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JUNTAS, PODEMOS COMBATER O CÂNCER DE MAMA - Maira Caleffi é presidente voluntária da FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas 
de Apoio à Saúde da Mama) e chefe do serviço de Mastologia do Hospital Moinhos de Vento. Reproduzimos no nosso espaço de opinião desta edição, artigo 
redigido por ela, sobre um tema importantíssimo para as mulheres de todas as idades, de todos os segmentos da sociedade e de todas as classes sociais. 

EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
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Festa do Peão abre disputa do Rodeio 
Internacional e apresenta novo show “Amigos”

O Barretos International 
Rodeo é a grande estrela no 
esporte deste segundo final de 
semana da 64ª. Festa do Peão 
de Barretos. A apresentação de 
todos os detalhes foi feita nesta 
quinta-feira (22) pelo diretor de 
Rodeios, Marcos Abud, e pelo 
presidente de Os Independen-
tes, Ricardo Rocha Bodinho.

O rodeio começou nesta 
quinta-feira (22) reunindo 
provas em seis modalidades: 
touros, cutiano, três tambo-
res, team penning, sela ame-
ricana e bareback.

O rodeio em touros contará 
com os principais competido-
res brasileiros e de represen-
tantes de países como Estados 
Unidos, Austrália, México e 
Canadá, apresentados à im-
prensa nesta quinta (22).

O campeão da modalida-
de em touros será premiado 
com uma caminhonete RAM 

2500 avaliada em R$ 264 
mil. No cutiano, o vencedor 
da modalidade levará uma 
picape Fiat Toro, com valor 
estimado em R$ 80 mil.

SHOWS
Os shows para o último fi-

nal de semana têm a apresen-
tação da turnê Amigos, nesta 
sexta-feira (23), além do show 
do “Rei da Arena”, Gusttavo 

Lima, Jorge & Mateus e Bru-
no & Marrone, neste sábado 
(24), no palco do Estádio de 
Rodeios. Além destes, a lista 
será completada com Ma-
theus & Kauan, Matogrosso 
& Mathias, César Menotti & 
Fabiano, Dennis DJ, além de 
vários outros artistas no Palco 
Amanhecer, instalado na feira 
comercial da festa.

Fundada em 2016 por Tássio Ruiz (líder/comissário), Thiago Lopes Ruiz e Braz Campopiano, a Comitiva 
Burro N’Água,de Olímpia, participou, mais uma vez, do concurso Queima do Alho da Festa do Peão. A comi-
tiva já ganhou o título de vice-campeã da tradicional competição culinária e, por pouco, não levou outro título. 
Os integrantes “pegaram o estradão” no dia 11 de agosto rumo a Barretos, chegando ao Parque do Peão 
no primeiro sábado da festa (dia 17), depois de pernoitarem em sítios e à beira da estrada de terra. Fizeram 
questão de registrarem o momento da chegada junto à Roseta de Os 
Independentes (foto), antes de descansarem e organizar os preparativos 
para a competição. A disputa do melhor prato típico dos tropeiros (arroz 
carreteiro, o feijão gordo, paçoca de carne seca e o churrasco na chapa), 
aconteceu no Rancho Ponto de Pouso, espaço tradicional no Parque 
do Peão, que é utilizado para a realização do concurso, onde também 
aconteceu o tradicional concurso de Berrante.

Segundo o Capitão Marlon e o Tenente Luiz Neto, “o efetivo da PM 
está atuando na festa, com apoio da escola de soldados, cavalaria e trân-
sito. Nas dependências do parque estamos atuando com vistas à diminui-
ção de crimes de furto”, apontou os policiais militares. No primeiro final de 
semana foram atendidas pela Polícia Militar 441 ocorrências. Blitzes de fis-
calização da Lei Seca fiscalizaram 569 veículos, sendo 226 na madrugada 
de sábado e 343 na madrugada de domingo. Foram autuados 16 motoris-
tas por embriaguês ao volante. Neste último final de semana da Festa do 
Peão, novas blitzes de fiscalização devem ser realizadas, principalmente 
nas principais vias de acesso ao Parque do Peão, além de entradas da 
cidade e vias de acesso ao North Shopping Barretos.

Polícia Militar registrou 
mais de 440 ocorrências no 1º 

final de semana da festa
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O Projeto Vio-
la na Escola, com 
alunos das escolas 
municipais “Giu-
seppe Carmineo” e 
“São Francisco”, fez 
apresentação, nes-
ta semana, duran-
te Queima do Alho 
realizada no CEMEI 
(Centro Municipal de 
Educação Infantil) “Antônio Dalla Costa”. O projeto tem patrocínio da 
empresa Minerva, existe desde 2009, e proporciona a 35 alunos do 
ensino médio um aprendizado musical com utilização da viola caipira, 
instrumento difundido nos meios culturais barretenses. O responsável 
pelo projeto é o músico e professor Ricardo Batista Megda. “Barretos 
é município de interesse turístico e cada projeto neste sentido chama 
a atenção e atrai o turista”, ressaltou a secretária municipal de Educa-
ção, Valéria Recco, que esteve presente durante a apresentação.

Quem tem conta corrente na Caixa precisa autorizar o crédito do 
valor do saque imediato do FGTS até o próximo domingo (25), se quiser 
receber o dinheiro entre os dias 13 de setembro e 9 de outubro, depen-
dendo do mês de seu aniversário. Caso contrário, poderá sacar apenas 
após o dia 18 de outubro, segundo o banco. Quem tem poupança na 
Caixa não precisa autorizar, o saque é automático. O correntista pode 
autorizar o crédito pelo internet banking da Caixa, aplicativo do FGTS, 
site fgts.caixa.gov.br, telefone 0800 726 2019 ou direto na agência. Se 
fizer isso até o próximo domingo, dia 25 de agosto, vai receber os valores 
de acordo com o mesmo calendário de quem tem poupança na Caixa:
l NASCIDOS EM JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL: 
    Recebem a partir de 13/9/2019
l NASCIDOS EM MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO:
    Recebem a partir de 27/9/2019
l NASCIDOS EM SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-
ZEMBRO: Recebem a partir de 9/10/2019.

Correntista da Caixa tem até domingo 
para liberar saque e receber FGTS antes

Viola na Escola valoriza 
cultura e tradições do município
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Opinião

Eduardo Villela 
Trabalha com escrita 

e publicação de livros desde 
2004, já lançou quase 600 livros 

de temas variados, entre 
eles obras de gestão, negócios, 

universitários, técnicos, 
ciências humanas, biografias, 

interesse geral, biografias e 
ficção infanto-juvenil e adulta.

Sobre futebol, crianças 
e ética. Nessa ordem!

Ao assistir um jogo de fu-
tebol com uma criança de cin-
co anos, fui questionado sobre 
a relevância da figura do árbi-
tro, uma vez que os jogadores, 
adultos, deveriam saber resol-
ver o que era certo e errado.

Enquanto eu olhava para 
ele desejava mentalmente 
que, de fato, a simplicida-
de, a pureza e a coerência de 
seu pensamento se aplicas-
sem não só àquela situação 
esportiva, como também a 
diversas outras nas relações 
sociais do dia a dia.

Respirarei fundo e tentei 
explicar, de forma resumida, 
a complexa rede de interes-
ses e escolhas formadas por 
indivíduos que satisfazem 
suas necessidades e interes-
ses a bel prazer, em detri-
mento do bem-estar coletivo.

Ainda tomado pela inda-
gação infantil, refleti sobre 
todo o conteúdo acadêmi-
co que acumulei sobre esse 
tema e pensei em como 
Kohlberg descreve o proces-
so de aprendizagem do certo 
e do errado desde a infância.

Na verdade, lamentei 
como é uma pena que nem 
todo adulto chega ao estágio 
de desenvolvimento moral, 
no qual a internalização de 
valores torna desnecessário 
o controle externo e a neces-
sidade de punição ou a desa-
provação do olhar do outro.

Sejamos realistas. Temos 
deslizes. Fato! E o comporta-
mento correto absoluto é ine-
xistente. Entretanto, é enor-
me a proporção no volume 
de ações individuais e cole-
tivas vistas ultimamente, que 
desconsideram os acordos 
básicos da boa convivência 
social, visando apenas a ob-
tenção de benefícios pessoais 
imediatos ou futuros.

É fácil colhermos exem-
plos de condutas ilícitas 
motivadas por um viés indi-
vidualista não apenas no uni-
verso do futebol, mas tam-
bém nos ambientes social e 
corporativo. São exemplos 
que desafiam as boas práti-
cas de convivência, do bem 

Antônio Carlos Hencseyé
Pai de três filhos, psicólogo e 
diretor das áreas de Cultura, 

Comportamento Ético e Educa-
ção Corporativa da consultoria 

ICTS Protiviti, empresa especia-
lizada em soluções para gestão 
de riscos, compliance, auditoria 
interna, investigação, proteção 

e privacidade de dados.

comum, e exaltam o lado 
cruel do individualismo.

Impressiona a dificuldade 
de compreensão sobre como 
um acordo coletivo não deve 
ser sobreposto de maneira 
interessada, autoritária ou 
desrespeitosa. Que contratos, 
explícitos ou não, que regem 
correto para um grupo preci-
sam ser respeitados porque 
assim deve ser. Sem mais.

Talvez minha tese seja 
provada com o fato de que 
atos de fair play viram no-
tícias ao invés de ser regra. 
Que seus autores se transfor-
mam em “heróis sem capa” 
acusando falhas de arbitra-
gem que os prejudicam ou até 
mesmo devolvendo bens de 
valor que não lhe pertenciam.

Parafraseando um famo-
so comentarista esportivo, a 
regra é clara e a diretriz tam-
bém. Nela, deve-se definir o 
que pode e o que não pode 
e, na dúvida, o espaço para 
consulta faz-se necessário; 
porém, seu caminho deve ser 
previamente conhecido bem 
como suas fontes de refe-
rência formais. Nada pior do 
que querer fazer a coisa certa 
e não haver um caminho que 
o direcione para tal.

É triste ainda referen-
ciarmos a famosa “mão de 
Deus” de Maradona, que até 
hoje é vista como um ato de 
genialidade por muitos e que 
em nada difere de fraudes 
corporativas, que resultam 
de bônus milionários come-
morados como atos de bri-
lhantismo intelectual.

Ah, se a lógica infantil 
pudesse ser aplicada e os jo-
gadores pudessem jogar sem 
os árbitros, se as empresas 
não precisassem de com-
pliance e se a sociedade não 
precisasse de juízes...

Os canalhas não passarão
Percival Puggina, membro da Academia Rio-Grandense de Letras, arquiteto, empresário, escritor e colunista de 
dezenas de jornais e sites no país, estampa neste texto sua visão, presente e futura, sobre a lei dos crimes de abuso 
de autoridade, aprovada pela Câmara dos Deputados. Reproduzimos o texto do espaço de opinião desta edição.

Eu sei. Escrevo em estado 
de indignação, que não é ape-
nas má conselheira. É, tam-
bém, má redatora. No entanto, 
este teclado, por vezes, é meu 
psicólogo, meu psiquiatra e 
meu diretor espiritual.

Na noite de 14 de agosto, o 
Congresso Nacional aprovou lei 
que, em seu artigo 1º, define “os 
crimes de abuso de autoridade, 
cometidos por agente público, 
servidor ou não, que, no exercí-
cio de suas funções ou a pretex-
to de exercê-las, abuse do poder 
que lhe tenha sido atribuído”. 

A incompetência do texto 
já começa a se manifestar nes-
se primeiro artigo que, reduzi-
do à sua estrutura fundamen-
tal, define os crimes de abuso 
cometido por quem comete 
abuso, o que, convenhamos, é 
um erro de colegial.

Nos últimos anos, come-
çamos a tomar consciência 
de que os bandidos, em nosso 
país, dispõem de garantias sem 
similar. A legislação comina 
penas que não são cumpridas.

Tudo, exceto o mau esta-

do do sistema prisional, es-
timula a reiteração das práti-
cas criminosas. A atividade é 
altamente rentável e de baixo 
risco; a vida honesta, um ne-
gócio mau e arriscado: traba-
lha-se para o Estado e para es-
truturas criminosas que atuam 
em diversos níveis.

Eram conhecidas as dificul-
dades para conferir maior se-
gurança à sociedade. Elas eram 
um pouco de natureza policial 
ou repressiva e, muito, de or-
dem ideológica, judicial, polí-
tica, sociológica, psicossocial 
e o que mais a inventividade 
possa conceber para vitimizar o 
bandido e fazer, de sua vítima, 
mero ovo quebrado na omelete 
da reengenharia social.

A Lava Jato, sob amplo re-
conhecimento nacional, rompeu 
o círculo de ferro da corrupção, 
destruiu o pacto de silêncio, a 
omertà. Fez algo que não tem 
perdão. A lei do abuso de auto-
ridade nasceu na maternidade 
dessa Camorra tupiniquim.

É uma lei inimiga da Lei. 
Quando a nação anseia por um 

garantismo do cidadão de bem, 
ela veio dar alegria à bandida-
gem, aos corruptos, aos cor-
ruptores e seus representantes.

Com a frouxidão das leis 
que temos, com as malícias e 
malefícios do garantismo penal, 
precisamos de um “garantismo 
social” que proteja a sociedade 
e, especialmente, as vítimas. 
Pois nesse exato momento, o 
Congresso, na contramão das 
expectativas nacionais, aprova 
a lei do abuso de autoridade.

Ela veio recheada de má 
intenção, numa deliberação 
trevosa, obscura, em que os 
votos não têm nome nem ros-
to, em que os covardes se es-
condem nas legendas e estas 
se dissimulam num acordão.

Li a lei. Ela não esconde 
sua função inibidora. No-
vos temores e inseguranças 
se acrescem às dificuldades 
inerentes a toda persecução 
criminal. Ela é a glória do ga-
rantismo! Vai contra tudo pelo 
que a sociedade aguarda.

Para os que a conceberam, 
para os autores dessa agressão 

a todos nós, bandido bom é 
bandido na rua. Corrupto bom 
é corrupto legislando, julgan-
do, distribuindo ficha para 
concessão de habeas corpus.

Se essa lei for sancionada, 
todo policial, todo promotor, todo 
juiz, todo fiscal, todo agente pú-
blico, enfim, irá, prudentemente, 
priorizar a própria segurança e 
não a segurança da sociedade.

Será preferível não agir, 
tantos são os incômodos e as 
penalizações a que sempre es-
tarão sujeitos por motivação 
dos advogados dos bandidos 
e suas alegações, perante um 
Poder Judiciário já marcada-
mente leniente e garantista.

Não dizem haver seis votos 
contra prisão após condenação 
em segunda instância no STF?

Bem ao contrário do que 
afirmam os que erguem a voz 
em sua defesa, a nova lei não 
foi pensada com os olhos pos-
tos no “cidadão comum”. Ora, 
senhores! Por favor, não nos 
tomem por tolos! Essa lei nas-
ce de caso pensado, olhos pos-
tos nos inimigos da sociedade.

Boa parte do tempo gasto nas redes 
poderia ser usada com a leitura de livros
O que você mais faz no 

seu tempo livre? Talvez, nes-
sa reflexão, você pense que 
grande parte das horas vagas 
do seu dia é preenchida ao as-
sistir televisão, ler notícias ou, 
infelizmente, perdido no trân-
sito da sua cidade. 

Mas a verdade é que a 
resposta correta pode não ser 
nenhuma das anteriores. Pes-
quisas recentes apontam que 
as redes sociais podem estar 
recebendo mais atenção das 
pessoas do que deveriam.

Sabe aqueles cinco minuti-
nhos entre uma reunião e ou-
tra? Ou quando você chega do 
trabalho e corre para as redes 
sociais só para desestressar?

Isso pode se tornar um ice-
berg de distrações. Somando 
todos esses pequenos minutos, 
o brasileiro passa em média 3 
horas e 34 minutos do dia em 
seus perfis do Facebook, Ins-
tagram, vendo vídeos no You-
Tube, tornando-se o segundo 
país que mais gasta tempo nas 
redes sociais (só perdemos 
para as Filipinas).

O dado da Globalwebindex 
deste ano apresenta que esta-
mos abusando (e muito) dessas 
plataformas diariamente.

 É claro que na vida conec-
tada que todos temos atual-
mente são necessárias aquelas 
paradas para responder emails 
profissionais, mensagens da 
família no WhatsApp, postar 
conteúdos em blogues, canais 
no YouTube ou até alguma 
novidade no Instagram.

Eu mesmo, como BookAd-
visor, sei dessa importância 
e costumo incentivar os es-

critores que assessoro a se 
dedicarem (com moderação) 
a postarem conteúdos sobre 
seus livros e áreas de exper-
tise. Manter-se online é vital 
para autônomos, mas é preci-
so cautela para que a atenção 
não se torne vício.

Um reflexo negativo des-
se hábito foi identificado em 
recente pesquisa do The Rea-
ding Agency. De acordo com 
o estudo, o uso obsessivo de 
aplicativos em smartphone 
tem impedido que as pessoas 
leiam mais livros. 

O levantamento apontou 
que 66% dos entrevistados 
disseram que leriam mais se 
gastassem menos tempo nas 
redes. Vale destacar também 
que 55% de todos os adultos 
e 72% dos jovens ouvidos ad-
mitiram não ter autocontrole 
suficiente para não consultar 
seus aparelhos enquanto estão 
lendo livros.

 E, aí, como sair dessa ar-
madilha? Algumas maneiras 
de fugir do vício é estabelecer 
uma meta diária de uso das re-
des sociais. Minha dica é se-
parar alguns períodos do seu 
dia. Exemplo: checar seu ce-
lular por 20 minutos, a cada 3 

horas, faz com que você gas-
te de uma hora e meia a duas 
horas diárias nessa atividade. 
Isso significa ficar bem abaixo 
da média do país no uso des-
ses aplicativos.

Outra boa sugestão é mu-
dar seu mindset e aproveitar 
momentos de tempo disponí-
vel para ler. Está esperando 
para ser atendido em uma con-
sulta? Carregue um bom livro 
impresso na bolsa ou mochila.

Sempre cito a importân-
cia da obra em papel, pois, ao 
preferir essa versão, o usuário 
não vai se distrair com outros 
aplicativos ou alertas em seu 
smartphone, o que pode acon-
tecer no caso do ebook.

Se você conseguir incluir 
esse hábito na sua rotina, pode 
inclusive ir além. Que tal criar 
um grupo de leitura com seus 
amigos? Livros são ótimos 
para discussões em grupo, pois 
geram boas discussões que re-
sultam em insights e idéias 
valiosos para você aplicar em 
sua vida pessoal e profissional, 
assim como um grupo de dis-
cussão de livros contribui para 

aproximar as relações, saindo 
da solidão virtual para uma 
interação gostosa no mundo 
real. Use táticas assim para 
que possa ler pelo menos um 
livro por mês.

Lembre-se: o seu smar-
tphone não deve ser visto 
como um inimigo e sim como 
mais uma ferramenta de faci-
lidade para o seu dia a dia.

Os estímulos intelectuais 
apresentados pelos livros 
também são necessários, diria 
fundamentais, e não podem 
ficar de fora da nossa rotina.

A leitura de livros melhora 
o nosso raciocínio, a concen-
tração e a nossa capacidade 
para tomar decisões, como 
também desenvolve nossa 
sensibilidade, espírito crítico 
e repertório cultural.
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Hoje, na 64° Festa do Peão de Barretos, os shows da noite prometem 
agitar a cidade. Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé de Camargo 
e Luciano sobem ao palco Estádio para apresentarem o inesquecí-
vel Show Amigos e, depois, Dennis Dj comanda a arena. Sábado, 
para fechar com chave de ouro a edição desse ano, Jorge & Mateus, 
Bruno & Marrone, Mano Walter e Gustavo Lima, o rei da arena, en-
cerram o último dia de shows do Palco Estádio. (foto: Bruno Revolta)

Ele está presen-
te nas melhores 
festas, regis-
trando os mais 
badalados 
eventos. Na últi-
ma quarta-feira 
(21/08), Diego 
Rodrigues deu 
uma pausa nos 
trabalhos para 
comemorar 
mais um ano de 
vida. Na foto, 
Diego Na Balada 
está com a diva 
do Axé Music, 
Ivete Sangalo, 
em sua passa-
gem pelo Barre-
tão. Parabéns!!!!

Duílio Zacaro é fã de carteirinha de Jair Bolsonaro, e no último sábado (17/08), 
esteve com o presidente durante sua visita a Barretos. O influencer digital trocou 

várias ideias e falou da simplicidade de Bolsonaro. Tá com moral!!!

O empresário Mauro Dinis, sua esposa Vanessa Agreda e a prima 
Glads Agreda, vieram da Capital Paulista para curtir Barretão 2019. Sucesso!!!

A mineira Lariucy Martins brindou mais um ano 
de vida terça-feira (20/08). Residente em Barre-
tos a algum tempo por conta do emprego, ela 
não vê a hora do final de semana chegar para 

ela comemorar seu aniversário juntos aos seus, 
em sua terra natal. Tudo de bom!!!

Evandro Foresto, Juliana Buford e a princesinha 
Helena, curtem bons momentos na Vila Galé 

Cumbuco em Fortaleza/Ceará. Férias merecidas!!!

O escritor Jorge Cury curtiu a Queima do Alho da 64ª Festa do Peão de 
Barretos na companhia dos cantores Duduca e Dalvan. Muito bom!!!

O Advogado Dr. Zaiden Geraige Neto, recebeu no Rancho 
Mula Manca, Parque do Peão, o amigo Dr. Octávio Pereira 
Lima, Diretor de Agronegócio do Grupo Encalso Damha.

O Tenen-
te Erson 

Emboaba 
da Escola de 

Soldados 
de Ribeirão 

Preto e o 
Tenente 

Luiz Neto, 
em ação no 

Comando 
do Policia-
mento da 

Festa do 
Peão 2019!!!

Marcos 
Antônio 
Marchi, 
completou 
mais um 
ano de vida 
na última 
quarta-feira, 
dia (21/08). 
Ele se 
presenteou 
com uma 
deliciosa 
viagem para 
Porto de Ga-
linhas/Per-
nambuco. 
Sucesso!!!
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O projeto de lei que obriga 
a divulgação de lista de espe-
ra por exames eletivos na rede 
pública municipal, foi homo-
logado pelo vice-presidente 
da Câmara Municipal de Bar-
retos, Aparecido Cipriano, e 
publicado na edição de 14 de 
agosto da Folha de Barretos.

O projeto, de autoria 

Câmara homologa lei de Dutra que garante transparência na saúde
do vereador Raphael Dutra 
(PSDB), institui uma lista de 
espera online relativa aos pa-
cientes que aguardam con-
sultas, exames, intervenções 
cirúrgicas ou qualquer outro 
procedimento em saúde, mas 
foi vetado pelo prefeito Gui-
lherme Ávila (PSDB).

“Fiquei surpreso com o 

veto, pois nós temos uma coe-
rência de analisar a necessi-
dade da população. Me reuni 
com o secretário municipal da 
Saúde e com técnicos de tec-
nologia de informação e che-
gamos numa harmonização”, 
disse Dutra.

Para o vereador Carlos 
Henrique dos Santos, o “Car-

lão do Basquete” (PROS), os 
municípios precisam se ade-
quar às transparências. “Aque-
la pessoa que está doente preci-
sa ser atendida e, dependendo 
da enfermidade, três meses é 
muito tempo”, ressaltou.

COMO FUNCIONARÁ
A ideia é que a ordem de 

atendimentos seja obedeci-
da rigorosamente. Segundo a 
norma, a divulgação das infor-
mações deve observar o direi-
to à privacidade do paciente, 
que só poderá ser identificado 
pelo número do Cartão Nacio-
nal de Saúde ou pelo CPF.

A lista de espera que trata 
o projeto de lei deve ser dis-
ponibilizada pela Secretaria de 
Saúde Municipal, que deve-
rá seguir a ordem de inscrição 
para a chamada dos pacientes.

“Vai ter redução de impostos para população 
mais pobre”, afirma economista “pai” da 
reforma tributária em análise na Câmara

Para vice-presidente da comissão especial que discute o tema, deputado Sidney Leite 
(PSD-AM), sistema de arrecadação atual beneficia sonegadores e trava economia

Responsável pela elabora-
ção do texto da reforma tributá-
ria (PEC 45/2019), o economis-
ta Bernard Appy, do Centro de 
Cidadania Fiscal, afirmou que 
a proposta de modernização do 
sistema de impostos no país, em 
análise na Câmara dos Deputa-
dos, não prevê aumento de tri-
butos para a população menos 
favorecida. “Vai ter redução de 
imposto para a população mais 
carente do país”, garantiu.

Appy esteve na Câmara 
na última terça-feira (20), para 
apresentar oficialmente a PEC 
aos deputados. Ele defendeu o 
modelo que pretende extinguir 
três tributos federais (IPI, PIS e 
Cofins), o ICMS, que é estadual, 
e o ISS, municipal, todos inci-
dentes sobre bens e consumo.

Em substituição, a PEC 
cria o Imposto sobre Ope-
rações com Bens e Serviços 
(IBS), de competência de mu-
nicípios, estados e União. O 
texto prevê ainda outro im-
posto sobre bens e serviços 
seletivos, unificando cinco 
tributos em apenas um.

“Hoje, a população mais 
carente do país paga um pou-

co menos na cesta básica; em 
compensação é a mais tribu-
tada pelo gasto que tem com 
energia elétrica e telefone ce-
lular, por exemplo. No mode-
lo que está sendo proposto, o 
valor correspondente ao im-
posto que os menos favore-
cidos pagam na cesta básica 
vai ser devolvido para as fa-
mílias, por meio de crédito no 
cartão dos programas sociais 
ou crédito em conta bancá-
ria. Em contrapartida, não vai 
pagar mais quando consumir 
energia elétrica e comprar o 
celular”, defendeu.

O vice-presidente da comis-
são especial que analisa o tema, 
deputado Sidney Leite (PSD-
-AM), também é um entusias-
ta da proposta porque, segundo 
ele, o sistema de arrecadação 
atual é “confuso, moroso e frá-
gil”, além de beneficiar sonega-
dores e travar a economia.

“Eu entendo que isso (mo-
delo atual) contribui muito 
para evasão fiscal. Considero 
que a simplificação tributária, 
onde for possível reduzir a car-
ga de impostos, facilitaria mui-
to para que os investidores, 

para quem empreende nesse 
país, pudessem fazer mais in-
vestimentos e gerar emprego e 
renda”, aponta o parlamentar.

A PEC 45/2019 foi apre-
sentada na Câmara pelo depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP). 
O autor da proposta sustenta 
que a reforma tributária vai 
contribuir para a retomada do 
crescimento no país.

“Nós temos certeza que a 
nossa economia vai ser des-
travada. Nós vamos ter mais 
competitividade para nossas 
empresas e o resultado final é a 
geração de empregos, que nós 
tanto precisamos”, garantiu.
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Governo de São Paulo repassa R$ 6 milhões para Barretos
Obras de recapeamento receberão R$ 5 milhões, enquanto R$ 1 milhão vai para a Santa Casa; Estado também reconhece o “Regulamento de Boas Práticas e Bem-Estar Animal”

O Governador João Doria 
anunciou no último dia 16, 
durante sua visita à Festa do 
Peão de Boiadeiro, um repas-
se de R$ 1 milhão para a San-
ta Casa de Barretos.

O recurso será destinado para 
a compra de novos equipamen-
tos e mobiliários para a unidade, 
contribuindo para fortalecer sua 
estrutura e, consequentemente, a 
assistência aos pacientes.

Este ano, o Governo do 
Estado já havia firmado um 
convênio de R$ 5,2 milhões 
destinados ao custeio do aten-
dimento da unidade. Desse to-
tal, mais de R$ 1,3 milhão já 
foram pagos, até o momento.

Além da Santa Casa de 
Barretos, o governo auxilia 
demais serviços da região, 
como o Hospital de Amor, 
e outras unidades de saúde. 
Neste ano, R$ 35,8 milhões já 
foram destinados a entidades 
conveniadas à pasta.

Outro recurso autorizado 
pelo governador foi para reca-
peamento de ruas do municí-

pio. Ao todo, serão repassados 
à prefeitura R$ 5 milhões. O 
município ficará responsável 
em selecionar as vias e con-
tratar as obras.

“Estamos aqui para pres-
tigiar a Festa do Peão, mas 
também para trazer duas boas 
notícias pra Barretos. Vamos 
destinar R$ 1 milhão pra San-
ta Casa, uma unidade de saú-
de muito importante para todo 
o município, e R$ 5 milhões 
para as obras de recape da ci-
dade”, anunciou Doria.

BEM-ESTAR ANIMAL
Doria também anunciou 

a publicação de portaria que 
reconhece o “Regulamen-
to de Boas Práticas e Bem-
-Estar Animal”, criado pela 
Confederação Nacional de 
Rodeios, a CNAR.

A portaria da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimen-
to foi publicada no Diário 
Oficial do Estado do sábado 
(17) e dá aos organizadores 
de rodeios embasamento legal 
para esportes com bovinos e 

equinos, desde que cumpram 
as normas para bem-estar dos 
animais. “Somos totalmente 
a favor do cuidado e do res-
peito com os animais. Nossa 
posição é a da defesa dos ani-
mais”, pontuou Doria.

A iniciativa constitui um 
instrumento adequado e efi-
caz para zelar pelo bem-estar 
dos animais em provas de ro-
deio. É um avanço para garan-
tir que os eventos garantam 
segurança para o público, os 
animais e os atletas do rodeio.

O texto trata de itens como 
a proibição do uso de apare-
lho de choque e a obrigato-
riedade de colocar os animais 
em áreas de descanso após a 
chegada na cidade do evento.

São Paulo é, tradicional-
mente, o Estado que mais rea-
liza esse tipo de evento, repre-
sentando mais de 30% do total 
de rodeios no Brasil. Só no ano 
passado, os rodeios acontece-
ram em 275 municípios dife-
rentes em todos os meses do 
ano. (Foto: André Monteiro)

A 16ª Missa na Festa do 
Peão de Boiadeiro de Barretos 
contou com a participação de 
centenas de fiéis na última ter-
ça-feira (20). Presidida por dom 
Milton Kenan Júnior, a celebra-
ção foi organizada pela Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida, 
e aconteceu, por mais um ano, 
no Rancho do Peãozinho, local 
destinado às crianças no Parque 
do Peão em Barretos.

“Nesta Eucaristia nós que-
remos pedir por todo o nosso 
país. Nós queremos pedir por 
nossa nação e, também, pela ci-
dade de Barretos, que este ano 
comemora 165 anos. Nós que-
remos pedir por todos os bar-
retenses que construíram essa 
história com sua entrega, com 

Centenas de fiéis participam da 16ª 
Missa na Festa do Peão de Barretos

seu trabalho, com o seu amor”, 
disse o bispo diocesano.

A animação da missa ficou 
por conta do padre Valdivino 
Borges Júnior, da Diocese de 
Uruaçu/GO, conhecido em todo 
o Brasil como padre Periquito 
que, no final, cantou e tocou seu 
berrante. O presbítero desenvol-
ve um trabalho de evangeliza-
ção na TV e em eventos sertane-

jos por todo o país.
Cláucio Lima, cantor serta-

nejo da Diocese de Catanduva, 
foi o responsável pelas músi-
cas da celebração. Ele contou 
com a companhia de membros 
do Ministério de Música da 
Paróquia Nossa Senhora Apa-
recida (Minibasílica) de Barre-
tos e da cidade de Catanduva. 
(Foto: Milton Figueiredo)
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Entre as mais de 40 atra-
ções que serão apresentadas, 
o Desfile Cívico – Militar, 
Folclórico e Alegórico, co-
memorativo ao aniversário 
de Barretos e Dia do Soldado, 
terá um cortejo de grupos de 
cultura da região.

O cortejo será realizado 
por meio do Programa de 
Ação Cultural (PROAC), da 
Secretaria da Cultura do Go-
verno do Estado de São Pau-
lo, com apoio da Secretaria de 
Cultura de Barretos. O projeto 
é idealizado e produzido pela 
empresa de gestão de projetos 
culturais PrumoPro.

Estão confirmadas no cortejo 

a Companhia Charolas, de São 
Sebastião (MG); Grupo Frutos 
da Terra, de Olímpia (SP); Gru-
po Danças Zé do Patrocínio, 
Congada Três Colinas, Franca 
(SP), Grupo Capoeira e Grupo 
Maracatu, de Guaíra (SP).

Entre outros blocos repre-
sentativos, participam secre-
tarias municipais, instituições 
sociais, culturais, folclóricas, 
esportivas, educacionais, car-
navalescas, de saúde e bandas 
marciais com ilustrações ale-
góricas. O tema geral é “Barre-
tos, da Fundação à Tradição”.

Na abertura, o locutor de 
rodeios Filé estará num trio 
elétrico, assim como será no 

final com o também locutor de 
rodeios, o barretense Paulinho 
1001. Em seguida o Corpo de 
Bombeiros abre o desfile mi-
litar, seguido do Tiro de Guer-
ra. Na sequência, começam as 
apresentações civis.

O desfile acontece neste do-
mingo, 25 de agosto, dia do ani-
versário de Barretos. A concen-
tração será a partir das 7h30, no 
Recinto Paulo de Lima Correa. 
Às 8h30 será feita a leitura da 
Ordem do Dia pelo represen-
tante do Exército Brasileiro. A 
saída será as 9h20. O trajeto 
vai pela avenida 23, vira a rua 
18 e segue até a avenida 17, 
local da dispersão.

Com a assinatura do decre-
to 9.975/19, que dispõe sobre o 
bem-estar animal em rodeios, 
o Brasil começa a construir 
sua primeira regulamentação 
técnica para a efetiva promo-
ção e fiscalização da defesa 
sanitária nesses eventos.

A Sociedade Rural Brasilei-
ra (SRB) ajudou a articular as 
bases do decreto, publicado no 
Diário Oficial da União da últi-
ma segunda-feira, 19 de agos-
to, e assinado no último sábado 
pelo presidente Jair Bolsonaro.

O texto atribui ao Ministé-
rio da Agricultura a responsabi-
lidade de avaliar os protocolos 
de bem-estar animal elaborados 
por entidades promotoras de 
rodeios. Para a SRB, a medida 
garante segurança jurídica para 
os realizadores e, sobretudo, 
proteção para os animais.

A SRB esclarece que as 
entidades responsáveis pelos 
protocolos possuem ampla 
especialização, experiência e 
autonomia técnica para asse-
gurar o bem-estar dos animais 
nos eventos e competições.

Essas entidades já seguiam 
a Lei de Bem-Estar Animal, 
datada no Brasil de 1932, e a 
lei 10.519, de 2002, que con-
sidera rodeios de animais as 
atividades de montaria ou de 
cronometragem e as provas de 
laço, nas quais é avaliada a ha-
bilidade do atleta em dominar o 
animal com perícia e o desem-
penho do próprio animal, exigi-
do para a realização das provas.

Requisitos como infraestru-
tura completa para atendimen-
tos emergenciais, médicos ve-
terinários habilitados, transporte 
dos animais em veículos apro-
priados e arena das competições 
bem equipadas, também fazem 
parte da lista de exigências.

É imprescindível ainda que a 

Desde esta quinta-feira (22), todas as crianças de seis 
meses a menores de um ano devem ser vacinadas contra o 
sarampo em todo o país. Essa é uma medida preventiva que 
deve proteger quase um milhão e meio de crianças, que não 
receberam a dose extra, chamada de “dose zero”. O objetivo é 
intensificar a vacinação dessas crianças, uma vez que o saram-
po é uma infecção muito contagiosa, que pode ser contraída 
por pessoas de qualquer idade, mas é mais perigosa para as 
crianças, inclusive podendo levar à morte. Desta forma, a medi-
da adotada pelo Ministério da Saúde, é uma resposta imediata 
por conta do aumento de casos da doença em alguns estados. 
O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Kleber, explica qual a recomenda-
ção da vacina. “Essa faixa etária não está prevista no calendário vacinal. É uma dose adicional, uma dose 
zero porque essas crianças elas recebem os anticorpos da mãe. Mas a gente tem observado que muitas 
crianças, neste grupo etário, têm apresentado a doença. Então, para evitar que elas evoluam para casos 
graves e óbitos nós estamos recomendando a vacinação de crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, 
adicionalmente”. É importante ressaltar que a chamada “dose zero” não substitui a vacinação de rotina. 
Então, a recomendação é agendar para os 12 meses a vacina tríplice viral e para os 15 meses a dose da 
vacina tetra viral, conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação. Além de vacinar essas crianças, o 
Ministério da Saúde orienta aos estados e municípios a realizarem o bloqueio vacinal. Ou seja, em situação 
de surto ativo do sarampo, quando identificado um caso da doença em alguma localidade, é preciso vacinar 
todas as pessoas que tiveram ou tem contato com aquele caso suspeito em até 72 horas.

Uma comitiva compos-
ta por 20 cavaleiros veio até 
Barretos para participar da 64ª 
da Festa do Peão de Boiadei-
ro de Barretos. A viagem, que 
poderia ser feita em pouco 
mais de uma hora de carro, foi 
realizada em sete dias.

A Comitiva Burro N’Água, 
de Olímpia (SP), realizou a 
viagem pela terceira vez con-
secutiva, para participar do 
tradicional concurso da Quei-
ma do Alho, festival gastronô-
mico que elege o melhor prato 
típico do tropeiro. 

Sob o comando do comis-
sário Tássio Perroni de Oli-
veira, a comitiva saiu de São 
José de Rio Preto, no último 
domingo (11), passando pelas 
cidades de Guapiaçu e Bagua-
çu, em fazendas, como faziam 
os antigos tropeiros.

“É um motivo de orgulho 
para nossa comitiva, pois o 
festival tem essa finalidade de 

EDITAL
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barretos, com 

sede na cidade de Barretos/SP, na Avenida Dr. Roberto Rios, N° 999, Bair-
ro Jockey Club, CNPJ/MF. 45.283.009/0001-95, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Fábio Alves 
Ferreira, convoca através do presente edital, todos os associados contri-
buintes em dia com suas contribuições sociais e pais de alunos desta en-
tidade, para a assembleia geral ordinária, que será realizada em sua sede, 
no dia 01 de Outubro de 2019, em primeira convocação às oito horas, com 
a presença da maioria dos associados, e, em segunda convocação, com 
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial. 
(art. 17,§ 2°, e art. 20 do estatuto), com a seguinte ordem do dia: eleição 
dos membros da diretoria executiva e conselho fiscal.

Barretos, 23 de Agosto de 2019.

Fábio Alves Ferreira
Presidente

Desfile de Aniversário de Barretos terá 
cortejo de grupos culturais da região

Comitiva cavalga 130 quilômetros para participar 
da Queima do Alho na Festa do Peão de Barretos
Uma viagem de aproximadamente de 130 quilômetros em cima de mulas e burros

manter viva a tradição culiná-
ria dos tropeiros”, destacou o 
comissário ao chegar junto à 
Roseta de Os Independentes, 
em frente à entrada principal 
do Parque do Peão.

A comitiva conquistou o 
segundo lugar no concurso do 
ano passado e, neste ano, qua-
se chegou lá.

TIO E SOBRINHO
Para manter a tradição viva 

dos tropeiros dentro da família, 
Welton Fernando veio com o 
tio Hélio, de 68 anos, em cima 

de duas mulas para Barretos. O 
trajeto da dupla foi de aproxi-
madamente 500 quilômetros, 
com saída de Sorocaba.

O tio e o sobrinho deixaram 
a cidade no último dia 15 (quin-
ta-feira) e chegaram na Festa 
do Peão de Barretos nesta quin-
ta-feira, dia 22. “Realizamos 
esse trajeto pelo quarto ano 
seguido. É uma viagem longa, 
mais a satisfação de concluir 
esse percurso e participar da 
Festa de Barretos é maior”, 
disse Welton Fernando.

Decreto garante segurança jurídica e 
bem-estar animal em rodeios, segundo SRB

País aprimora sua regulamentação para fiscalização da defesa 
sanitária nos eventos e impede embargos do Ministério Público

solicitação de autorização à defe-
sa sanitária local seja feita com 
pelo menos 30 dias de antecedên-
cia. “Estamos falando de cavalos 
e touros muito valiosos. Seria 
impensável para o criador expor 
o próprio patrimônio a riscos e 
maus tratos”, diz o conselheiro da 
SRB, Ricardo Amadeu Sassi. 

De acordo com o ex-secretá-
rio de defesa sanitária do Minis-
tério da Agricultura e consultor, 
dr. Ênio Marques, o decreto com-
plementa a lei de 2002. Além das 
obrigações já existentes, passa a 
ser requisito agora um protocolo 
de bem-estar animal reconhecido 
pelo Ministério da Agricultura.

O aprimoramento na legis-
lação, segundo Marques, dará 
mais segurança para a reali-
zação de rodeios pelo país. 
“ONGs e ativistas terão mais 
dificuldade para ajuizar ações 
junto ao Ministério Público 
para embargar os eventos e 
competições”, diz o consultor.

Somente no ano passado, a 
indústria da equinocultura mo-
vimentou cerca de R$ 16,5 bi-
lhões, alta de 15% sobre 2017, 
de acordo com números da 
Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz/Universidade 
de São Paulo (Esalq/SP).

A atividade responde por 
nada menos que 3,2 milhões 
de empregos, seis vezes mais 

o número de trabalhadores da 
indústria automobilística.

Nesse cenário, em que o Bra-
sil se destaca na terceira posição 
no ranking mundial, segundo a 
Confederação Nacional de Ro-
deio (CNAR), são realizados 
anualmente mais de 2 mil rodeios 
no Brasil. O país movimenta mais 
de R$ 3 bilhões com as festas, ge-
rando mais de 300 mil empregos.

Ricardo Sassi, que esteve em 
Barretos ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro na assinatura do 
decreto, explica que a SRB es-
truturou no ano passado um de-
partamento exclusivo de bem-
-estar animal justamente para 
priorizar projetos como esse.

“A SRB organizou as reivin-
dicações do setor com dezenas 
de entidades para demonstrar a 
importância do movimento ao 
MAPA, aos deputados da FPA 
e aos representantes do Insti-
tuto Pensar Agro. É uma con-
quista de todos nós”, comentou 
o conselheiro da SRB.

De acordo com Sassi, a 
mobilização do setor já aju-
dou na aprovação na Câmara 
do texto-base do Projeto de 
Lei que regulamenta as prá-
ticas da vaquejada, reconhe-
cidas como expressões espor-
tivo-culturais pertencentes ao 
patrimônio cultural brasileiro.  
(Foto: André Monteiro)

Crianças de 6 meses a menores 
de 1 ano devem ser vacinadas
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ROBÔS? Presidente do Santander 
anuncia fim dos caixas humanos no Brasil

Com um discurso de que as 
pessoas devem se “reabilitar a 
um mundo diferente”, de que 
o consumidor precisa “des-
construir” a necessidade de 
ser atendido por pessoas, em 
agências físicas, o presidente 
do Santander Brasil, Sérgio 
Rial, praticamente anunciou 
que, até o final de 2019, a fi-
gura do caixa humano deverá 
deixar de existir nas agências 
brasileiras do banco espanhol.

MENOS AGÊNCIAS
Quando questionado sobre 

uma consequente redução do 
número de agências, Sérgio 
Rial disse que a “estrutura fí-
sica será redesenhada, não ne-
cessariamente reduzida”.

Para o presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Barretos 
e região, Alencar Theodoro de 
Souza Filho, essa notícia causa 
ainda mais preocupação aos em-
pregados do Santander, que já 
sofrem constantes perseguições 
e ameaças de demissões, mesmo 
que o trabalhador tenha dedicado 
décadas de sua vida ao banco.

“Sérgio Rial deixa claro que 
é a favor de iniciativas gover-
namentais que foram criadas 
apenas para atacar direitos dos 
trabalhadores, como a refor-
ma trabalhista e a reforma da 
Previdência. É de interesse do 
Santander, e dos demais bancos 
privados, o fim da previdência 
social, para que bancos privados 
obtenham ainda mais lucro em 
cima do sofrimento dos traba-
lhadores”, menciona Alencar, 
acrescentando que, em Barretos, 
a medida de extinguir os caixas 
humanos já está sendo colocada 
em prática, com redução de até 
metade dos caixas nas agências.

“Além de colaborar com 
o aumento do desemprego 
no país, o Santander vai pro-
mover consideravelmente a 
precariedade no atendimento. 
Clientes e usuários, que atual-
mente já sofrem com espera 
de até duas horas, terão menos 
caixas para atendê-los, e a re-
volta generalizada será uma 
rotina dentro das agências. 
As tarifas bancárias vêm au-

mentando continuamente e os 
bancos oferecendo cada vez 
menos serviços, o usuário ao 
realizar qualquer autoatendi-
mento ou se utilizar de canais 
alternativos paga para não re-
ceber o serviço. A forma dos 
clientes e usuários fazer valer 
seus direitos é efetuar recla-
mações junto ao PROCON, 
munido da senha de atendi-
mento autenticada pelo caixa e 
abrir reclamações junto à ou-
vidoria dos bancos e ao Banco 
Central”, concluiu o dirigente.

Alencar Theodoro de Souza Filho
Presidente do Sindicato dos 

Bancários de Barretos e região

Vencer o rodeio da Festa 
do Peão de Barretos é o sonho 
de todos os competidores. 
Além do status na conquista 
do maior rodeio do país, do 
Barretos International Rodeo, 
os participantes concorrem a 
R$ 1 milhão em premiações.

O rodeio internacional é a 
grande estrela no esporte des-
te segundo final de semana do 
evento, que contará com o re-
torno da turnê Amigos, show 
do “Rei da Arena”, Gusttavo 
Lima, além de Jorge & Ma-
teus e Bruno & Marrone.

O rodeio começou nesta 
quinta-feira (22) e reunirá pro-
vas em seis modalidades: touros, 
cutiano, três tambores, team pen-
ning, sela americana e bareback.

O rodeio em touros contará 
com os principais competidores 
brasileiros e de representantes 
de países como Estados Unidos, 
Austrália, México e Canadá.

O campeão da modalidade em 
touros será premiado com uma 
caminhonete RAM 2500 avalia-
da em R$ 264 mil. No cutiano, 
o vencedor da modalidade levará 
uma picape Fiat Toro, com valor 
estimado em R$ 80 mil.

Junto com o rodeio interna-
cional acontece também a final 
da Confederação Nacional de 
Rodeio (CNAR), envolvendo 
competidores ranqueados e de 
principais campeonatos chan-
celados pela entidade. A com-
petição esportiva vai até o do-
mingo no Estádio de Rodeios.

TURNÊ AMIGOS 
E SHOW DO 

“REI DA ARENA”
Um dos shows aguardados 

pelo público na 64ª Festa do 
Peão de Barretos é do projeto 
“Amigos”, formado por Chi-
tãozinho & Xororó, Zezé Di 
Camargo & Luciano e Leonar-
do. O show está confirmado 

para esta sexta-feira, dia 23, no 
palco do Estádio de Rodeios.

Os sertanejos anunciaram 
a turnê para comemorar os 20 
anos do projeto, que nasceu 
na década de 1990 e atraiu 
multidões de fãs.

Embaixador por dois anos 
seguidos da festa, o cantor Gust-
tavo Lima promete contagiar o 
público e novamente amanhecer 
na arena. O show encerra a gra-
de de atrações no palco do Está-
dio, neste sábado (24), que ainda 
terá Jorge & Mateus, Bruno & 
Marrone e Mano Walter.

O segundo final de semana 
tem uma lista repleta de sho-
ws, como Matheus & Kauan, 
Matogrosso & Mathias, César 
Menotti & Fabiano, Dennis 
DJ, além de vários outros ar-
tistas no Palco Amanhecer, 
instalado na feira comercial 
da festa, que termina no pró-
ximo domingo, dia 25.

A Comitiva Juca Jacinto, 
de Nova Crixás (GO), ven-
ceu o concurso da Queima do 
Alho 2019, realizado no sába-
do (18), na 64ª Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos.

A disputa do melhor prato 
típico dos tropeiros aconteceu 
no Rancho Ponto de Pouso, 
espaço tradicional no Parque 
do Peão, que é utilizado para 
a realização do concurso.

O arroz carreteiro, o feijão 
gordo, paçoca de carne seca e 
o churrasco na chapa, prepa-
rados pela comitiva de Goiás, 
conquistaram o paladar dos 
juízes especializados.

Além do prato mais saboro-
so, também foram avaliados a 
vestimenta, a traia e a organiza-
ção das comitivas, inspiradas nos 
costumes dos peões de boiadeiro.

Foi a primeira vez que 
Adalto Moreira, comissário da 
comitiva vencedora, participou 
da disputa da Queima do Alho 
na Festa do Peão de Barretos 
“Pra mim, vim aqui e já ganhar, 
Deus me livre é bom demais”.

Para Sílvio Mendes, conhe-
cido como Anzolão, que tam-
bém é membro da comitiva, a 
vitória é o reconhecimento do 
peão de boiadeiro que ainda 
mantém a tradição. “É muito 
importante pra gente ganhar. A 
gente ainda vive no corredor, a 
gente ainda trabalha, ainda tá 
viajando”, afirmou.

Ao todo, 20 comitivas 

O comando do 33º BPMI 
(Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior) intensificou 
o policiamento ostensivo e 
preventivo na área  urbana 
de Barretos e no entorno do 
Parque do Peão, durante o 
período de 15 a 18 de agosto.

O trabalho ostensivo con-
tinuou durante a semana e 
permanecerá no período des-
te último final de semana da 
Festa do Peão 2019. Segundo 
o Capitão Marlon e o Tenente 
Luiz Neto, “o efetivo da PM 
está atuando na festa, com 
apoio da escola de soldados, 
cavalaria e trânsito. Nas de-
pendências do parque esta-
mos atuando com vistas à di-
minuição de crimes de furto”, 
apontou os policiais militares.

No primeiro final de sema-
na foram atendidas pela Polí-
cia Militar 441 ocorrências, 
número inferior ao ano passa-
do, quando foram registradas 
594, segundo balanço divulga-
do pelo comando em Barretos.

A PM registrou dois flagran-

tes relacionados à festa, ambos 
na sexta-feira (16): um de furto 
e o outro de estelionato.

No caso de furto, um ho-
mem de 44 anos, foragido da 
Justiça, foi preso após subtrair 
bolsas de duas mulheres, pró-
ximo à bilheteria de estacio-
namento do Parque do Peão.

No caso do estelionato, 
dois homens, com idades de 
49 e 45 anos, foram detidos 
em flagrante, após venderem 
quatro ingressos falsos pelo 
valor de R$ 120,00 cada para 
dois turistas, defronte a bi-
lheteria do Parque do Peão.

Em poder deles, os poli-
ciais apreenderam diversos 
cartões de crédito, duas má-
quinas de cartões, dois in-
gressos de entrada no Parque 
do Peão e a quantia de R$ 2. 
408,00 (dois mil quatrocen-
tos e oito reais).

DIREÇÃO SEGURA
Blitzes de fiscalização da 

Lei Seca, que foram realizadas 
entre a noite de sexta-feira (16) 
e madrugada de domingo (18) 

autuaram 16 motoristas, sendo 
7 na primeira operação e 9 na 
segunda. No total, foram fisca-
lizados 569 veículos, sendo 226 
na madrugada de sábado e 343 
na madrugada de domingo.

As blitzes foram reali-
zadas na Avenida Antônio 
Frederico Ozanan. Os con-
dutores foram autuados por 
embriaguez ao volante ou 
recusa ao teste do etilôme-
tro e terão de pagar multa no 
valor de R$ 2.934,70, além 
de responderem a processo 
administrativo no Detran.SP 
para a suspensão do direito 
de dirigir por 12 meses.

Se o condutor voltar a co-
meter a mesma infração den-
tro de 12 meses, o valor da 
multa será dobrado.

Neste último final de se-
mana da Festa do Peão, novas 
blitzes de fiscalização devem 
ser realizadas, principalmente 
nas principais vias de acesso ao 
Parque do Peão, além de entra-
das da cidade e vias de acesso 
ao North Shopping Barretos.

A programação que começou nesta quinta (22) 
no Centerplex North Shopping Barretos está re-
cheada de opções, desde a estreia de “Brinquedo 
Assassino”, a nova versão do Chucky, até o re-
ligioso “Nada a Perder – Parte 2”, passando por 
sucessos de bilheteria como “Velozes e Furio-
sos”, “O Rei Leão” e “Vingadores Ultimato”. Até 
domingo (25) é possível aproveitar a promoção 
Festival do Peão no Centerplex. A cada ingresso 
comprado, o segundo sai de graça. Acompanhan-
te não paga para a mesma sessão e mesmo horá-
rio. É imperdível, mas só até domingo, 25 de agosto, em homenagem ao aniversário de Barretos.

Festa de Barretos tem abertura das disputas 
do Rodeio Internacional e show da turnê Amigos

Com competidores brasileiros e do exterior, Rodeio Internacional vai até domingo (25). A grade musical conta com a volta do projeto Amigos

Polícia Militar registrou mais 
de 440 ocorrências no 1º final de 

semana da Festa do Peão 2019
Balanço foi divulgado pelo 33º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior)

Comitiva Juca Jacinto vence concurso 
Queima do Alho na Festa do Peão de Barretos

foram classificadas e partici-
param da Queima do Alho. 
Entre elas, representantes dos 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Goiás 
e Paraná. O segundo lugar do 
concurso ficou para Água de 
Peão, da cidade de São José 
do Rio Preto, e o terceiro para 
Comitiva Molina.
CULTURA SERTANEJA

Além de acompanhar o 
preparo e saborear o tradi-
cional prato típico da cultura 
do peão estradeiro, o público 
presente no Rancho Ponto de 

Pouso acompanhou o concur-
so do Berrante e apresentação 
de catira e violeiros.

O resultado do concur-
so de Berrantes surpreendeu 
a todos pela qualidade das 
apresentações.

As mulheres se destacaram 
e foram as mais aplaudidas da 
tarde. As três primeiras colo-
cadas foram: 1º lugar Raris-
sa Berranteira, de Itapagipe 
(MG), 2º lugar Camila Berran-
teira, do Pará, 3º lugar Marcela 
Amorim, de Palmeira d’Oeste 
(SP). (Fotos: Aquino José)

Festival do Peão Centerplex está recheado de 
filmes com ingresso em dobro até domingo
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COTIDIANO

Empresário 
Fabinho Mossoró 
é destaque no 
Barretão com 
seus artistas

O empresário Fabinho Mossoró recebeu elogios da galera que curte os dez dias de Festa do Peão 
no Barretão. O lançamento do CD Barretão 2019 tem recebido elogios, inclusive, dos artistas que in-
tegram o playlist da gravação, sendo um dos mais procurados pelos turistas em busca de lembranças 
do Barretão 2019. Para quem, ainda, não conhece, Fabinho Mossoró é empresário no ramo artístico e 
atua a mais de 13 anos em vendas e divulgação dos mais variados lançamentos sertanejos por todo o 
Brasil. O CD Barretão 2019 pode ser adquirido em dezenas de pontos em Barretos, para curtição dos 
amantes do sertanejo de boa qualidade e de sucessos atuais.

Barretos participa dos Jogos Regionais do Idoso em Matão
Quarenta e dois atletas re-

presentam Barretos nos JORIS 
(Jogos Regionais dos Idosos), 
que começam a ser disputados 
em Matão nesta sexta-feira 
(23) e encerramento na próxi-
ma terça-feira, dia 27.

Oficialmente, a abertura do 

evento acontece neste sábado 
(24), às 9 horas, no Ginásio de 
Esportes “Décimo Chiozzini”.

Sob coordenação da Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer de Barretos, a delegação 
barretense parte rumo a Matão às 
16 horas desta sexta-feira, com 

saída do Conjunto Poliesportivo 
João Batista da Rocha “Rochão”.

Barretos disputará no atle-
tismo (masculino), bocha, 
damas (masculino), dança de 
salão, dominó, malha, tênis de 
mesa (masculino), truco e vo-
leibol (feminino e masculino).




