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“A COPA DO MUNDO, ELEIÇÕES E O VIRA-LATISMO DE NELSON RODRIGUES” - “Há exatos 60 anos, o Brasil ganhava 
sua primeira Copa do Mundo, vencendo a Suécia, lá em Estocolmo, pelo placar de 5x2. Nelson Rodrigues, um célebre jornalista, 
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33º Batalhão da PM é o terceiro no 
estado em redução dos índices criminais

Responsável pelo policiamento militar em 19 municípios da região, batalhão recebe novo comandante na próxima semana
O 33º Batalhão da Polícia 

Militar de Barretos, respon-
sável pelo policiamento em 
19 municípios da região, é o 
terceiro no Estado em redução 
dos índices criminais.

A informação foi confirma-
da pelo setor de comunicação da 
PM, ao anunciar a transferência 
para a reserva (aposentadoria) 
do tenente coronel Marcondes. 
Em seu lugar, assume o coman-
do do batalhão, o tenente coro-
nel Paulo Henrique Jurisato, in-

tegrante dos quadros da polícia 
militar paulista desde 1.990.

Nascido em Araraquara, 
Jurisato incorporou-se na PM 
paulista como cadete da Acade-
mia de Polícia Militar do Barro 
Branco, em 1.990. Formado, 
foi declarado Aspirante em 25 
de agosto de 1993. Desde en-
tão, o oficial ascendeu a outros 
postos da Polícia Militar, che-
gando ao posto de Tenente Co-
ronel, por merecimento, em 24 
de maio deste ano, promoção 

esta,seguida de sua designação 
ao comando do 33ºBatalhão da 
Polícia Militar de Barretos.

Nos próximos dias, o setor 
de comunicação do batalhão 
anunciará, oficialmente, a data 
da solenidade oficial de passa-
gem de comando, que contará 
com a presença de diversas au-
toridades, oportunidade em que 
o tenente coronel Paulo Hen-
rique Jurisato firmará publica-
mente seu compromisso para 
com a população da região.

O Sindicato dos Bancários de Barretos e região encerrou no último dia 15 a Campanha do Agasalho 2018. 
As agências bancárias de Barretos, além da sede do sindicato, funcionaramcomo postos de arrecadação e 
receberam os cestos identificados da campanha durante os meses de maio e junho. O diretor social do sindi-
cato, Josimar Garcia, ressaltou a colaboração dos bancários na doação de material, bem como na divulgação 
da campanha junto aos clientes e usuários dos bancos, que colaboraram com doações de roupas, cobertores, 
calçados e agasalhos, somando aproximadamente mil peças. Os agasalhos arrecadados nas agências ban-
cárias de Barretos e na sede do sindicato foram entregues as entidades assistenciais Vila dos Pobres, Casa de 
Convivência Dr. Mariano Dias e Casa Albergue Noturno, além famílias cadastradas. O presidente do sindicato, 
Alencar Theodoro de Souza Filho, disse que a campanha superou as expectativas, reafirmando o agrade-
cimento “a todosque ajudaram neste ato de grande solidariedade aos nossos irmãos”.

PREFEITURA: A prefeitura de 
Barretos confirmou que o expe-
diente nas repartições públicas 
municipais terá horário diferen-
ciado nesta sexta-feira (22), 
devido ao jogo do Brasil frente 
à Costa Rica, pela Copa da 
Rússia, que será disputado às 
9 horas. Na sede principal da 
prefeitura, no Complexo Admi-
nistrativo da rua 30, no SAAE, 
nas secretarias e órgãos mu-
nicipais, a abertura será as 
11h30, com atendimento ao 
público até às 17 horas.
AULAS: Os CEMEIs e escolas 
municipais iniciam suas ativi-
dades a partir das 11h30. As-
sim, não haverá aulas para o 
período da manhã.
SAÚDE: Nas Unidades Bási-
cas de Saúde o atendimento 
começa a partir das 11h30, es-
tendendo-se até as 17 horas, 
exceto nas unidades dos bair-
ros Marília e Zequinha Amên-
dola, que funcionarão normal-
mente no período noturno.
INSS: O atendimento ao públi-
co na sede do INSS de Barre-
tos será apenas para as pesso-
as que fizeram agendamentos 
antecipados, das 13 às 17 ho-
ras. No próximo jogo do Brasil, 
dia 27, o atendimento será ge-
ral, para agendados ou não, e 
será feito das 7 às 13 horas.
BANCOS: De acordo com a 
Federação Brasileira de Ban-
cos, a Febraban, os bancos 
deverão alterar o horário de 
atendimento nos dias que a 
seleção brasileira estiver em 
campo. Em dias de jogos às 9 
horas, como nesta sexta-feira 
(22), o atendimento ao público 
nas agências do interior, da ca-
pital e regiões metropolitanas 
será das 13 horas às 17 horas. 
Já nos jogos das 15 horas (dia 
27), o atendimento ao público 
nos bancos do interior, da ca-
pital e regiões metropolitanas 
será das 9 horas às 13 horas.

Copa do 

Mundo 

Fifa 2018

Horários de 
atendimento 

ao público

O Rio das Pedras promove 
neste domingo (24), a partir das 
15 horas, o concurso Garoto e 
Garota Rio das Pedras. As inscri-
ções já se encerraram e 25 can-
didatos disputarão o título, sendo 
que as meninas concorrem em 
três categorias: 5 a 8 anos, 9 a 12 
anos e 13 a 17 anos, e os meninos 
concorrem em duas categorias: 5 
a 12 e 13 a 17 anos. O concurso 
é promovido pelo diretor cultu-
ral, Sinomar da Mata, e tem co-
ordenação de Reinaldo Costa. 
(Foto: Núbia Abreu).

Os competidores que par-
ticiparem do rodeio da 63ª 
Festa do Peão de Barretos es-
tarão concorrendo a uma pre-
miação de quase R$ 1 milhão 
para as seis modalidades pre-
sentes no evento, que aconte-
ce de 16 a 26 de agosto.

O campeão do Barretos In-
ternational Rodeo, modalidade 
touro, receberá como prêmio 
uma caminhonete RAM 250 
avaliada em R$ 250 mil e o 
campeão do cutiano uma Fiat 
Toro avaliada em R$ 80 mil.

“Foi no rodeio que nossa 
história começou e, por isso, 
mantemos uma programação 
diária de competições para 

Independentes garantem a maior 
premiação do país para o rodeio de Barretos
Premiação neste ano é de aproximadamente R$ 1 milhão

Página 5

ressaltar a tradição e para valo-
rizar sempre esse esporte que 
é fonte de sustento de tanta 
gente e que movimenta a eco-
nomia de pequenos e grandes 

municípios em todo o país”, 
afirmou Marcos Abud (foto), 
diretor de rodeio de Os Inde-
pendentes, associação promo-
tora da festa.

Doações da Campanha do Agasalho 
foram entregues a entidades assistenciais

Chorinho no Museu tem apresentação 
do Grupo Escorregando no domingo

Neste domingo, dia 24, às 10 horas, acontece mais uma edição do 
“Chorinho no Museu” com apresentação do Grupo Escorregando. O pro-
jeto é realizado sempre no último domingo de cada mês no Museu Histó-
rico, Artístico e Folclórico Ruy Menezes, na esquina da avenida 17 com 
a rua 16. Na apresentação deste domingo será apresentado um re-
pertório aos amantes de chorinho, como as músicas como “André de 
Sapato Novo”, “Urubu Malandro”, “Bola Preta”, “Doce de Coco”, “Ca-
rinhoso”, “Vou Vivendo”. O Grupo  Escorregando é formado por Glauber 
Juliani (bateria), Euvaldo Lacerda (violão), Leandro Carvalho (violão de 
7 cordas), Paulo Floriano (tuba), Breno Cezar Ferreira (clarinete, flauta 
transversal e saxofone), Felipe Moraes (bandolim), César Juliani (pandei-
ro). O “Chorinho no Museu” faz parte da programação de eventos da 
secretaria municipal de Cultura e atende toda a população, com a 
proposta de levar cultura e entretenimento para a comunidade, atra-
vés das mais variadas formas artísticas e musicais.

Rio das Pedras promove Concurso Garoto e Garota

COPA DO MUNDO
 A diretoria do Rio das Pedras, 

presidida por Luís Moschiar, in-
forma que nesta sexta-feira (22), 
a sede central e a academia fun-

cionarão a partir das 13h00. A 
mudança de horário se deve a 
partida entre Brasil x Costa Rica. 
A sede de campo funciona em 
seu horário habitual.
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Opinião

» O CACHORRO DO PREFEITO
O prefeito Guilherme Ávila (PSDB) exibiu seu mascote 

no Encontro Pet Barretos, realizado na manhã de domingo 
(17), no Rochão. O chefe do Executivo desfilou com um fi-
lhotão de dobermann.

» ESCAPULIU PALAVRÃO NA CÂMARA
No início da sessão do Legislativo barretense vazou no 

áudio da TV Câmara um sonoro palavrão (Filho de P**).  
Virgem Santa, protegei o vocabulário!

» LEI QUE PROÍBE E QUE INCENTIVE
O vereador Carlão do Basquete (PROS) desafiou seus pa-

res da Câmara Municipal de Barretos a fazer leis que proí-
bam o uso indiscriminado de agrotóxicos e que incentivam 
a produção de alimentos orgânicos da agricultura familiar.

» FALTA GALINHA E CARIRU
Ao defender a alimentação saudável, o vereador Otávio 

Garcia (DEM) exclamou: “Haja galinha prá botar ovo prá 
população”. E acrescentou: “Hoje você não vê um cariru”.

» REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA
Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo-Grande 

tem reunião marcada para a próxima quinta-feira (28), às 8 
horas, na Câmara Municipal.

» O PODER DO BATOM
A vereadora Paula Lemos (PSB)  lembrou que as mu-

lheres representam 53% do eleitorado barretense, mas com 
apenas uma representante na Câmara Municipal.

» ONDE FOI PARAR A GRANA DO FUNDO, INDAGA LUPA
O vereador Lupa (DEM) solicitou à prefeitura a relação 

de todas as instituições e projetos que foram beneficiados 
com verbas provenientes do Fundo Municipal do Idoso, nos 
dois últimos anos.

» PAULO CORREA PEDE INFORMAÇÕES SOBRE DINHEIRO
Vereador Paulo Correa (PR) deseja saber da prefeitura 

quais os valores arrecadados no período compreendido de 
janeiro de 2017 até hoje, pelo Fundo Municipal de Pro-
teção e Defesa do Consumidor. Indaga ainda onde foram 
utilizados os recursos.

» PORCENTAGEM DE IMPOSTO PARA O ESPORTE
Vereador Euripinho (PDT) defende a aplicação no espor-

te amador, de porcentual de 5% do ISSQN (Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natureza).

» BETIM PEDE ASFALTO NA UPA
Asfalto na área externa da UPA (Unidade de Pronto Aten-

dimento) foi reivindicado pelo vereador Betim da Comuni-
dade (PSDB).

» LIMPEZA NO LEITO
A limpeza no leito dos córregos da cidade foi solicitada 

pelo vereador João Mulata (PSDB).

» GUIAS REBAIXADAS NO CHAPÉU DO BAGAÇO
Guias rebaixadas para cadeirantes no “Chapéu do Baga-

ço” foram pedidas pelo vereador Fabrício Lemos (PSL) ao 
prefeito municipal.

» TUCANO PEDE PARA BATIZAR VIAS DO CEMITÉRIO
A denominação das ruas internas do cemitério municipal 

foi defendida pelo vereador Dutra (PSDB).

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Religião e política – O 

cristianismo, o islão, a democracia”, de Jacques Piaget, pu-
blicado pelo Instituto Piaget.

Antônio Tuccílio
Presidente da 

Confederação Nacional dos 
Servidores Públicos (CNSP)

A Copa do Mundo, eleições e o 
vira-latismo de Nelson Rodrigues

Não podemos perder a oportunidade de reproduzir a você, este belíssimo texto do escritor e economista, 
Celso Tracco, que também representa o pensamento de muitos dos nossos leitores de todas as semanas

“Há exatos 60 anos, o Bra-
sil ganhava sua primeira Copa 
do Mundo, vencendo a Suécia, 
lá em Estocolmo, pelo placar 
de 5x2. Nelson Rodrigues, um 
célebre jornalista, dramaturgo 
e escritor, decretava que final-
mente havíamos superado o 
complexo de “vira-lata”.

Nelson era um crítico da-
queles que julgavam que pela 
miscigenação, pelo calor dos 
trópicos, pela falta de disci-
plina natural da nossa cultura 
social, o brasileiro não servia 
para nada. Na visão de Nel-
son, o brasileiro tinha uma 
baixa autoestima, um comple-
xo de “vira-lata”.

Assim, a seleção já saiu 
desacreditada. Vencer na Eu-
ropa, jamais. Nós brasilei-
ros, já entrávamos perdendo. 
Como é que um “escravo” po-
dia vencer o “patrão”? Bem, 
nesses 60 anos vencemos 
outras 4 Copas e somos, até 
agora, o maior vencedor no 
futebol mundial. Parece que 
deixamos de ser “vira-latas”.

Mas em outro evento, mui-
to mais importante, as elei-
ções de outubro, já sabemos 
quem será o perdedor: o de 
sempre! O povo brasileiro.

Pagar mais impostos pra suprir uma 
baixa no valor do diesel é inaceitável

Antes de mais nada, é im-
portante dizer que considero le-
gítimas algumas reivindicações 
dos caminhoneiros autônomos. 
É sabido que eles pagam muito 
caro pelo diesel e que, normal-
mente, o preço do frete é baixo.

Conheço, também, as con-
dições precárias das estradas, o 
que coloca esses profissionais 
em risco diariamente. Além dis-
so, é de conhecimento público o 
alto índice de assaltos nas rodo-
vias. Eles são profissionais des-
valorizados, que pagam para tra-
balhar e sequer têm segurança.

Porém, não dá pra fechar 
os olhos para os 51 inquéritos 
que foram abertos para apurar 
um suposto locaute (quando 
patrões impedem trabalhadores 
de retomarem atividades) du-
rante a greve dos caminhonei-
ros, que ocorreu há alguns dias.

Há denúncias de que hou-
ve pessoas infiltradas entre na 
greve. Houve também presi-
denciáveis utilizando a situação 
para alavancar suas campanhas. 
Houve pessoas do meio políti-
co que torceram pelo agrava-
mento da greve para prejudicar 
o governo atual. Houve, ainda, 
pessoas que se aproveitaram do 
que estava acontecendo para 
pedir intervenção militar.

Considerando esses fato-
res, uma greve que teria uma 
boa razão de existir acabou 
desvirtuada, favorecendo uma 
pequena parcela e prejudican-

do um país inteiro.
Talvez as pessoas ainda não 

tenham entendido as conse-
quências dessa greve. Isso expli-
caria a pesquisa publicada pelo 
Datafolha há alguns dias, que 
aponta que 87% dos entrevista-
dos concordavam com a greve 
dos caminhoneiros, mas que 
não queriam “pagar a conta”.

Nós pagamos a conta quan-
do produtos nos supermercados, 
quando faltou gasolina nos pos-
tos de abastecimento, quando 
faltaram insumos para alimentar 
o gado, aves, suínos e peixes, 
o que levou muitos animais à 
morte, causando pesados prejuí-
zos aos produtores rurais.

Para piorar, o governo 
anunciou que, para cobrir a 
redução do preço do diesel em 
R$ 0,46, precisará compensar 
com o aumento de tributos. A 
redução era uma das reivin-
dicações dos caminhoneiros. 

Eles pediam também uma ta-
bela de preços mínimos de fre-
te que, por sua vez, já é alvo 
de uma ação direta de incons-
titucionalidade da CNA. Inde-
pendentemente se as reivin-
dicações são válidas ou não, 
considero injusto colocar esse 
peso nas costas do cidadão.

Já sofremos as consequên-
cias durante a greve e já pa-
gamos altos impostos em tudo 
que adquirimos. Inclusive, 
o Brasil tem uma das cargas 
tributárias mais altas e, apesar 
disso, pouco se vê de retorno.

O povo não deveria pagar 
pelos acordos que o governo fe-
cha com determinada categoria, 
principalmente, quando neste 
caso em que a população sequer 
terá algum benefício. A gasolina 
e o etanol que usamos em nossos 
carros, por exemplo, não terão 
uma baixa nos valores do litro.

Ter que pagar mais impos-
tos pra suprir uma baixa no 
valor do diesel é inaceitável.

A frágil democracia brasi-
leira vive seus piores momen-
tos dos últimos 30 anos. Pelas 
últimas pesquisas mais de 30% 
dos eleitores estão indecisos, 
ou votarão em branco/nulo. 
(Mais de 50% dos brasileiros 
diz que não se mobilizá para a 
Seleção, o desencanto é geral).

Existe cerca de 15 pré-
-candidatos, muitos comple-
tamente desconhecidos para 
o povo. Mas ganhe quem 
ganhar, dificilmente poderá 
governar o país, pois o parti-
do, provavelmente, não fará 
maioria no Congresso e este, 
mesmo renovado, permanece-
rá fragmentado.

Continuaremos com as 
negociatas de sempre tendo o 
presidente de comprar apoio. 
Com que dinheiro? Ora o de 
sempre, o chamado dinheiro 
público, aquele dos impos-
tos, aquele que não vai para a 
educação, para a saúde, para 
a segurança, para a infraes-
trutura, ou seja, este povo, 
perdedor, continuará a ser 
massacrado pelo infame sis-
tema político brasileiro.

Quando é que nós, o povo, 
iremos vencer nosso comple-
xo de vira-lata? Quando en-

tenderemos que os políticos 
eleitos, devem servir ao povo 
e não se servir dele? Quando 
iremos entender que, numa 
democracia, a verdadeira au-
toridade emana do povo e não 
do político eleito?

Devemos olhar com mui-
ta atenção para o nosso cam-
peonato mais importante: 
o campeonato da cidadania 
consciente, onde o vencedor 

deve ser o cidadão que deve 
ter uma vida mais justa e par-
ticipativa.

Nosso sistema político não 
joga para o povo, portanto, 
cabe ao povo vencer seu com-
plexo de vira-lata e mudar 
esse time corrupto, anacrô-
nico, ineficaz e despótico. Já 
passou da hora do povo bra-
sileiro vencer, mas para isso, 
ele precisa aprender a jogar”.

O jornalista e escritor, Nelson Rodrigues
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Continuam a venda os passaportes para a 63ª Festa do 
Peão de Barretos para barretenses. O ponto de vendas 

exclusivo fica no North 
Shopping Barretos e o 

passaporte garante 
acesso para todos 
os dias do evento 

que acontece 
de 16 a 26 de 

agosto, in-
cluindo o show 

da estrela 
internacional 
Shania Twain. 
A programa-

ção completa da 
Festa está no site 

independentes.com.
br (foto divulgação)

Segunda-feira (18), foi dia da empresária Lorrayne Matos 
marcar idade nova, onde a comemoração foi antecipada 
para o sábado (16), onde brindou a data com os familia-
res e amigos, em especial, com o marido Marcos, a filha 

Júlia e o enteado Pedro (foto). Felicidades!!!

Dona Luzia Alves de Oliveira Ramos, ladeada por seu marido Pedro, e os seis dos seus sete filhos, completou 
74 anos quarta-feira (20), mas a comemoração da data especial aconteceu no sábado (16), com uma belíssima 

festa, regada de muito amor, confraternização e união, entre sua família e amigos. Sucesso!!!

A enfermeira Camila Brito brindou mais um 
aniversário quarta-feira (20), recebendo os mimos 
dos pais Natanael e Daia, dos irmãos Nereu e Jos-

ley, as felicitações dos amigos e demais familiares, 
e o carinho do noivo Dudu. Parabéns!!! 

Uma filha, neta e amiga exemplar, que enche sua 
família de orgulho, essa é Sandy Maria Maga-

lhães de Souza, que tem motivos de sobra para 
comemorar, a celebração dos seus 18 anos hoje 
(22), e o 1° lugar na Barão de Mauá no curso de 

Biomedicina. É só o início de grandes conquistas 
que estão por vir, sucesso!!!

Ontem (21), foi dia de festa em torno de Tatiana 
Thomaz, que seu reuniu com seus amigos e 

familiares em um badalado bar da cidade para 
comemorar a chegada da idade nova e tam-

bém o lançamento do seu novo projeto, “Dicas 
da Taty” na Web TV Barretos. Tudo de bom!!!  

Domingo (24), as atenções 
serão todas voltadas para 
Gui Silveira, que marca 
niver e apaga mais uma 
velinha. Uma pessoa do 
bem, amiga e sempre está 
disposto a ajudar, merece 
toda felicidade do mundo, 
e nesse dia especial não 
será diferente, pois estará 
rodeado por seus fami-
liares e amigos. 
Felicidades!!!

Jorge José Castanheira Neto, de apenas 5 anos, está 
no pique total da Copa do Mundo. Na partida de 

hoje entre Brasil x Costa Rica, ele arrisca um palpite 
de 2 X 0 para a seleção canarinho. Vai Brasil!!!

Aconteceu no último sábado (16), em uma chácara da cidade, a 1ª edição da festa Intense, um sonho cons-
truído por 6 amigos que são apaixonados por música eletrônica. Juliano Carvalho, Ygor Yoshida, Luiz Giac-
chetto, Jovane Lopes, Osvaldo Zampieri e Wellington Resende, buscaram em cada momento da produção 

da Intense colocar o público em primeiro lugar e trazer uma festa que todos se sentissem confortáveis 
para curtir a sua vibe da melhor forma possível. O conceito de reciprocidade foi a base da Intense: “Trate o 
outro como você gostaria de ser tratado”. Esse sexteto fantástico pretende promover a 2ª edição da Inten-

se em 2019 com muito mais novidade para agradar ao público que curte som eletrônico. Sucesso!!!

Flash nas irmãs, Raissa e Melissa Macedo, que desde 
pequenas tem uma qualidade em comum, a vaidade e 
o bom gosto para se vestirem. E por sua vez não foi di-
ferente para dançarem na festa junina do Cemei Maria 

Fernandes Rodrigues, elas arrasaram nos look. Lindas!!!
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Ordem Pública precisa rever segurança de 
trânsito na Avenida José Ducati com a rua 34

O vereador João Roberto dos 
Santos, João Mulata, solicitou à 
secretaria municipal de Ordem 
Pública, estudo urgente para 
rever a segurança de pedestres 
e veículos no entroncamento e 
rotatória da Avenida José Ducati 
com a rua 34 e avenida 15.

Um dos problemas apre-
sentados por pedestres, no 
local, é a possibilidade de ve-
ículos que circulam pela Ave-
nida José Ducati (sentido rua 
34), serem autorizados a fazer 
a conversão para a Rua Fábio 

Junqueira Franco (sentido Re-
gião dos Lagos), quando, na 
visão do vereador, essa con-
versão deveria ser proibida.

Outro problema com a se-
gurança detectado é quando 
pedestres que caminham senti-
do Região dos Lagos para se-
guirem pela rua 34 ou avenida 
15 (sentido centro), encontram 
dificuldades para fazerem a 
travessia de, pelo menos, qua-
tro pistas (além de calçadas no 
canteiro central) sem faixa de 
pedestres ou sinal de “Pare” ou 

“Atenção” pela avenida ou rua 
34, para os veículos que tran-
sitam sentido bairro (ou aveni-
das 13, 11, etc).

“Já recebemos denúncias 
que possíveis atropelamen-
tos ainda não aconteceram, 
evitados por Deus, e não por 
falta de atenção de pedestres. 
Já levamos os problemas para 
o secretário Muroni, que pro-
meteu estudar e resolver com 
urgência, antes que uma tra-
gédia aconteça ali”, comentou 
o vereador João Mulata.

Nesta quinta-feira (21), funcionários da secretaria de Trânsito e de Ordem Pública estiveram no 
local, estudando, fotografando e realizando medição, para execução do projeto de reorganização 
do trânsito, com a possibilidade de pintura de faixa para travessia de pedestres com temporiza-

dor na Avenida Domingos Ducatti, antes da rotatória O projeto de lei, de autoria 
do prefeito Guilherme Ávila, 
que disciplina o descarte cons-
ciente do lixo eletrônico em 
Barretos, foi aprovado por una-
nimidade na sessão de segun-
da-feira (18) na Câmara Mu-
nicipal. O objetivo é reduzir os 
impactos ambientais negativos 
causados pelo descarte incor-
reto de resíduos que provocam 
danos irreparáveis à saúde da 
população e ao meio ambiente.

A prefeitura de Barretos 
iniciará a execução do proje-
to com a construção e distri-
buição de caixas coletoras em 
pontos estratégicos. Entre os 
materiais que são aceitos es-

Projeto que recolhe lixo eletrônico 
foi aprovado pelos vereadores

tão: celulares, baterias, pilhas, 
lâmpadas LED e fluorescen-
tes e resíduos tecnológicos.

Depois de coletado, o lixo 
eletrônico será encaminhado a 
empresas especializadas que fa-
rão o desmonte e o reaproveita-
mento adequado das peças. Com-
ponentes plásticos, por exemplo, 

são enviados para reciclagem e 
as partes de aço são fundidas para 
compor novas peças que preci-
sam do material. Já os compo-
nentes eletrônicos, mais tóxicos, 
são triturados, passam por pro-
cessos químicos, obtendo sais e 
óxidos metálicos a serem utiliza-
dos em indústrias específicas.

É todo resíduo material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. Com 
o elevado destes produtos, este tipo de resíduo tem se tornado um grande problema 
ambiental, quando não descartado em locais adequados. Materiais eletroeletrônicos 
são compostos por grandes quantidades de elementos tóxicos, como metais pesados 
(mercúrio, chumbo, cádmio e cromo), gases de efeito estufa e substâncias halogena-
das - como o CFC (clorofluorcarbonetos). Por isso, antes do descarte e da reutilização, 
é necessário que eles passem por um processo de descontaminação.

O QUE É LIXO ELETRÔNICO?

Deputado Sebastião Santos participa da abertura 
oficial do 17º Salão São Paulo de Turismo

Evento contou com a participação de representantes 
de 56 “Municípios de Interesse Turístico”

O deputado estadual Se-
bastião Santos (PRB) parti-
cipou na última terça-feira 
(19) da abertura oficial do 17º 
Salão São Paulo de Turismo, 
realizado no Centro de Even-
tos São Luís, em São Paulo. 
A organização ficou por conta 
da Associação Brasileira dos 
Municípios de Interesse Cul-
tural e Turístico (AMITur), em 
parceria com a empresa Con-
teúdo Brasil Feiras e Eventos, 
e com o apoio das prefeituras 
dos Municípios de Interesse 
Turístico. Ao todo, foram 56 
cidades inscritas no evento.

De acordo com o deputado 
Sebastião, a organização do 
evento tem mostrado a am-
pla divulgação das cidades 
que se tornaram “municípios 
de interesse turístico”, com a 
montagem de stands contando 
a história da cidade, os pontos 
turísticos e seus atrativos, en-
tre culinária, passeios, hotela-
ria, artesanato e cultura local.

“Sabemos do empenho de 
cada município ao trazer seus 
melhores atrativos turísticos 
para o evento. Isso mostra o de-
sempenho em manter o turismo 
ativo, com os recursos destina-
dos após a conquista do selo de 
MIT. Queremos que as cidades 
busquem ampliar também a ge-
ração de emprego, renda e fo-
mento do trabalho”, disse.

Durante a abertura oficial, 
também foi apresentada a 
programação do 18º Congres-
so do Turismo Paulista, que 
ofereceu cerca de 30 cursos, 

apresentações e painéis gra-
tuitos, com direito a certifica-
ção para os participantes.

Além das atividades do 
salão e do congresso, o espa-
ço também recebeu a 7ª Expo 
Artistas Paulistas, que mostrou 
telas pintadas por vários artis-
tas plásticos nascidos no Esta-
do, cujas obras retratam cenas 
do interior paulista. Os artistas 
expositores receberam certifi-

cado de participação e premia-
ção para telas selecionadas. 

Estiveram na abertura, 
o presidente da Associação 
Brasileira dos Municípios de 
Interesse Cultural e Turístico 
(AMITur), Jarbas Favoretto; 
o secretário estadual de Cul-
tura, Romildo Campello; a 
secretária estadual adjunto do 
Turismo, Bianca Colepicolo; e 
demais autoridades estaduais.

O secretário municipal de Turismo de Barretos, Adriano Santos, 
e o locutor de Rodeios, Paulinho 1001, acompanharam o depu-
tado Sebastião Santos, durante o Salão São Paulo de Turismo
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Rodeio de Barretos tem maior premiação do país
Premiação neste ano é de aproximadamente R$ 1 milhão. Competidores também disputam vagas para o milionário rodeio norte-americano The American

Os competidores que partici-
parem do rodeio da 63ª Festa do 
Peão de Barretos estarão concor-
rendo a uma premiação de quase 
R$ 1 milhão para as seis moda-
lidades presentes no evento, que 
acontece de 16 a 26 de agosto.

O campeão do Barretos In-
ternational Rodeo, modalida-
de touro, receberá como prê-
mio uma caminhonete RAM 
250 avaliada em R$ 250 mil 
e o campeão do cutiano uma 
Fiat Toro avaliada em R$ 80 
mil. O 25º Barretos Interna-
tional Rodeo acontece de 23 
a 26 de agosto com montarias 
em Touro. Cutiano, Bareback, 
Sela Americana, Três Tambo-
res e Team Penning serão dis-
putados na mesma data.

Uma competição interes-

tadual abrirá a programação 
das montarias em touro da 
Festa (dias 16, 17 e 19) com 
a participação de equipes re-
presentando os estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Goiás, 
Paraná, Santa Catarina, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

O sábado, 18, será marcado 
por uma disputa inédita, The 
American Run com a partici-
pação de 15 competidores que 
disputarão duas vagas para a 
semifinal do rodeio milionário 
que acontece no Texas no mês 
de fevereiro de 2019.

A etapa final da Liga Na-
cional de Rodeio será reali-
zada nos dias 20, 21 e 22 de 
agosto reunindo os campeões 
de todas as etapas disputadas 
durante o ano. A grande final 

será no sábado dia 25. 
Competições de Três Tam-

bores e Working Penning pelo 
Campeonato Barretos aconte-
cem nos dias 20, 21 e 22 de 
agosto e as seletivas das mo-
dalidades Três Tambores e 
Team Penning serão de 16 a 
19 de agosto e 23 a 25. 

“Foi no rodeio que nossa 
história começou e por isso 
mantemos uma programação 
diária de competições para res-
saltar a tradição e para valorizar 
sempre esse esporte que é fon-
te de sustento de tanta gente e 
que movimenta a economia de 
pequenos e grandes municípios 
em todo o país”, afirmou Mar-
cos Abud, diretor de rodeio de 
Os Independentes, associação 
promotora da Festa. Diretores de Os Independentes durante entrevista coletiva no Parque do Peão

Prefeitura de Barretos vai convocar mais 155 profissionais para educação no próximo dia 2
A prefeitura de Barretos, por 

meio da secretaria municipal de 
Educação irá chamar mais 155 
profissionais no dia 2 de julho, 
para atuarem no Sistema Muni-
cipal de Ensino. Os cargos são 
de professores, coordenadores, 

diretores e supervisor.
Com essa convocação, o nú-

mero de chamados entre todas 
as convocações, iniciadas no dia 
4 de abri, chegará a 218 novos 
profissionais, superando o que 
estava anteriormente previsto 

no TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta) estabelecido com a 
Defensoria Pública de Barretos.

Os convocados que serão 
chamados foram aprovados 
em recente concurso público 
da prefeitura.

90 professores de Educação Infantil
40 professores 1 (salas regulares)
1 coordenador pedagógico para a Educação Infantil
5 coordenadores pedagógicos para o Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano)
1 coordenador pedagógico para o Ensino Fundamental - Área de Humanas (6º ao 9º Ano)
1 coordenador pedagógico para o Ensino Fundamental - Área de Exatas (6º ao 9º Ano)
1 coordenador pedagógico para o Ensino Fundamental - Área de Linguagem e Comunicação (6º ao 9º Ano)
1 professor 2 (Educação Física)
1 professor 2 (Inglês)
1 professor 2 (Matemática)
1 professor 2 (Português)
11 diretores de escola
1 supervisor de ensino

VEJA ABAIXO OS CARGOS DOS PROFISSIONAIS QUE SERÃO CONVOCADOS:
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

Na última terça-feira, 19 
de junho, foi comemorado os 
10 anos da criação da lei que 
reduziu a tolerância para a 
quantidade de álcool no orga-
nismo – A Lei Seca.

Somados a uma maior fis-
calização nos últimos anos, as 
mudanças nas punições para 
os motoristas que cometerem 
infrações ao volante sob o 
efeito de álcool, os resultados 
na diminuição no número de 
acidentes já vêm aparecendo.

“Em 2012 tivemos uma 
alteração importante com o 
advento da Nova Lei Seca, 
que considerou infração a 
ingestão de qualquer quan-
tidade de álcool e aumentos 
significativos nas multas e 
penalidades. Em 2018, uma 
alteração legislativa trouxe 
a expectativa de se aumentar 
o caráter preventivo, com a 
punição mais rígida por parte 

No período de 5 a 13 de 
junho, a secretaria municipal 
de Saúde, através da Unidade 
de Saúde Doenças Infecto-
contagiosas “São Sebastião”, 
promoveu campanha de pre-
venção e orientação sobre he-
patites e sífilis.

No período da ação, reali-
zada no Supermercado Lavra-
dores, foram realizados 365 
testes para hepatite B, 376 tes-
tes para hepatite C e 163 tes-
tes de sífilis. De acordo com 
a coordenadora temporária da 
Unidade São Sebastião, Már-
cia Regina Garbuglio Neves, 

Devido aos sintomas silen-
ciosos e à inexistência de um 
exame específico para detec-
ção, grande parte dos pacientes 
é diagnosticada por acaso e de 
forma tardia, reduzindo suas 
chances de cura.

O carcinoma renal ou cân-
cer de rim, é um tipo de câncer 
raro que afeta duas vezes mais 
os homens em relação às mu-
lheres e costuma ser detectado 
por acaso, em exames de roti-
na, já que os sintomas iniciais 
são silenciosos e ainda não 
existe um exame específico 
para diagnóstico.

Anualmente são detectados 
cerca de 340 mil novos casos, e 
o número está aumentando ra-
pidamente, por isso é importan-
te que as pessoas se conscienti-
zem sobre o assunto.

Existem diversos tipos de 
câncer de rim, porém, o ade-
nocarcinoma de células renais 
representa cerca de 90 em cada 
100 casos. Por isso, acaba sen-
do chamado de forma genérica 
de ‘câncer de rim’.

“Carcinomas são cânceres 

O gerente comercial da Atwi 
Empreendimentos, Daniel Mes-
sias, e a Correspondente Caixa, 
Luciana Soares Ubida, já che-
garam na ficha de número 650 
do total de pré-cadastrados para 
receber uma das casas do Resi-
dencial São Francisco.

Sendo assim, todos que se 
encontram dentro deste núme-
ro e não tem restrição em seus 
nomes, já foram chamados 

para apresentação de documen-
tação. Cerca de 500 pessoas já 
foram atendidas e, agora, estão 
sendo chamados aqueles que já 
tiveram o crédito aprovado pela 
Caixa Econômica Federal. 

Segundo Luciana Soares 
Ubida, 1.100 pré-cadastrados 
estão com seus nomes limpos 
e todos deverão ser chamados 
para apresentação de docu-
mentação. “Não esquecendo 

de que tudo tem sido feito de 
acordo com o número de pré- 
inscrição”, frisou. 

O presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Muni-
cipais de Barretos, João Rober-
to dos Santos, está ansioso pelo 
início das obras de construção 
do residencial São Francisco. 
“Estamos cada dia mais perto 
da realização deste sonho”, de-
clarou João Roberto.

Correspondente Caixa começa a chamar 
servidores que já tiveram crédito 

aprovado para Residencial São Francisco

21 DE JUNHO
Dia Mundial de Conscientização 

sobre o Câncer de Rim
Câncer de rim avançado é um dos que mais crescem no mundo

que se iniciam em células que 
revestem as superfícies inter-
nas ou externas do corpo. No 
caso dos rins, eles começam a 
se desenvolver em células que 
revestem os túbulos renais, ori-
ginando então os adenocarcino-
mas de células renais”, conta o 
oncologista e hematologista dr. 
André Nebel de Mello.

FATORES DE RISCO
Pessoas que estão acima dos 

50 anos de idade têm maior pro-
babilidade de desenvolver a doen-
ça e os principais fatores de risco 
são o tabagismo, a obesidade, a 
exposição a substâncias tóxicas, 
histórico familiar, hipertensão e 
doenças renais avançadas.

SINTOMAS
Já os sintomas mais comuns 

são a coloração rosada ou aver-
melhada da urina (ou até sangue 
expelido, em alguns casos), dor 
em um dos lados da região lom-
bar, massa (nódulo) na parte la-
teral ou inferior das costas, febre 
e perda de peso sem motivo.

TRATAMENTO
Em estágio inicial, o trata-

mento é feito por meio de cirur-

gia e ainda há chance de cura. 
Porém, devido à dificuldade 
de detecção, muitos pacientes 
são diagnosticados já em es-
tágio avançado, podendo até 
apresentar metástase, ou seja, a 
extensão do tumor para outros 
órgãos. “Nesses casos, o trata-
mento costuma ser feito com 
medicações, que tem o objetivo 
de frear o avanço da doença e 
promover uma melhor qualida-
de de vida”, explica o médico.

PREVENÇÃO
Com um aumento sustentado 

da incidência de 2 a 3% a cada 
década, o câncer de rim avançado 
está entre os cânceres que mais 
crescem no mundo, de acordo 
com o GLOBOCAN. Por isso, 
é necessário que as pessoas co-
nheçam a enfermidade e fiquem 
alerta aos possíveis sinais. “Além 
disso, é importante que a popula-
ção busque e mantenha hábitos 
saudáveis, com uma alimentação 
equilibrada e prática de exercícios 
físicos regular, por exemplo, para 
que desde já atuem na prevenção 
desse e outros problemas”, finali-
za o especialista.

Saúde divulga balanço da ação 
em prevenção a hepatites e sífilis

foram confirmados um caso 
positivo para hepatite B, cin-
co positivos para hepatite C e 
15 positivos para sífilis.

“Os casos positivos de sífi-
lis foram encaminhados para a 

Unidade de Saúde mais perto 
de onde residem as pessoas que 
tiveram confirmação. Já os de 
hepatites foram agendados para 
consulta médica no São Sebas-
tião”, informou Márcia Neves.

Especialista comenta 
os 10 anos da Lei Seca

do Estado para aqueles que 
causarem acidente ao volante, 
quando embriagados, inclusi-
ve com um apenamento, que 
passa de cinco a oito anos, até 
mesmo em regime fechado 
para os casos mais graves, o 
que é uma novidade impor-
tante”, destaca o especialista 
em Direito e Processo Penal, 
Leonardo Pantaleão.

Pantaleão esclarece ainda 
que, mesmo com o maior rigor, 
sempre cabe a interpretação 
após a análise do caso concreto 
para se identificar o caráter de 
dolo eventual (com intenção) e 
culposo (sem intenção).

Em caso de dolo, segundo 
o jurista, o rito é diferenciado 
e a pena pode alcançar até 20 
anos de prisão.

Criminalista, Leonardo 
Pantaleão, destaca maio 
rigor da legislação penal a 
partir deste ano
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FUNDAÇÃO CASA DO MAÇOM JOÃO BARONI

A Associação Brasilei-
ra do Agronegócio (Abag) 
conseguiu na Justiça Fede-
ral a suspensão, para suas 
associadas, da “tabela de 
frete mínimo na contratação 
de transporte rodoviário de 
carga”, imposta pela Medi-
da Provisória n.º 832/2018 e 
Resolução n.º 5.820/2018 da 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT). A 
decisão liminar da 11ª Vara 
Federal Cível de São Paulo 
foi proferida pelo juiz fede-
ral Marcelo Guerra Martins.

Segundo a Abag, a tabe-
la seria ilegal por ofensa aos 
princípios constitucionais 
da livre iniciativa e da livre 
concorrência, bem como 
afrontaria igualmente os 
princípios da proporcionali-
dade, finalidade e eficiência, 
pois resultaria em majora-
ção substancial no valor do 
transporte, o que causaria 
impacto no preço dos mais 
variados bens, com riscos 
de diminuição da produção 
agrícola e industrial do país.

Na decisão, o juiz ex-
plica que um dos objetivos 
fundamentais da República 
Federativa do Brasil, se-
gundo a Constituição Fede-
ral, é garantir o desenvolvi-
mento nacional.

“No caso, desenvolvi-
mento deve ser visto não 
apenas como uma elevada 
renda per capita, mas, so-
bretudo, como um estágio 
econômico e social em que a 
ampla maioria da população 
tenha condições de vida dig-
na, o que, como bem sabido, 
o Brasil está longe de atin-
gir”, afirma o magistrado. 

Martins diz que a inter-

venção estatal na economia 
é um “tema espinhoso”, mas 
entende que ela deve ocorrer 
apenas quando inequivoca-
mente estiver presente algu-
ma falha de mercado.

Para ele, o “tabelamento 
de preços é medida drásti-
ca, eis que retira totalmen-
te a liberdade negocial das 
partes. Ademais, conforme 
exemplos históricos infe-
lizmente já vivenciados, 
geralmente esse tipo de 
intervenção é inócuo, cau-
sa incerteza, insegurança e 
escassez de produtos, em 
franco prejuízo dos con-
sumidores. Basta recordar 
o que houve no Brasil nas 
décadas de 1980 e 1990”.

O magistrado vai além, 
afirmando que “oscilações 
no mercado de transporte 
são corriqueiras, ainda mais 
quando estiverem em cena, 
por exemplo, produtos agrí-
colas que são eminentemen-
te sazonais. Daí não haver 
surpresa que não possa ser 
superada pelos mecanismos 
ordinários da negociação. 
Portanto, o expressivo au-
mento do combustível (Die-
sel) deve ser repassado, via 
negociação entre as partes, 
aos preços dos fretes”.

O juiz conclui sua de-
cisão dizendo que o tabe-
lamento “não favorece o 
crescimento econômico e, 
por conseguinte, é contrário 
ao próprio desenvolvimento 
do país. Na mesma linha, 
a intervenção é excessiva, 
não razoável e despropor-
cional, não se coadunando, 
destarte, com os princípios 
da livre iniciativa e da livre 
concorrência”.

Estão abertas as inscrições 
para os cursos de curta duração 
durante o mês de julho, no Se-
nac Barretos. Com cargas ho-
rárias que variam entre 15 e 60 
horas, há 17 opções distribuídas 
em diversas áreas: eventos e la-
zer, comunicação e artes, tec-
nologia da informação, gestão 
e negócios, hotelaria e turismo, 
desenvolvimento social, moda 
e saúde e bem-estar.

De acordo com o gerente 
da unidade, Emerson Mello 
dos Santos, os cursos, com 
baixo investimento e bom re-
torno, são uma ótima oportu-
nidade para quem quer apro-
veitar o período de férias para 
se capacitar e aumentar as 
chances de empregabilidade.

“Oferecemos uma grade de 
áreas ampla para o aluno optar 
e, assim, desenvolver com-
petências necessárias para in-
gressar no mundo do trabalho 
ou até mesmo se aprimorar em 
determinada função, para re-
tornar às suas atividades, mais 
habilidoso e com novos conhe-
cimentos”, explicou Emerson 
Mello dos Santos.

DESCONTOS 
E INSCRIÇÕES

Todos os cursos presenciais 
do Senac Barretos estão com 
desconto de 30%. É mais uma 
vantagem para quem precisa de 

Senac Barretos programa cursos rápidos 
em diversas áreas para as férias

Há 17 oportunidades para quem deseja se capacitar no mês de julho

Costa Rica 5 x 0 Brasil
Apesar do favoritismo no futebol, o Brasil perde de goleada em quesitos 

fundamentais, como educação, saúde, economia, meio ambiente e segurança
Depois do empate contra 

a Suíça, começaram os bolões 
para ver quem acerta o resultado 
do jogo do Brasil contra a Costa 
Rica, nesta sexta-feira (22 de ju-
nho). Dentro de campo será difí-
cil derrubar o Brasil de Neymar, 
Philippe Coutinho e Gabriel Je-
sus, mas fora dos gramados, a 
Costa Rica vence de goleada.

EDUCAÇÃO
COSTA RICA 1X0 BRASIL

De acordo com a diretora pe-
dagógica da Editora Positivo, Ace-
driana Vicente, a Costa Rica ganha 
do Brasil no quesito educação e isso 
pode ser explicado pelo próprio 
investimento dos países na área. 
Segundo dados do Banco Mun-
dial (2013), o Brasil investe 5,8% 
do PIB em educação, enquanto a 
Costa Rica investe 6,87% do PIB. 
A taxa de analfabetismo também é 
favorável à Costa Rica, que possui 
o menor índice da América Central: 
3,2% da população acima de 15 
anos, segundo o Banco Centroame-
ricano de Integración Económica 
(BCIE). O Brasil ainda tem mais de 
8% da população analfabeta (Ban-
co Mundial, 2013). No quesito li-
teracia(capacidade de usar a leitura 
e a escrita como forma de adquirir 
conhecimentos, desenvolver as 
próprias potencialidades e parti-
cipar ativamente na sociedade), a 
Costa Rica ocupa a 43a posição no 
ranking mundial, enquanto o Brasil 
ocupa a 76a posição, atrás dos vi-
zinhos Paraguai (57a), Argentina 
(37a) e Uruguai (32a).

SAÚDE
COSTA RICA 2X0 BRASIL

Quando os países se en-
frentam no campo da saúde, os 
resultados não ficam melhores 
para o Brasil. Começando pela 
expectativa de vida que, segundo 
o relatório de Desenvolvimento 
Humano de 2015, apresenta uma 
média de 79,4 anos na Costa 
Rica e apenas 74,5 anos de idade 
no Brasil. Esse índice é um re-
flexo da precariedade do país na 
estrutura de saúde. A Costa Rica 
está em 36o no ranking mun-
dial da Organização Mundial de 
Saúde, que coloca o Brasil em 

125o. “O Brasil, uma nação de 
investimento médio, fica entre os 
últimos colocados em razão dos 
elevados desembolsos que a po-
pulação destina para cobrir gas-
tos com saúde”, diz o relatório.

Outro fator relevante para a saú-
de de um país é a qualidade do sa-
neamento básico, outro ponto fraco 
do Brasil. A Enciclopédia Britannica 
enfatiza que, no Brasil, “condições 
sanitárias e habitacionais precárias 
exacerbam os riscos à saúde”, prin-
cipalmente, entre a população mais 
pobre. Já sobre a Costa Rica, a enci-
clopédia expõe que o país conseguiu 
praticamente eliminar as doenças 
mais comuns de climas tropicais, 
tendo seu sistema de saúde “consi-
derado um modelo para outros paí-
ses latino-americanos”. De acordo 
com o relatório de Desenvolvimen-
to Humano de 2015, apenas 83% 
da população brasileira tem acesso 
à rede sanitária, enquanto na Costa 
Rica esse número sobe para 95%.  

SEGURANÇA 
COSTA RICA 3X0 BRASIL

Dados de 2013 do Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC) colocam o Brasil 
no 13o lugar no ranking dos países 
com maior número de homicídios, 
com 26,5 mortes intencionais para 
cada 100 mil habitantes. Neste mes-
mo ranking, a Costa Rica aparece na 
53a posição, com 8,4 homicídios a 
cada 100 mil habitantes. O Atlas da 
Violência 2018 do IPEA (Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada) 
mostra dados mais recentes e ainda 
mais alarmantes do Brasil: o país al-
cançou, em 2016, a marca histórica 
de 62.517 mortes intencionais, regis-
trando uma taxa de 30,3 homicídios 
para cada 100 mil habitantes, supe-
rando, pela primeira vez na história, 
o patamar de 30 mortes intencionais 
a cada 100 mil habitantes. Segundo 
o estudo, o indicador corresponde a 
30 vezes a taxa de assassinatos da 
Europa. Por outro lado, há 65 anos, a 
Costa Rica aboliu as forças armadas 
e substituiu as bases militares por es-
colas e, hoje, se orgulha de ter mais 
professores que soldados.

MEIO AMBIENTE
COSTA RICA 4X0 BRASIL

O Brasil é o segundo país 
com a maior cobertura vegetal 
do mundo, ficando atrás apenas 
da Rússia. Porém, o desmata-
mento está reduzindo de forma 
significativa a área verde do ter-
ritório brasileiro. De acordo com 
o membro da Rede de Especialis-
tas em Conservação da Natureza, 
o pesquisador Carlos Nobre, o 
desmatamento da Amazônia bra-
sileira está perto de 20% de sua 
vegetação nos últimos 50 anos. 
O limite de 20% a 25% seria o 
abismo climático irreversível 
para a manutenção de grande 
parte da floresta. Além disso, a 
Mata Atlântica já perdeu apro-
ximadamente 88% da sua cober-
tura vegetal e hoje é considerada 
a quinta área mais ameaçada do 
planeta. Conforme estudos do 
Ministério do Meio Ambiente, 
67% do Cerrado também sofreu 
modificação e a Caatinga teve 
sua vegetação reduzida pela me-
tade, devido ao desmatamento. 
São aproximadamente 500 mil 
hectares devastados por ano. 

Enquanto isso, a Costa Rica é 
o primeiro país tropical em todo 
o mundo a conseguir reverter o 
desmatamento. Atualmente, a 
nação tem mais da metade de 
seu território coberta por flo-
restas. Em 1983, as áreas rema-
nescentes eram apenas 26% do 
total. A Costa Rica é o país com 
maior variedade de flora e fau-
na de toda a América Central. 
Apesar de responder por apenas 

0,03% do território da superfície 
da terra, o país reúne, segundo 
cientistas, 4% de toda a biodiver-
sidade do planeta. A Costa Rica 
ocupa o quinto lugar do mundo 
na classificação do Índice de De-
sempenho Ambiental de 2012 e o 
primeiro lugar entre os países do 
continente americano.

ECONOMIA
COSTA RICA 5X0 BRASIL

De acordo com o economista 
e reitor da Universidade Positivo 
(UP), José Pio Martins, a renda 
por habitante da Costa Rica fica 
entre 25% e 30% superior à do 
Brasil, o que possibilita aos cos-
ta-riquenhos um padrão de vida 
médio melhor que o padrão bra-
sileiro. “Embora tenha passado 
por períodos de recessão econô-
mica, nos últimos anos, a Costa 
Rica tem enfrentado bem a insta-
bilidade mundial e mantido taxas 
de crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) acima do Brasil, 
razão por que a taxa de desem-
prego lá é menor”, explica.

Quando se compara o cresci-
mento econômico, o Brasil está 
em processo de recuperação. 
Depois das quedas de 7% em 
2015 (-3,5%) e 2016 (-3,5%), na 
maior recessão da história recen-
te do país, o PIB deu sinais de 
recuperação e cresceu 1,0% em 
2017, segundo o IBGE, número 
insuficiente para repor as perdas 
da atividade econômica na crise. 
Enquanto isso, a Costa Rica re-
gistrou um crescimento do PIB de 
69,5% entre 2013 e 2017, a maior 
expansão de toda a América La-
tina, de acordo com a Comissão 
Econômica Para América Latina 
(Cepal). “Em matéria de econo-
mia e situação social, a Costa Rica 
é melhor que no futebol, esporte 
em que fica bem abaixo do padrão 
técnico dos brasileiros. Mas isso 
não significa que o Brasil sem-
pre ganhará, automaticamente, o 
jogo. É esperar para ver”, afirma 
o economista.

retorno rápido do investimento, 
já que a metodologia da institui-
ção prioriza a formação prática e 
a educação para a autonomia, es-
timulando o empreendedorismo.

Os interessados podem con-

ferir a programação completa 
dos cursos e fazer as inscrições 
no Portal Senac www.sp.senac.
br/barretos. O Senac Barretos 
fica localizado na avenida 21, n 
087, na esquina da rua 2.

Justiça suspende 
tabela de frete mínimo 

para associação do 
agronegócio
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Durante a 50ª ExpoAgro 
Barretos, que acontece de 20 a 
29 de julho, dez comitivas do 
sudeste e centro-oeste do país 
irão participar do Concurso da 
Queima do Alho, que será co-
ordenado por João Paulo Mar-
tins, também responsável pelo 
concurso na Festa do Peão de 
Barretos. Desde novembro 

de 2016, a Queima do Alho é 
considerada Patrimônio Cul-
tural Imaterial do Brasil, por 
meio da Lei 13.364.

A expressão Queima do 
Alho surgiu no dia-a-dia das 
comitivas e se tornou uma 
tradição culinária típica da 
cultura caipira e sertaneja, 
composta por arroz carreteiro, 

feijão gordo, paçoca de carne 
e churrasco, tudo preparado 
em um fogão improvisado.

Avaliada por comissão, no 
Concurso, ganha quem prepa-
rar a melhor refeição em um 
menor espaço de tempo. Cada 
comitiva precisa apresentar um 
comissário responsável, que é 
quem prepara todo o cardápio.

COTIDIANO
Dez comitivas participam de Concurso da Queima do Alho da 50ª ExpoAgro Barretos

• Anésio Garcia (Barretos-SP) – Comissário: Álvaro Garcia
• Raíz do Sertão (Barretos-SP) – Comissário: Itamar R. da Silva
• Burro n’Água (Olímpia-SP) – Comissário: Tassio P. de Oliveira
• Três Rios (Palestina-SP) – Comissário: ErikoGallo
• Fazenda Nelore (Barretos-SP) – Comissário: Augusto de Figueiredo
• Água Doce (Icém-SP) – Carlos Batista M. Moura
• Devotos de Tião Carreiro (Riolândia-SP) – Comissário: Marcelo M. Muzeti
• Direito de Viver (Pindorama-SP) – Comissário: Antônio Lúcio Martins
• São Jorge (Alexânia-GO) – Comissário: Expedito Luiz Ribeiro
• Nossa Senhora Aparecida (Barretos-SP) – Comissário: Sandro C. da Silva

CONFIRA TODAS AS COMITIVAS QUE IRÃO PARTICIPAR DESTA EDIÇÃO DO CONCURSO:

Considerada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, Queima do Alho é o principal 
evento gastronômico da cultura caipira (Foto:André Monteiro)




