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NOVO ANO, NOVOS DESAFIOS - “Ao iniciar o ano, as pessoas estão cheias de esperança, querendo o melhor para si e para o 
país. É também o que eu desejo para os leitores e para todos os brasileiros. Contudo, os desejos não substituem os fatos e estes 
podem impedir que aqueles se realizem em 2019. ” EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos
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Unifeb enxuga 
valores e consegue 

diminuir em até 
52% algumas 
mensalidades

Uma acolhida especial está 
sendo preparada para os 4 mil 
alunos matriculados nos mais 
de 20 cursos do Unifeb que ini-
ciam o ano letivo do centro uni-
versitário no dia 11 de fevereiro.

Por ser uma instituição de en-
sino superior comunitária, o Uni-
feb conseguiu enxugar os valores 
de todos os seus cursos e baixou 
em até 52% algumas mensalida-
des. Outras informações estão no 
site www.unifeb.edu.br.

Para os que desejam fre-
quentar um dos cursos da institui-
ção, mas perderam o vestibular 
realizado no ano passado, ainda 
há a chance da prova agendada 
para o processo seletivo, que 
pode ser realizada durante todo 
este mês de janeiro até a primei-
ra semana de fevereiro.

Basta apenas o candida-
to realizar agendamento pelo 
www.facaparteunifeb.com.br. 
Se houver dificuldade neste 
sistema, basta procurar o De-
partamento de Marketing que 
dá todo o suporte presencial.

E para os que já estão cur-
sando outras faculdades e dese-
jam realizar a transferência para 
o Unifeb, há um link específico 
nowww.facaparteunifeb.com.br/
transferencia-e-segunda-gra-
duacao, com oferta de 30% de 
desconto na mensalidade.

Colaboradores, docentes, 
coordenadores e equipe da 
reitoria recebem os calouros e 
veteranos com atividades aca-
dêmicas e educacionais.

Uma das novidades que os 
alunos encontrarão a sua dispo-
sição neste ano é o FEB 360º, o 
Espaço Maker, onde a criativida-
de e inovação ganha ferramen-
tas, equipamentos e o ambiente 
ideal para tornar-se realidade, 
na implementação tanto de pro-
jetos que nascem como propos-
ta em sala de aula, quanto das 
ideias que os alunos trazem de 
sua própria vivência.
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Presidente do Rio das Pedras conta com 
apoio de associados e diretoria na nova gestão

“Afinal, nosso associado merece o melhor do nosso trabalho e de nossa dedicação”, disse Luis Moschiar, o Boy
O empresário Luis An

tônio Silveira Moschiar, o 
Boy, foi empossado para o 
segundo mandato como presi
dente do Rio das Pedras, em 
solenidade realizada na noite 
da última terçafeira (8).

Na oportunidade, ele afir
mou que o apoio da sua direto
ria foi das mais importantes para 
valorizar e dar crédito à sua pri
meira gestão, “e vai alavancar 
nossa atuação para enfrentar os 
desafios desta nova gestão”.

Dentre os projetos a serem 
desenvolvidos nos próximos dois 
anos, Boy destacou a re vitalização 
da chamada “praia dois” do clu
be, como uma das prio ridades de 
seu segundo mandato.

“O apoio dos associados e 
dos companheiros de conse
lho é importante também para 
a diretoria trabalhar com tran
quilidade. Tivemos este apoio 
na primeira gestão e contamos 
com este apoio nos próximos 
dois anos, afinal nosso as
sociado merece o melhor do 
nosso trabalho e de nossa de
dicação”, disse o presidente.

Outra meta da nova direto
ria é a ob tenção do certificado 
de regularização de parte da 
sede de campo junto ao Corpo 
de Bombeiros.

O governador João Dória 
assinou o termo de autoriza
ção dos estudos para a inclu
são do Aeroporto de Barre
tos no plano de privatização 
de aeroportos do estado de 
São Paulo.

João Dória assinou ainda, 
com o prefeito Guilherme 
Ávila, o termo de compromis
so para construção da primei
ra FATEC (Faculdade de Tec
nologia) em Barretos.

Governador Dória assina privatização de 
aeroporto e compromisso para construir Fatec

Viajar junto com a casa tem sido a rotina da família Melo, de São Mi-
guel do Gostoso, no litoral do Rio Grande do Norte. O professor Sorley 
Audrey, viaja com a esposa, Cynthia Lins, e os três filhos de 16, 8 e 6 anos. 
A reforma começou em novembro e terminou na véspera da primeira via-
gem, com destino a Barretos. O objetivo da família era chegar ao Campori 
Sul-americano de Desbravadores, evento que reúne mais de 100 mil pes-
soas até o dia 20 de janeiro no Parque do Peão. A família Melo permanece 
no evento até o próximo domingo, dia 13.

Família transforma Kombi e participa 
do Campori no Parque do Peão
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“Cidade de barracas” recebe adolescentes 
de oito países no Parque do Peão

Barretos começou 2019 
do jeito que a população 
gosta: lotada e animada.  O 
Parque do Peão recebe até 
o próximo dia 20, a quinta 
edição do Campori Sulame
ricano de Desbravadores.

Com a participação confir
mada de mais de 100 mil pes
soas, este será um dos maio
res eventos já produzidos pela 
Igreja Adventista no mundo.

Os desbravadores não 
voltarão para casa sem dei
xar a sua contribuição à co

munidade de Barretos.
Ao longo dos dias do 

evento, seis feiras espalha
das pela cidade oferecerão 
atendimentos de saúde gra
tuitos à população, com pro
fissionais voluntários.

Também haverá grupos 
de adolescentes trabalhando 
na pintura de meios- fios e no 
plantio de árvores e distribui
ção de folhetos conscientiza
ção sobre a coleta seletiva, 
em vários bairros da cidade.
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A diretoria cultural do Rio das Pedras promove no dia 17 de 
fevereiro, o concurso Garoto & Garota Verão 2019. Voltado ape
nas para associados, o concurso será realizado na Praça de Even
tos do clube, a partir das 14 horas. As inscrições serão recebidas 
na sede central até 9 de fevereiro. Podem participar associados 
de 06 a 18 anos de idade, dos sexos masculino e feminino.

Garoto & Garota Verão 2019
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Opinião

» ISENÇÃO DE IPTU PARA OS TRABALHADORES
O vereador Osvaldo Caiel, em novembro de 1993, su-

geriu ao prefeito de Barretos, Nelson James, estudos no 
sentido de isentar no pagamento do IPTU os trabalhadores 
que recebem um salário mínimo e possuam imóvel único 
de até 40 metros quadrados.

» RAMPA PARA DAR ACESSO AO PALCO
Em outubro de 1998, a vereadora barretense Maria Au-

gusta Vilarinho pediu ao prefeito Uebe Rezeck a constru-
ção de uma rampa para dar acesso ao palco existente na 
Praça Francisco Barreto.

» ASFALTO NAS RUAS DE TERRA DO IBITU
O vereador João Minaré solicitou ao prefeito Emanoel 

Carvalho a implantação de asfalto nas vias públicas que 
ainda não contavam com a benfeitoria no distrito do Ibitu. 
A Câmara aprovou a indicação em 25 de setembro de 2006.

» DELEGACIA DO IDOSO EM BARRETOS
Uma delegacia exclusiva para atendimento ao idoso 

foi reivindicada pela vereadora barretense Marli Leite em 
outubro de 2002.

» IGREJA UNIVERSAL PRETENDE CONSTRUIR TEMPLO
Deputado estadual Sebastião Santos recebeu em Barre-

tos alguns engenheiros da Igreja Universal. Eles realizam 
estudos para a construção de um novo templo na cidade.

» ATACADÃO VAI SER ERGUIDO NO SICUPIRA
O Atacadão já iniciou as obras de construção de uma uni-

dade em Barretos. A loja está sendo construída lá pelos lados 
do antigo Sicupira, no caminho para o Parque do Peão.

» INTERNET GRÁTIS EM TODA A CIDADE
Em campanha eleitoral, o vereador Dutra (PSDB) pro-

meteu lugar pela internet grátis em toda a cidade.

» VIAÇÃO TUCANA AINDA NÃO FOI IMPLANTADA
Ainda em sua primeira campanha para prefeito de Bar-

retos, Guilherme Ávila (PSDB) prometeu a criação de li-
nhas regulares de ônibus ligando os distritos de Alberto 
Moreira, Ibitu e Adolfo Pinto e as comunidades de Ca-
choeirinha, Três Barras, Contendas, Prata e Lagoinha. O 
serviço até hoje não foi implantado.

» MULATA NA LINHA SUCESSÓRIA
Muita gente anda comentando que o atual presidente 

da Câmara, João Mulata (PSDB), é o segundo colocado 
na linha sucessória municipal.

» A CARREIRA DO GOVERNADOR TUCANO
Circula pelos quatro cantos da cidade que o governador 

João Dória (PSDB) já está de olho na cadeira presidencial. 

BARRIGA CHEIA, PÉ NA AREIA
Tem muita gente que vai às festas de Santos Reis só 

para encher a pança e não por devoção. Depois da barriga 
cheia, pé na areia.

» UMA VISITA PROVEITOSA
A visita do governador João Dória (PSDB) a Barretos 

foi muito proveitosa para cidade, segundo eleitores e cor-
religionários. Pelo menos, os buracos lá pelas bandas do 
Aeroporto foram tapados.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Para além do espírito 

do império - Novas perspectivas em política e religião”, 
de Joerg Rieger, Néstor Miguez e Jung Mo Sung, publica-
do pela Edições Paulinas.

Aline Tayná de Carvalho 
Barbosa Rodrigues

Licenciada e Graduada em 
Psicologia e  Pós-graduada 

em Psicopedagogia e 
Psicomotricidade. Atua como 
Psicóloga Escolar no Instituto 

Canção Nova, com crianças do 
Ensino Fundamental I

Novo ano, novos desafios
O ex-presidente da República, um dos mais influentes integrantes da cúpula nacional do PSDB, Fernando 
Henrique Cardoso, escreveu artigo especial para jornal El País, da Espanha, expondo sua visão do que há 
por vir nos próximos quatro anos, com o novo governo brasileiro, iniciado em primeiro de janeiro passado

Ao iniciar o ano, as pes-
soas estão cheias de esperan-
ça, querendo o melhor para 
si e para o país. É também o 
que eu desejo para os leitores 
e para todos os brasileiros.

Contudo, os desejos não 
substituem os fatos e estes 
podem impedir que aqueles se 
realizem em 2019. Certamen-
te, torço para que o Brasil en-
contre um rumo melhor. Mas 
um olhar realista se impõe.

Comecemos olhando para o 
mundo. Desde o fim da Guerra 
Fria e, especificamente, desde 
quando, no início da década 
de 1970, Henry Kissinger con-
venceu o então presidente Ri-
chard Nixon a visitar a China 
e a normalizar as relações com 
aquele país, vivemos um pe-
ríodo de relativa tranquilidade 
no sistema internacional.

O entendimento sino-ame-
ricano visou de início isolar a 
União Soviética, rival da China 
no mundo comunista. À medi-
da que aquela declinou, dissol-
vendo-se em 1991, o mundo 
assistiu à crescente comple-
mentaridade econômica entre a 
maior potência mundial, os Es-
tados Unidos, e a potência em 
ascensão, a China.

Com a Pax Americana, 
coadjuvada pela China, os 
conflitos se tornaram localiza-
dos. A ambição que motivou a 
formação das Nações Unidas, 
a de colocar um ponto final 
nas grandes guerras mundiais, 
ficou ainda mais próxima da 
realidade com o colapso do 
mundo soviético, iniciado 
com a simbólica queda do 
muro de Berlim em 1989.

Sob a liderança de Deng 
Xiaoping, ao final dos anos 
1970, os chineses compreen-
deram que seu país precisa-
ria reformar-se e abrir-se ao 

mundo para prosperar.
De Deng Xiaoping até o 

atual líder chinês Xi Jinping, 
todos sustentaram uma po-
lítica externa orientada para 
evitar a chamada “armadilha 
de Tucídides”: a colisão e ao 
final a guerra entre a potência 
hegemônica e a emergente.

As lideranças chinesas fa-
lavam de uma ascensão pací-
fica e de um “socialismo har-
monioso”, juntando o regime 
de partido único e o estado 
socialista com a integração fi-
nanceira e produtiva ao mun-
do capitalista.

A China se abriu às mul-
tinacionais que quisessem 
disputar seu mercado ou ex-
portar, desde que aceitassem 
as regras do poder. E mais: se 
tornou a maior detentora de 
papéis do tesouro americano.

Há sinais, contudo, que a 
Pax global começa a ser amea-
çada não propriamente pela 
guerra convencional ou atômi-
ca, permanecendo um cenário 
remoto, mas por uma crescente 
disputa pela liderança tecnoló-
gica, da qual a guerra comercial 
ora em fase de escaramuças é o 
aspecto mais visível.

A disposição de Trump 
em desmantelar a ordem libe-
ral vigente visa impedir que 
a China assuma a dianteira 
na corrida tecnológica nas 
áreas de inteligência artificial 
e computação quântica. Sob 
Xi Jinping os chineses já não 
escondem suas ambições na 
corrida tecnológica; mesmo 
no campo militar disputam o 
controle de parte do Pacífico.

Mais do que na interferên-
cia online nos processos po-
líticos dos Estados Unidos e 
da Europa, como os russos, a 
China aposta na sua capacida-
de no terreno tecnológico para 

o sucesso econômico e bélico. 
Ainda não conhecemos os 
desdobramentos dessa dispu-
ta, mas parece que a ordem 
liberal pós-guerra fria está 
ficando para trás, com riscos 
para a paz mundial.

O Brasil tem um novo go-
verno. Fala-se muito de que o 
país, na esteira da onda con-
servadora no mundo, virou à 
direita. Será este o sinal en-
viado pelo eleitorado, que em 
sua maioria votou por repúdio 
ao PT, à falta de segurança 
pública e à podridão política, 
sem, entretanto, algum con-
teúdo ideológico definido?

Se o novo governo deslizar 
para a direita, será menos por-
que o eleitorado assim decidiu 
e mais porque os vencedores 
assim pensam. Pensam? De-
pende: na economia o governo 
é liberal, nos costumes, rea-
cionário e, quanto à visão do 
mundo, basicamente anacrôni-
co, a julgar pelo que disseram 
alguns de seus membros.

Dos militares, pouco ou 
nada se ouviu a respeito. Subs-
creverão as teses do futuro 
chanceler? Ou a norma de que 
sem objetivos e sem prepara-
ção, não há guerra a ser ganha?

Para concluir, diante do 
quadro internacional, quais 
devem ser os objetivos bási-
cos de um país como o Brasil, 
grande, populoso, diverso e 
excêntrico, isto é, distante dos 
polos do conflito?

Acelerar o crescimento da 
economia, em bases socioam-
bientais sustentáveis, para dar 
melhores condições de vida 
ao povo, preservar o acervo de 
boas relações que o país cons-
truiu ao longo do tempo, afir-
mar (e praticar internamente) 
valores que nos são caros, a 
começar pela democracia.

Para isso, por que tomar 
partido diante de um eventual 
choque de interesses entre a 
China e os Estados Unidos ou 
de quem quer que seja? Por que 
tomar partido nas disputas que 
dividem os Estados Unidos e 
a Europa? Melhor será, penso, 
cuidar de manter nossa influên-
cia na América do Sul, região 
a que pertencemos e, sem en-
trar em briga graúda, participar 
mais amplamente dos fluxos 
globais de comércio, informa-
ção, criatividade e desenvolvi-
mento, para obter a melhor in-
serção possível no mundo.

É no mínimo anacrônico 
pensar que a disputa por po-
der e influência no sistema 
internacional se dê entre gla-
diadores comunistas e capi-
talistas, cruzados da fé cristã 
contra cosmopolitas sem fé e 
sem pátria.

A luta real é por mais ciên-
cia e tecnologia, para melhorar 
a qualidade dos empregos e da 
vida em sociedades, que não 
devem nem podem mais se 
encerrar sobre si mesmas nem 
agarrar-se dogmaticamente a 
identidades étnicas, religiosas, 
etc, fechadas e excludentes.

A ideologia que se insinua 
é tão distante dos interesses 
permanentes de um país como 
o Brasil quanto o foi a que ela 
pretende substituir.

Por isso espero que o novo 
governo encontre rumos me-
lhores do que os que, com es-
tridência, apontam alguns de 
seus membros.

À oposição cabe criticar 
impulsos ideológicos, alertar 
para os riscos de alinhamentos 
automáticos e contribuir para 
que os interesses reais do Bra-
sil e de sua gente prevaleçam 
na definição e implementação 
das políticas, externa e interna.

Férias: tempo para construir histórias
As férias estão aí.
Para as crianças é um tempo 

muito importante, para descansar 
e, principalmente, para brincar. É 
época de aproveitar os pais, avós, 
irmãos, amigos e primos; para 
passear, assistir filmes, comer 
coisas diferentes, enfim, brincar 
e se divertir sem ter hora para co-
meçar ou terminar.

Isso, porque, no dia a dia, 
nem sempre é possível apro-
veitar esses momentos, de-
vido à rotina de trabalho dos 
pais e da escola.

No entanto, é também um 
período de muitas turbulên-
cias, já que elas vêm cheias de 
expectativas e planos para as 
férias. Por isso, manter a or-
dem e preencher o tempo de-
las é bem exaustivo.

Agradar a todas as crian-
ças, fazer com que entrem em 
acordo sobre as brincadeiras, 
estimulá-las a respeitar a opi-
nião de outras, são realidades 
típicas do período de férias.

E, se entre irmãos já é difí-

cil controlar as brigas, imagina 
acrescentar os primos que, com 
toda certeza, são ainda mais di-
ferentes do que os irmãos.

Por isso, é importante que 
sejam acompanhados durante 
esse tempo. Porém, não se es-
queça que são crianças e logo se 
entenderão, até a próxima briga.

Deixar que se entendam é 
essencial para que aprendam 
a lidar com situações diversas. 
Porém, é legal mostrar que, 
mesmo diante das diferenças e 
dos desacordos, ter alguém para 
brincar e aproveitar o tempo de 
férias é bem mais divertido.

É essencial deixar as crian-
ças livres para criarem suas 
brincadeiras, proporcionar-
-lhes passeios, mesmo que em 
um parque próximo, para que 
consigam sentir que realmen-
te é um tempo especial, onde 
o ponteiro do relógio trabalha 
diferente de quando elas têm 
que ir para a escola, onde há 
um tempo definido para tudo.

Para as férias se fazem 

muitos planos, mas, em al-
guns momentos, pode ser que 
as crianças fiquem ociosas e 
queiram se prender a celula-
res, tablets e computadores; 
por isso, é importante incen-
tivá-las a usar a imaginação. 
Criar brincadeiras dinâmicas 
e jogos divertidos, sempre é 
boa opção.

Aproveitar o tempo de fé-
rias entre irmãos e primos é es-
sencial para estreitar os laços 
de amizade, manter-se próxi-
mos. Viver bem esse tempo é 
comer a comida da vovó e po-
der construir algo mais impor-
tante do que um carrinho ou 
um prédio de “legos”; é cons-

truir histórias, lembranças que 
levarão para sempre.

Durante este período de 
brincadeiras intensas há um 
enorme amadurecimento emo-
cional, cognitivo e social. As 
crianças retornam para o próxi-
mo período escolar, bem mais 
dispostas a aprenderem coisas 
novas, já que vêm cheias de vi-
vências e histórias para contar.
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O Parque do Peão recebe até o dia 20 de janeiro a quinta edição do 
Campori Sul-Americano de Desbravadores. Segundo os organizadores 
está confirmada a participação de mais de 100 mil pessoas em um dos 
maiores eventos já produzidos pela Igreja Adventista no mundo. O Clu-
be de Desbravadores é um programa da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia destinado a crianças e adolescentes com idade entre 10 e 15 anos. 
Neste período o Parque do Peão se transforma em uma verdadeira ci-
dade para abrigar todos os participantes. A estrutura começou a ser 
montada em dezembro. Segundo o presidente de Os Independentes 
Ricardo Rocha, sediar mais uma vez uma edição do Campori (a primeira 
foi em 2014) é prova da versatilidade do complexo. “Temos um orgu-
lho imenso de saber que o Parque do Peão foi mais uma vez escolhido 
para este grandioso e evento e que tem uma causa tão nobre com a ju-
ventude. Oferecemos aos organizadores todo suporte necessário para 
suas instalações e temos a certeza de que será incrível. Além de ser o 
maior ponto turístico de Barretos nosso Parque, devido à sua estrutura, 
é procurado para receber os mais diferentes perfis de eventos, trazen-
do público para a cidade e gerando movimentação na economia local”, 
afirmou. (foto: Leonidas Guedes)

Mais de 100 mil pessoas 
no 5º Campori Sul-americano 

no Parque do Peão

Mais uma etapa concluída. Dia desses, foi a vez de Thainá 
Pains colar grau no curso de Odontologia, se tornando mais 

uma integrante de sua família atuando nessa área. Parabéns!!!

O casal Régis e Camila estiveram no Bistrô Arpoardor em Paraty/RJ, 
conferindo as delícias do espaço. O professor de geografia e a gerente 
operacional de investimentos ainda vão dar uma esticadinha pelas be-
las praias de Ubatuba/SP, e aproveitar os dias de férias. Tudo de bom!!!

Kathya Pitaro está curtindo suas férias na companhia da famí-
lia e amigos. Ela está aproveitando cada minuto, pois daqui 
uns dias começa novamente suas rotinas entre faculdade e 

trabalho. A bela foi para o 3º ano de Enfermagem e está cada 
vez mais apaixonada pelo curso. Como sempre temos absolu-
ta certeza que vai ser mais um sucesso. Kathya está solteira e 

afirma que está sem tempo para relacionamento, pois quer se 
dedicar 100% ao trabalho e faculdade. Sucesso gata!!!

Giovana Bello é personal trai-
ner na cidade de Colina/SP, 
e curte merecidas férias na 

Praia da Enseada no Guarujá. 
Que sucesso!!!

Estêvão Moraes 
completou mais 
um ano de vida na 
última quarta-feira 
(9). O Mineiro de 
Frutal/MG, cursa 
Engenharia Quí-
mica em Barretos. 
E no dia do pa-
rabéns foi muito 
cumprimentado 
por familiares e 
amigos. Felicidades 
Estêvão!!!

Flávio Domingos, o Domin-
gão Mestre Cuca, está cada 
dia ganhando mais espaço 

entre os apreciadores de uma 
boa comida. Isso mesmo, 

desde a comida de boteco 
aos pratos sofisticados, ele 

vem fazendo nome por onde 
passa e sua agenda cada dia 

mais disputada. Sucesso!!!

O vovô coruja, 
Franco Nero 

Moura Souza, 
comemorou 

mais um 
ano de vida 

terça-feira (8), 
e o carinho 

especial ficou 
por conta do 

neto Bernardo 
(foto), da espo-

sa Vera Lúcia 
e dos filhos, 
João Lucas, 

Maria Victória 
e Maria There-
za. Parabéns!!!

Sempre 
alegre e di-
vertido, esse 
é Ulisses 
Roberto, que 
na quinta-
-feira (10) 
festejou 
mais um 
aniversário 
ao lado de 
seus amores, 
a esposa Si-
mone (foto), 
e dos filhos, 
Ulisses Filho 
e Aline. Feli-
cidades!!!
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Governador de São Paulo visita Barretos e anuncia investimentos
O prefeito Guilherme Ávi-

la recepcionou o governador 
João Dória em sua primeira 
visita ao interior do estado de 
São Paulo, após a posse no úl-
timo dia 1º de janeiro.

No final da tarde da última 
terça-feira (8), o governador, em 
evento oficial no Aeroporto “Cha-
fei Amsei”, assinou o termo de 
autorização dos estudos para a in-
clusão do Aeroporto de Barretos 
no plano de privatização de aero-
portos do estado de São Paulo.

Todo o processo de pri-
vatização será desenvolvido 
pela Artesp (Agência Regu-
ladora de Transportes) e pelo 
Daesp (Departamento Aerovi-
ário do Estado de São Paulo).

Segundo o governador, ao 
todo, são vinte aeroportos no 
estado que passarão pelo pro-
cesso de privatização nos pró-
ximos quatro anos.

João Dória assinou ainda, 
com o prefeito Guilherme Ávi-
la, o termo de compromisso 
para construção da primeira FA-
TEC (Faculdade de Tecnologia) 
em Barretos, que será construída 

na área de 20 mil metros quadra-
dos, doada pela prefeitura, loca-
lizada em frente ao Aeroporto, 
que integra o Agrotec Park, na 
Vicinal Pedro Vicentini.

O prefeito aproveitou a pre-
sença do governador para fazer 
algumas reivindicações para 
a cidade. A principal delas diz 
respeito a verbas para pavimen-
tação asfáltica, tanto para o re-
capeamento de ruas da cidade, 
quanto para o novo asfalto na 
avenida conhecida como Tre-
cho Sul, com obras retomadas 
neste primeiro semestre.

A visita do governador contou 
com o prestígio de prefeitos da re-
gião, deputados estaduais e fede-
rais, vereadores, imprensa regio-
nal, e muitas lideranças políticas.

Após o evento no Aeropor-
to, a comitiva, acompanhada do 
prefeito de Barretos, participou 
da abertura da quinta edição do 
Campori Sul-Americano, que 
está acontecendo até o dia 20 
de janeiro, no Parque do Peão, 
reunindo cerca de 100 mil ado-
lescentes integrantes do grupo 
Desbravadores, ligado a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia.

Barretos recebeu na últi-
ma quarta-feira (9), R$ 200 
mil do governo estadual para 
custeio da saúde, informa-
ção prestada pelo deputado 
federal Márcio Alvino (PR).

Uma reivindicação do 
vereador Paulo Correa (PR), 
cujo objetivo é a aquisição 
de uma van adaptada para 
transporte de pacientes que 
precisam de tratamento de 
saúde fora do município.

“Agradeço o deputado 
Márcio Alvino pela destina-
ção do recurso para custeio 
da saúde, embora seja um 
recurso destinado a aquisi-
ção de medicamentos, mas 
de acordo com o compro-
misso do prefeito Guilher-
me Ávila, através de recur-
so próprio, será adquirida a 
van”, comentou Paulo Cor-
rea, na foto, durante encon-
tro com o deputado.

Deputado Márcio Alvino confirma 
R$ 200 mil para Barretos

Recurso será destinado ao custeio da saúde
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O piso salarial do magis-
tério foi reajustado para R$ 
2.557,74, a partir de 1º de ja-
neiro de 2019. O Ministério da 
Educação anunciou na última 
quarta-feira, dia 9, o reajuste 
de 4,17%, conforme determi-
nação do artigo 5º da Lei nº 
11.738, de 16 de julho de 2008.

O valor corresponde ao 
vencimento inicial dos pro-
fissionais do magistério pú-
blico da educação básica, 
com formação de nível mé-
dio, modalidade normal, jor-
nada de 40 horas semanais.

O piso salarial foi estabe-
lecido pela Lei nº 11.738 em 
cumprimento ao que deter-
mina a Constituição Federal, 
no artigo 60, inciso III, alínea 
“e”, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.

Pelo dispositivo, o piso sa-
larial profissional nacional do 
magistério público da educação 

“A Paixão de Cristo 2019” inicia ensaios 
e busca novos atores para elenco

A direção do espetáculo “A 
Paixão de Cristo 2019” iniciou 
os ensaios técnicos e artísticos 
com o elenco definido até ago-
ra. Os encontros acontecem 
aos sábados e domingos, das 
14 às 18 horas,  no Centro de 
Esportes Unificados e Artes 
“Euníce de Souza Spíndola”, 
no Jardim Universitário.

Os ensaios são conduzidos 
pelo diretor cênico do espetáculo 
Reinaldo Costa e pelo assistente 
de direção Alexandre Tarasinsky.

Até o momento são cerca 
de 40 integrantes, entre atores 
experientes e estreantes.

Para completar o elenco, 
a produção precisa de adul-
tos para a representação de 
guardas e pessoas da época de 
Jesus. Entre os novos atores 
voluntários que aceitaram o 
desafio da produção deste ano, 
estão a jornalista Rosicris Bit-
tencourt, no papel de Maria, e 
o vereador Raphael Dutra, no 

papel do apóstolo Mateus.
Para Rosicris, a estreia na 

função de atriz é estimulante 
“Fiquei muito feliz com o con-
vite para o espetáculo e encarei 
a proposta como um grande 
desafio. O ser humano precisa 
estar em constante movimento e 
se reinventar e acredito que essa 
oportunidade vai acrescentar 
muito em minha vida. Além dis-
so, representar Maria será uma 
grande missão e honra”, disse.

O vereador Raphael Dutra 
destacou que “sempre gostei e 
apreciei a cultura e a Paixão 
de Cristo nos encanta e enche 
nossos corações de fé. Uma 
oportunidade única e espero 
corresponder às expectativas 
da produção”, finalizou.

Para o secretário municipal 
de cultura, João Batista Chi-
calé, a participação da comuni-
dade barretense contribui para 
o sucesso do espetáculo e cum-
pre com a missão de agregar e 

revelar talentos da cidade.
“Como foi um evento de 

grande repercussão no ano pas-
sado convidamos mais atores e 
atrizes para acrescentarem suas 
experiências ao projeto. Além 
disso, a participação de artistas 
da cidade vai ao encontro da nos-
sa ideia inicial de fomentar ainda 
mais a arte em nossa cidade, por 
meio de A Paixão de Cristo”, diz.

Segundo a produtora do 
espetáculo, Sueli Fernandes, 
o espetáculo de 2019, realiza-
do pela secretaria municipal 
de Cultura de Barretos, deve 
surpreender pela preocupação 
com os detalhes. “O público vai 
se surpreender com o formato e 
a interpretação dos atores. Há 
muita dedicação e amor envol-
vido nesta produção”, fala.

O CEUs fica na Rua São 
José, 803, Jardim Universitário. 
Interessados em integrar o elen-
co podem se inscrever direta-
mente no local e dia dos ensaios.

Da esquerda para direita, Adilson Jr, Thiago Leal Leite, Reinaldo Costa (Diretor Artístico e ator), 
Ricardo Ramos, Osny Pinheiro, Robson Machado, Monique Abrahão Ayoub, Isabella Abrahão 

Ayoub, Elvira Viana, Stephany dos Santos Pereira, Rosicris Bittencourth, Vitória Guimarães Fer-
reira, Leandro Antônio da Silva, Diego Ayoub, Michelle Mussi, Tainá Beatriz Ferreira Neves, Samir 

Karnib e Alexandre Tarasinsky (Assistente de Direção e ator)

Piso salarial do magistério é 
reajustado a partir de janeiro

básica é atualizado, anualmen-
te, no mês de janeiro, a partir de 
2009. No parágrafo único do ar-
tigo, é definido que essa atualiza-
ção será calculada utilizando-se o 
mesmo percentual de crescimen-
to do Valor Anual Mínimo por 
Aluno (VAA) referente aos anos 
iniciais do ensino fundamental 
urbano, definido nacionalmente, 
nos termos da Lei nº 11.494, de 
20 de junho de 2007.

Conforme a legislação vi-
gente, o MEC chegou à varia-
ção de 4,17%, que deve ser apli-

cada ao valor do Piso Salarial 
Profissional Nacional (PSPN) 
do ano anterior, neste caso em 
2018, de R$ 2.455,35.

De acordo com o MEC, 
esse formato para correção do 
piso salarial é utilizado desde 
o ano de 2010. Como até o 
presente momento não houve 
alterações expressas na Lei, 
bem como na forma de cálcu-
lo, compreende-se que a me-
todologia para a constituição 
do percentual de variação do 
PSPN está mantida.
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A Secretaria da Fazenda e 
Planejamento assinou na últi-
ma quarta-feira, 9 de janeiro, 
convênio com duas operado-
ras financeiras que permitirá 
ao contribuinte realizar o par-
celamento do Imposto Sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) 2019 por meio 
do cartão de crédito, contem-
plando também o pagamento 
do Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Auto-
motores de Via Terrestre (DP-
VAT) e o Licenciamento.

É importante ressaltar que 
essa forma de pagamento é vá-
lida apenas para os débitos não 
inscritos na dívida ativa, ou seja, 
para o calendário deste ano, e 

Goku e Homem Aranha 
diferente chegam ao Center-
plex North Shopping Barre-
tos nesta quinta para turbinar 
ainda mais a programação de 
férias do cinema que já traz 
Ralph e Bumblebee.

Em Homem-Aranha no 
Aranhaverso Miles Morales é 
um jovem negro do Brooklyn 
que se tornou o Homem-Ara-
nha inspirado no legado de Peter 
Parker, já falecido. Entretanto, 
ao visitar o túmulo de seu ído-
lo em uma noite chuvosa, ele é 
surpreendido com a presença do 
próprio Peter, vestindo o traje do 
herói aracnídeo sob um sobretu-

do. A surpresa fica ainda maior 
quando Miles descobre que ele 
veio de uma dimensão paralela, 
assim como outras versões do 
Homem-Aranha.

No mote de Dragon Ball 
Super: Broly, apesar da Terra 
estar em um período de cal-
maria, Goku se recusa a pa-
rar de treinar constantemente 
- ele quer estar pronto para 
quando uma nova ameaça sur-
gir. O que ele não imaginava 
era que seu novo inimigo se-
ria Broly, um poderoso super 
saiyajin sedento por vingança, 
que deseja destruir todos que 
encontrar pela frente.

Profissionais que trabalham 
em hospitais, clínicas veteri-
nárias, entre outros estabele-
cimentos de saúde, podem se 
especializar no curso de Geren-
ciamento de Resíduos de Ser-
viços de Saúde oferecido pelo 
Unifeb neste ano. As inscrições 
podem ser feitas pelo sitewww.
unifeb.edu.br/posgrad.

O curso consiste em aper-
feiçoamento sobre o geren-
ciamento dos resíduos produ-
zidos em serviços de saúde, 
para a realização de gestão de 
qualidade e segurança. O ob-
jetivo é a redução dos impac-
tos e riscos ao meio ambiente 
e a saúde de todos os envolvi-
dos no processo.

De acordo com a definição 
da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos de agosto de 
2016 (Lei Federal nº 12.305) 

Na cidade para a realização 
da quinta edição do Campori 
Sul-Americano, até o próximo 
dia 20, no Parque do Peão, os 
integrantes do grupo Desbra-
vadores, ligado à Igreja Adven-
tista do Brasil, realizam ações 
ambientais e sociais, apoiando 
a secretaria municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente.

O Campori Sul-America-
no deve trazer à cidade cerca 
de 100 mil jovens de nove 

Unifeb está com inscrições abertas para curso 
“Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde”

e sua posterior regulamenta-
ção, são considerados pontos 
de partida para uma gestão de 
resíduos as variáveis: ambien-
tal, social, econômica, tecno-
lógica e de saúde pública.

Hospitais, clínicas, labo-
ratórios, serviços veterinários, 
farmácias, consultórios, ou 
qualquer lugar que produza os 
resíduos popularmente conhe-
cidos como “lixo hospitalar”, 
devem se adequar a nova norma 
RDC ANVISA nº222 de 2018.

O curso aborda toda a 
resolução atualizada, e au-
xiliará na elaboração de um 
plano de gerenciamento des-
tes resíduos, afinal os estabe-
lecimentos de saúde que não 
estiverem dentro das normas 
poderão sofrer sanções.

O curso é direcionado es-
pecialmente aos profissionais 

das Ciências Biológicas, do 
Meio Ambiente, da Saúde e da 
Segurança do Trabalho, da Far-
mácia, da Enfermagem, entre 
outros envolvidos com o tema.

A atualização possui carga 
de 40 horas, as aulas aconte-
cem em dois dias da semana, 
quartas e quintas-feiras no 

período noturno, das 19 às 
22h30. O início é em 20 de 
março com conclusão em 25 
de abril de 2019.

O investimento é de R$ 
280 e pode ser parcelado em 
até quatro vezes. Alunos e 
ex-alunos do Unifeb tem des-
conto de 10%.

Desbravadores realizam ações ambientais em Barretos

Personagens de sucesso recheiam 
a programação de férias do 
Centerplex North Shopping

países da América do Sul. 
Pela segunda vez em Barre-
tos, o grupo tem um legado de 
trabalho voluntário, oferecen-
do sua força para colaborar 
com ações que conscientizam 
e preservam o meio ambiente.

A programação conta com ar-
rastão de limpeza, atividades no 
viveiro municipal, visita à usina 
de triagem de materiais reciclá-
veis, plantio na ABA, e até pan-
fletagem nos bairros da cidade 

sobre a coleta seletiva e sua im-
portância. Todas as atividades são 
coordenadas pela equipe da pre-
feitura, sob orientação da bióloga 
municipal, Milena Carvalho. 

O evento está dividido em 
duas etapas, uma que começou 
na última terça-feira (8) e en-
cerra sua participação no even-
to no próximo domingo, dia 13.

A segunda etapa vai de 15 
a 20 de janeiro. Em ambas as 
etapas, o grupo é formado de 

jovens com idade média de 10 
a 15 anos, reunindo 50 mil em 
cada uma delas.

CRONOGRAMA
Na quarta-feira, foi realiza-

do Arrastão na Região dos La-
gos, com limpeza de resíduos 
e pintura de guias, com apro-
ximadamente 100 voluntários.

Nesta quinta-feira, dia 10, as 
atividades foram desenvolvidas 
no Viveiro Municipal, com apro-
ximadamente 40 voluntários, 
além de uma visita na Usina de 
Triagem de Materiais Reciclá-
veis, com aproximadamente 150 
voluntários por período. 

Nesta sexta-feira, dia 11, 
entre 10 às 11h30, cerca de 
100 jovens realizam plan-
tio na sede da ABA (Amigos 
Barretenses do Animais). Na 
parte da tarde, mais 200 vo-
luntários visitam a entidade.

Nesta sexta (11) e na pró-
xima semana, entre os dias 
16 a 18, voluntários entre-
gam casa a casa, panfletos de 
conscientização sobre a coleta 
seletiva, em vários bairros da 
cidade. (Foto: Arquivo)

Governo de São Paulo permite o 
parcelamento do IPVA por meio do cartão de crédito

começou a valer a partir desta 
quinta-feira, 10 de janeiro.

A medida, regulamenta-
da pela resolução SF130/18, 
publicada na edição do dia 
17 de dezembro de 2018 do 
Diário Oficial do Estado, cria 
um ambiente seguro para os 
proprietários de veículos, que 
têm a garantia de que o im-
posto recolhido foi repassado 
a Secretaria Estadual da Fa-
zenda e Planejamento.

As empresas credenciadas 
emitem dois comprovantes: o 
da transação do crédito e da 
quitação do débito. Segurança 
para o Estado e para o cidadão.

Os valores pagos ao cor-
respondente bancário são re-

passados ao governo do Es-
tado de forma imediata e sem 
qualquer desconto ou encar-
go. As empresas credenciadas 
terão autonomia para definir o 
número de parcelas e o valor 
dos juros que será cobrado 

dos contribuintes.
Os recursos do imposto 

são investidos pelo governo 
estadual em obras de infraes-
trutura e melhoria na pres-
tação de serviços públicos 
como os de saúde e educação.

Material escolar: 
8 orientações para economizar

Para quem tem filhos, um 
dos maiores gastos do início 
do ano, sem dúvida, é o ma-
terial escolar. A situação pode 
ficar ainda mais complicada 
para aqueles que não se pla-
nejaram, isso porque os itens 
ficarão, em média, 10% mais 
caros a partir de janeiro segun-
do a Associação Brasileira dos 
Fabricantes e Importadores de 
Artigos Escolares (Abfiae). 

Devido à falta de educação 
financeira, diversas despesas 
se acumulam e as famílias se 
perdem em meio a tantas con-
tas para pagar, muitas vezes, 
ultrapassando o limite de seu 
orçamento financeiro.

Para começar, sempre reco-
mendo que pensem o quanto 
precisam trabalhar para conse-
guir o seu salário. A partir daí, 
fica fácil valorizar esse dinhei-
ro, aprendendo a pesquisar 
preço e, principalmente, a ne-
gociar os valores das compras.

Então, o primeiro passo 
é realizar um diagnóstico da 
vida financeira da família, para 
saber exatamente quais são 
os ganhos e gastos mensais e 
quanto poderá dispor para a 
aquisição do material escolar. 
Elaborei algumas orientações 
sobre o assunto. São elas:
1 - Essa despesa é recorrente, 
ou seja, precisa fazer parte do 
planejamento anual. Para que 
os gastos não fiquem muito 
pesados em janeiro, é válido 
poupar durante todo o ano para 
conseguir fazer os pagamentos 
à vista e obter bons descontos; 

Reinaldo Domingos é doutor 
em educação financeira, presi-
dente da Associação Brasileira 

de Educadores Financeiros 
(Abefin) e da DSOP Educação 

Financeira e autor do best-seller 
Terapia Financeira, do lança-

mento Diário dos Sonhos e da 
primeira Coleção Didática de 

Educação Financeira do Brasil.

2 - Antes ir às compras, a fa-
mília pode analisar itens do 
ano passado e selecionar tudo 
o que pode ser usado nova-
mente este ano, como tesoura, 
régua e mochila, por exemplo; 
3 - No caso dos livros, vale a 
pena procurar pais de alunos 
mais velhos para emprestar ou 
comprar por um preço mais 
acessível, se estiverem em 
boas condições de uso; 
4 - Algo interessante é reunir 
alguns pais e comprar itens 
em atacado, como caixas de 
lápis, cadernos e agendas; 
5 - A partir daí, é preciso fazer 
muitas pesquisas e traçar um 
orçamento para ter noção do 
gasto total; 
6 - Não é preciso necessaria-
mente comprar todos os itens 
na mesma loja, mas se for fa-
zer é válido pedir descontos; 
7 - No dia das compras, converse 
com o(s) filho(s) sobre o orça-
mento, para que não corram o ris-
co de se deixar levar pelo impulso 
e gastar mais do que o planejado; 
8 - O ideal é sempre fazer os 
pagamentos à vista, mas se não 
for possível, opte por poucas 
parcelas que caibam no bolso, 
para não comprometer as finan-
ças de 2017 por vários meses.
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Sob coordenação da secre-
taria municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, a prefeitura 
está realizando serviços de ma-
nutenção de canteiros centrais 
da Avenida Engenheiro José 
Domingos Ducati, que consis-
te na poda de grama, capina, 
limpeza e remoção. Com outra 

equipe, está sendo finalizado 
também o mesmo trabalho no 
Passeio da Tradição.

Na Região dos Lagos, há 
uma equipe permanente de 
manutenção com seis pessoas, 
inclusive com dois funcioná-
rios nos finais de semana.

“Todas as áreas verdes da 

cidade tem este importante tra-
balho de manutenção”, observa 
o secretário municipal, Marco 
Antônio Carvalho Ferreira, des-
tacando também que há uma 
equipe para os serviços de poda 
e corte de árvores, que se utiliza 
de equipamentos especiais, in-
cluindo um triturador de galhos.

Termina nesta sexta-fei-
ra (11) o período para trans-
ferência de estudantes da 
rede estadual de São Paulo. 
A solicitação é feita por pais 
e responsáveis, no caso dos 
menores de 18 anos de idade, 
ou pelos próprios alunos que 
mudaram de endereço ou te-
nham interesse em estudar em 
uma unidade de preferência.

Os resultados serão di-
vulgados ainda neste mês de 
janeiro na Secretaria Escolar 
Digital (https://sed.educa-
cao.sp.gov.br/ConsultaPubli-
ca/Consulta).

Os interessados de-
vem procurar uma escola 

e apresentar documento de 
identidade (ou certidão de 
nascimento) e comprovan-
te de residência. O pedido 
não precisa ser realizado 
necessariamente na unidade 
escolhida para transferên-
cia. As equipes gestoras são 
responsáveis pela avaliação 
dos requerimentos sempre 
condicionados às vagas por 
etapa/turno. 

Aqueles que tiverem o 
pedido negado continuarão 
a estudar na unidade onde 
já estão atualmente matri-
culados. Todos os estudan-
tes têm vaga garantida. Ao 
longo de janeiro, o cadastro 

para quem estava fora da 
rede no ano passado segue 
aberto nas escolas.

VOLTA ÀS AULAS
Em dezembro, a Secre-

taria da Educação de São 
Paulo divulgou o calendário 
oficial para o ano letivo de 
2019. A volta às salas está 
agendada para 1º de feverei-
ro. A programação respeita o 
mínimo de 200 dias exigido 
pela Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional. 
Já o encerramento do perío-
do de aulas regulares do 1º 
semestre, de acordo com a 
programação, está marcado 
para 27 de junho.

O Sebrae-SP programou 
uma série de ações tanto para 
quem já tem uma empresa 
quanto para quem tem planos 
de abrir o próprio negócio e 
quer começar 2019 preparado 
para novos desafios. A progra-
mação inclui capacitações em 
Barretos, Bebedouro, Guaíra, 
Morro Agudo e Viradouro.

De acordo com o gerente 
regional do Sebrae-SP, Rafael 
Matos do Carmo, essa é uma 
oportunidade para começar o 
ano bem informado e se pre-
parar para enfrentar um am-
biente que sinaliza uma me-
lhora da economia.

“É preciso estar prepara-
do para comandar o negócio 
e sempre se atualizar para se 
destacar entre os concorren-
tes. O empresário pode nos 
procurar para fazer um diag-
nóstico e se informar sobre as 

soluções indicadas para cada 
negócio”, orienta.

Em Barretos, estão pro-
gramados cursos, oficinas e 
palestras sobre planejamen-
to, inovação, vendas, tendên-
cias, entre outros temas. Para 
quem busca um curso volta-
do para o desenvolvimento 
de características do com-
portamento empreendedor e 
para a identificação de novas 
oportunidades de negócios 
pode fazer o Empretec.

Uma palestra de apresen-
tação do curso com meto-
dologia da Organização das 
Nações Unidas (ONU) será 
realizada no dia 22 de janeiro, 
às 19 horas, em Barretos.

O Sebrae-SP também está 
com inscrições abertas para os 
projetos setoriais. Serão for-
mados grupos de empresários 
de acordo com segmento para 

capacitação conjunta. O obje-
tivo é ajudar os empreende-
dores das áreas de construção 
civil, dentistas, advogados, 
beleza e estética, olericultura 
e fruticultura com o objetivo 
de aumentar o faturamento e 
reduzir o custo, como forma 
de melhorar a competitivida-
de das empresas participantes.

Bebedouro, Guaíra, Mor-
ro Agudo e Viradouro tam-
bém terão ações nas unidades 
do Sebrae Aqui e parceiros. 
Quem busca um atendimento 
individual pode ir até o Se-
brae para conversar com os 
especialistas e tirar as dúvidas 
sobre empreendedorismo.

O Escritório Regional está 
localizado na rua 14, 735, 
entre as avenidas 15 e 17, no 
centro de Barretos. Inscrições 
e outras informações pelo te-
lefone: 0800-570-0800.

Prefeitura realiza serviços de manutenção em vias públicas e praças

Termina nesta sexta-feira 
período de transferência nas 

escolas da rede estadual
Resultado será divulgado ainda em janeiro; 

volta às aulas está marcada para 1º de fevereiro
Sebrae-SP divulga programação especial 

de início de ano para Barretos e região
Confira a agenda de ações programadas para quem pretende 
empreender ou se capacitar para melhorar o próprio negócio
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DESBRAVADORES

Família monta casa dentro de Kombi para passar mais tempo reunida
Automóvel foi encontrado há cinco anos num ferro velho e reformado para longas viagens

Viajar junto com a casa tem 
sido a rotina da família Melo, de 
São Miguel do Gostoso, no lito-
ral do Rio Grande do Norte.

“Nós queríamos viver uma ex-
periência com a família. De férias 
em casa não estaríamos tão próxi-
mos quanto aqui, pois dormimos 
todos no mesmo quarto. Eu acho 
que todo mundo deveria viver um 
pouquinho disso, porque, na ver-
dade, as pessoas sobrevivem. A 
gente trabalha, trabalha e depois 
morre”, comenta o professor Sor-
ley Audrey, que viaja com a espo-
sa, Cynthia Lins, e os três filhos 
de 16, 8 e 6 anos.

O banco que transporta os 
passageiros faz as vezes de sofá 
e à noite vira cama. Pequenos 
armários fixados no teto da Kom-
bi são utilizados para guardar as 
roupas da família. Na lateral, uma 
bancada exibe, na maior parte do 
tempo, objetos decorativos, mas 
esconde a estrutura da cozinha: 
pia com torneira, mini-fogão, bo-
tijão de gás e armário que guarda 
os utensílios da cozinha.

No canto, um frigobar garante 
a água gelada graças a um painel 
solar fotovoltaico instalado na 
Kombi. O sistema possibilita ligar 
o liquidificador, carregar os celula-
res e oferecer água aquecida para o 
chuveiro instalado do lado de fora, 
na parte traseira do automóvel.

E, como em todo banheiro, 
na Kombi também tem vaso sa-
nitário. Basta levantar o assento 
de um dos puffs da sala para en-
contrar o vaso sanitário químico. 

Além de estar mais próxima, 
a família tem aprendido impor-
tantes lições sobre consumo cons-
ciente. “Essa viagem em mostra-
do que a gente precisa de muito 
menos para viver. A humanidade 
tem se tornado muito consumista, 

DESBRAVADORES
O Clube de Desbravadores é um programa da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia destinado a juvenis de 10 a 15 anos de idade. Em reuniões semanais, eles 
aprendem, de forma lúdica, lições sobre a natureza, saúde, cidadania, Bíblia, 
além de desenvolverem talentos e habilidades em diversas áreas. Em eventos 
cívicos, projetos sociais e campanhas comunitárias, eles quase sempre estão 
lá, também, dando a sua contribuição. Os Desbravadores estão presentes em 
mais de 160 países. Ultrapassam 1,5 milhão de participantes em 90 mil clubes.

mas a gente não precisa de nada 
disso para ser feliz. A felicidade 
está no sorriso dos nossos filhos”, 
assegura Cynthia Lins.

A Kombi Clipper, ano 1986, 
foi encontrada por Sorley há 
quase cinco anos encostada em 
um ferro velho. Recentemente, o 
veículo foi colocado à venda por 
R$ 3 mil. Com a falta de com-
pradores interessados, ele e a es-
posa tiveram a ideia de reformar 
a Kombi e transformá-la em um 
motorhome, ou seja, um carro 
que oferece estrutura para morar.

A reforma começou em no-
vembro e terminou na véspera da 
primeira viagem, com destino a 
Barretos. O objetivo da família 
era chegar ao Campori Sul-ame-
ricano de Desbravadores, evento 
que reúne mais de 100 mil pes-
soas até o dia 20 de janeiro no 
Parque do Peão. A família Melo 

permanece 
no evento até 
domingo, dia 
13.

Eles saíram no dia 24 de de-
zembro e chegaram ao Parque do 
Peão na última terça-feira, dia 8. 
Foram 3,8 mil quilômetros roda-
dos. No percurso, fizeram pausas 
para conhecer cidades de Pernam-
buco, da Bahia e de Minas Gerais.

Em todo o percurso para Bar-
retos, houve apenas um problema 
com os freios do veículo, que foi 
reparado ainda em Pernambuco. 
O orçamento previsto para a via-
gem é de R$ 16 mil, sendo RS 7 
mil para combustível e o restante 
para alimentação e lazer.

Após o Campori, a família 
pretende continuar viagem até o 
Chile e retornar para a casa, no 
Rio Grande do Norte, somente 
no início de março.




