi-
dade física e incentivá-la como 
forma de manter uma vida mais 
saudável. O nome Music Run 
vem do fato de que durante o 
percurso da corrida ocorrem 
apresentações musicais, com 
bandas. Neste ano já estão con-
firmadas as presenças da Cama 
Brasileira e convidados, Must 
Kill, Minimal Animals, Bateria 
da Atlética e o DJ Thiago”, ex-
plicou o professor do curso de 
Educação Física do UNIFEB, 
Douglas Miranda.

Mais informações sobre o 
evento esportivo e todo o traje-
to podem ser acessado no regu-
lamento pelo site:  http://www.
runnerbrasil.com.br/Views/
Runner/Runner_Calendario-
Detalhe.aspx?idEvento=4864




