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Comércio 
distribui cupons 
para desconto 

em ingressos no 
Parque do Peão

A ACIB e o Sincomercio rea-
lizam parceria com a associação 
Os Independentes para distribui-
ção de cupons que darão direito 
a entrada no Parque do Peão nos 
dias 19 (segunda) e 20 (terça-fei-
ra), ao preço R$ 10. Os cupons 
estão sendo distribuídos pelas 
lojas aos consumidores. O preço 
normal do ingresso, para quem 
não retirar o cupom, será de R$ 
20 nos dois dias, no Parque do 
Peão. Segundo Roberto Arutim, 
presidente do Sincomercio, a par-
ceria ajudará uma instituição filan-
trópica indicada pela associação 
Os Independentes. As entidades 
do comércio também promove-
rão o sorteio de uma moto 0 km 
na noite de terça-feira (20).
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Começou a 64ª Festa do Peão de Barretos
Serão 11 dias, contados 

desde ontem, quinta-feira, dia 
15, de uma extensa programa-
ção esportiva e de entreteni-
mento. A cidade de Barretos 
vê sua população crescer de 
120 mil para quase 1 milhão 
durante a realização da Festa 
do Peão. São fãs do evento 
que chega à sua 64ª edição, 
com encerramento no domin-

go, 25 de agosto, dia do ani-
versário de Barretos. Evento, 
considerado o maior do gê-
nero na América Latina, que 
reúne música, esporte, cultura 
e entretenimento para toda fa-
mília em mais de 100 shows, 
o rodeio da Terra de Gigantes, 
tradição, cultura e diversão 
para criançada. (Foto: André 
Monteiro)

SHOWS DE SEXTA (16) – Estádio: Ivete Sangalo, Felipe Araujo, 
Léo Santana e Mc Kevinho. Palco Amanhecer: Zé Ricardo & 
Thiago, Lucas & Thiago e Fabrício Fiori.
SHOWS DE SÁBADO (17) – Estádio: Simone & Simária, Gustta-
vo Lima e Dj Alok. Palco Amanhecer: Kleo Dibah, Marquinho 
Gerra, Dj Kevin, Dj Ralk e Juliano Cezar.
SHOWS DE DOMINGO (18) – Estádio: Fernando & Sorocaba e 
Jefferson Moraes.

Serestão leva mais de seis 
mil pessoas ao Recinto 
Paulo de Lima Correa

Visando manter a tradição e dar boas vindas a 64ª Festa do Peão de 
Boiadeiro, a prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de 
Cultura, em parceria com Os Independentes, realizou na noite de quar-
ta-feira (14), no Recinto Paulo de 
Lima Correa, mais uma edição do 
Serestão, que levou mais de seis 
mil pessoas ao local. O palco teve 
shows da dupla Cleber & Cauã e 
do cantor Jeferson Moraes. A en-
trada foi gratuita e a animação fi-
cou a cargo do locutor de rodeios 
Paulinho 1001, que exatamente à 
meia noite, tocou o berrante anun-
ciando a chegada da maior festa 
do gênero na América Latina. O 
evento teve a participação do se-
cretário municipal de Turismo, 
Adriano Santos; do secretário 
municipal de Cultura, João Batis-
ta Chicalé; do presidente de Os In-
dependentes, Ricardo Bodinho; e 
do prefeito Guilherme Ávila, que 
destacou o alto nível do evento e a 
qualidade dos shows.

Instituto Rosentino Bispo 
reinaugura sede no Nova Barretos

O Instituto Rosentino Bispo realizou nesta 
quinta-feira, dia 15, a reinauguração de sua sede, 
localizada no Jardim Nova Barretos. Na opor-
tunidade, a diretoria e autoridades convidadas 
entregaram o laboratório de informática e novos 
equipamentos de capoeira para os atendidos do 
instituto. Um dos momentos mais marcantes e 
emocionantes da reinauguração foi a apresenta-
ção do espaço Cantinho do Saber “Solange Lana 
de Ávila”, uma homenagem da diretoria do insti-
tuto à mãe do prefeito Guilherme Ávila, presente 
na inauguração. (Foto: Igor P. Santos)

Atendendo determinação do Ministério Público e da Polícia Militar, a secretaria municipal de Ordem Pública 
instalou as placas de sinalização, definindo a proibição do estacionamento de veículos nas localidades na região 
da Avenida 43, durante o período da Festa do Peão de Boiadeiro. Veja os horários, dias e locais: Avenida 43, 
entre as Ruas 28 a 40: das 18 às 21 horas nas sextas-feiras(16 e 23 de agosto); das 13 às 21 horas nos sábados 
(17 e 24 de agosto) e das 7 às 21 horas nos domingos (18 e 25 de agosto). Rua 30 entre as Avenidas 43 e 45 e 
das Ruas 32 a 40, entre as Avenidas 41 x 45: das 18 às 21 horas nas sextas-feiras (16 e 23 de agosto); das 13 
às 21 horas nos sábados (17 e 24 de agosto) e das 7 às 21 horas nos domingos (18 e 25 de agosto).

Placas na região da 43 apontam 
horários de proibição de estacionamento

DAESP assumirá Aeroporto de Barretos 
na segunda quinzena de setembro

O DAESP (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo) 
anunciou que assumirá, em definitivo, o Aeroporto Chafei Amsei, de 
Barretos, na segunda quinzena de setembro. Antes disso, o órgão 
já realizou a primeira roupagem no local, instalando adesivos em 
homenagem ao aniversário da cidade, utilizando, nas artes, ima-
gens dos pontos turísticos da cidade, com fotos de André Monteiro. 
O secretário municipal de Ordem Pública, Cláudio Muroni, explicou 
que essa primeira intervenção no aeroporto é provisória. “Essas 
imagens já mudaram o cenário no aeroporto. Foi uma forma de dei-
xá-lo mais acolhedor para o público que frequenta a cidade durante a Festa do Peão, uma vez que o fluxo 
é intenso. É o Governo do Estado mostrando, na prática, que Barretos é um destino turístico do estado”, 
frisou o secretário. Na última segunda-feira (12), o aeroporto recebeu uma das aeronaves oficiais da Pre-
sidência da República, com uma equipe militar de inspeção, iniciando a chamada “Missão Presidencial”. O 
presidente Jair Bolsonaro confirmou sua visita à cidade no neste sábado, 17 de agosto. Na foto, Governo 
do Estado dá nova roupagem no aeroporto para receber autoridades e turistas na Festa do Peão

Polícia Civil 
realiza Operação 

Segura Peão 
em Barretos

A Polícia Civil, através do DE-
INTER 3 (Departamento de Polícia 
Judiciária do Interior) realizou nesta 
quinta-feira (15), em Barretos, uma 
operação de combate ao jogo de 
azar. A ação,  batizada de Segura 
Peão, foi coordenada pelo delegado 
João Osinski Júnior, ex-seccional e 
atual diretor do DEINTER 3, e contou 
com a participação de 50 policiais de 
8 delegacias seccionais ligadas ao 
departamento. Para a ação, foram 
expedidos 17 mandados de prisão.
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Opinião

Marina Mazetti Stucchi Silva
Coordenadora da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental Anos Iniciais do 

Colégio Marista, de Ribeirão Preto

A culpa não é da Uber 

O perfil do usuário da 
modalidade “Uber Juntos” 
aponta para jovens entre 20 
e 35 anos. Boa parte possui 
ou cursa o ensino superior, 
trabalha no setor de serviços 
ou é composta por profissio-
nais liberais.

Os resultados vêm de um 
estudo da Quest Inteligência, 
companhia de inteligência de 
mercado, em parceria com o 
GAESI, grupo de tecnolo-
gias de automação e gestão 
de processos da Escola Poli-
técnica da USP.

A análise indica que 62% 
dos usuários usavam trans-
porte coletivo, a maioria 
ônibus, trem e metrô (nas ca-
pitais e grandes centros servi-
dos por este tipo de transpor-
te), sem assinalar outros tipos 
alternativos de locomoção, 
com bens próprios ou outros 
serviços de transporte. 

O valor das corridas é 
pouco maior que uma passa-
gem e meia de ônibus e não 
são trajetos muito longos. 
Isso mostra que os usuários 
deixam de utilizar o ônibus 
em seu dia a dia, sinalizando 
que a qualidade do serviço 
oferecido pelo ônibus é ruim.

Em vez de associações 
como a NTU (Associação 
Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos) clama-
rem para que as prefeituras 
criem dificuldades e impe-
çam a Uber, por considerar a 
empresa como um elemento 
de concorrência desleal, de-
veriam se atentar aos resul-
tados das pesquisas sobre os 

Vladimir Fernandes Maciel
Professor de economia da Uni-

versidade Presbiteriana Macken-
zie, especialista em mobilidade e 
coordenador do Centro Macken-

zie de Liberdade Econômica

ônibus. Se as pessoas trocam 
de serviço, significa que o 
serviço está ruim.

Por um preço supercom-
petitivo, a Uber consegue, na 
modalidade conjunta, ofere-
cer um transporte com mais 
segurança e regularidade do 
que o transporte coletivo.

A ideia, olhando tudo isso 
e os resultados das pesqui-
sas, é identificar o que está 
errado com os transportes 
coletivos tal como regulari-
dade, frequência, segurança, 
modelos de licitação.

Esse modelo de licitações, 
em especial, é defasado e não 
incorpora novas tecnologias 
e nem melhorias necessárias 
à atualização do serviço. Não 
podemos culpar as pessoas 
e nem a Uber, dizendo, por 
exemplo, que “mais carros 
pioram o trânsito”.

Isso é argumentar contra 
o objeto errado. As prefeitu-
ras devem olhar e se preocu-
par com o cidadão, não com 
as empresas de transporte.

Outro aspecto é a vanta-
gem vista no preço. Entre os 
trajetos da Uber pesquisados 
pelo estudo, quase metade 
custou menos do que duas 
viagens de transporte coleti-
vo em São Paulo capital, por 
exemplo, nos valores atuais, 
R$ 8,60, com valor unitá-
rio de R$ 4,30 para metrô, 
CPTM e ônibus.

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. Segue

O câncer de mama não é 
uma doença simples: pode ser 
influenciado por uma série de 
características e fatores indi-
viduais, apresentando-se de 
diferentes formas.

Consequentemente, tor-
na-se necessário adotar uma 
conduta terapêutica específica 
para cada caso. 

Como mastologista, en-
cho-me de esperança ao ver o 
quanto a medicina tem avan-
çado em relação aos tratamen-
tos destinados a pacientes com 
câncer de mama. Nos últimos 
anos, tenho acompanhado es-
tudos, análises e aprovações 
de novos medicamentos, que 
buscam tornar a batalha con-
tra a doença menos árdua, 
com menos efeitos colaterais 
e mais qualidade de vida. 

A aprovação dos inibido-
res de CDK 4/6 pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), por exem-

plo, é uma conquista recente e 
motivo de comemoração.

Essa classe de medica-
mentos tem um papel impor-
tante no controle da doença 
em estágio avançado, conhe-
cido por metastático, e age 
especificamente na proteína 
que atinge as células cancerí-
genas, causando danos meno-
res nas células saudáveis em 
comparação com medicamen-
tos convencionais.

Seus nomes são complica-
dos (ribociclibe, palbocicli-
be e abemaciclibe), mas suas 
funções são muito certeiras. 

Imagine a sensação de ser 
um paciente com câncer de 
mama metastático e descobrir 
que, para o seu tipo de neopla-
sia em específico, foi aprovado 
um medicamento mais assertivo 
e que pode proporcionar mais 
qualidade e tempo de vida.

Em suas veias, percorrem 
a vontade de lutar contra a 

doença e aproveitar ao máxi-
mo, desde que seja com máxi-
ma qualidade.

Ter acesso a medicamentos 
inovadores de impacto com-
provado, porém, é o grande 
desafio. Pode ser que levem 
meses ou anos para que os tra-
tamentos sejam efetivamente 
disponibilizados na rede públi-
ca de saúde ou mesmo aceitos 
no rol da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), que 
regulamenta os tratamentos 
oferecidos por planos privados.

Por isso, a FEMAMA pau-
ta sua luta na garantia dos di-
reitos das pacientes com cân-
cer de mama e na formulação 
de políticas públicas, que pos-
sam acelerar alguns proces-
sos burocráticos e assegurar a 
qualidade de vida.

Por vezes, não é possível 
ter a dimensão real do desafio 
enfrentado pelas pacientes com 
câncer atualmente, se você não 
lida diretamente com a doença.

Por isso, queremos não so-
mente munir de informações, 
mas também sensibilizar e 
empoderar a comunidade para 
fazer a diferença por influên-
cia em políticas públicas, para 
que busquem soluções para 
enfrentar as barreiras de aces-
so ao diagnóstico e tratamento 
do câncer de mama.

Pensando neste propósito, a 
FEMAMA desenhou a VIII Con-
ferência Nacional de Lideranças 
Políticas Femininas, evento que 

será realizado no próximo dia 23 
de agosto, em São Paulo.

Em conjunto com ONGs, 
representantes políticas de 
todo o Brasil poderão conhecer 
o atual cenário e desafios do 
combate ao câncer de mama 
no país, e construir estratégias 
para obter impacto positivo em 
âmbito municipal e estadual.

Iremos unir forças para 
avançar em pautas como a 
aprovação do Projeto de Lei 
143/2018, que pede diagnósti-
co rápido, demandando a com-
provação da hipótese diagnósti-
ca de câncer no prazo máximo 
de 30 dias no SUS; a garantia 
de que os medicamentos es-
senciais para o controle do 
câncer, indicados pela Organi-
zação Mundial de Saúde, este-
jam acessíveis aos pacientes; 
a incorporação de tratamen-
tos inovadores para câncer de 
mama, como os inibidores de 
CDK 4/6; e a necessidade de 
trabalharmos com dados que 
demonstrem a real situação do 
câncer no país, através da efeti-
vação do sistema de notificação 
compulsória da doença, que 
agora é lei federal, porém ainda 
sem regulamentação.

O objetivo do encontro é 
criar soluções locais, que pos-
sam ser implementadas nos 
municípios e estados e que, 
posteriormente, beneficie pa-
cientes de todo o Brasil.

Um local de cada vez: des-
sa forma, podemos propiciar 

Dicas para ensinar resiliência às crianças
Competência é imprescindível para a resolução de problemas e se manter saudável emocionalmente

Aprender a dar a volta 
por cima e superar as adver-
sidades é importante para o 
desenvolvimento infantil. A 
essa habilidade dá-se o nome 
de resiliência, responsável 
por boa parte do crescimento 
emocional saudável das crian-
ças. Mas como ensinar essa 
competência aos pequenos?

Resiliência não é uma apti-
dão nata do ser humano, nem 
mesmo uma carga genética 
passada de mãe para filho, 
mas as crianças devem exer-
citá-la o mais cedo possível 
e esse ensinamento deve ser 
repassado pela escola em par-
ceria com a família.

Devemos ensinar e estimu-
lar as crianças para que elas 
tenham condições de superar 
experiências de frustração, so-
frimento ou até mesmo situa-
ções de ansiedade e inseguran-
ça, sendo capazes de sair, de 
qualquer situação, mais fortes.

E para auxiliar os pais, da-
mos algumas dicas sobre como 
ensinar resiliência às crianças:

- Construa um espaço em 
que a criança se sinta valori-
zada e reconhecida pelo seu 
esforço e dedicação.

- Aposte nos exemplos. 
Apresente histórias de perso-
nagens reais ou fictícios que 

superaram dificuldades em 
seu caminho.

- Não satisfaça todas as von-
tades. Mesmo que cuidem do 
bem-estar da criança, os pais 
precisam encorajar e acompa-
nhar as crianças nas resoluções 
dos problemas cotidianos, para 
aumentar sua autoconfiança.

- Não superproteja seu filho. 
Proteja dos perigos, mas permi-
ta que seu filho erre e comece 
de novo. Invista em diálogos 
construtivos com as crianças.

- Não dê respostas prontas. 
Em vez de explicar direto to-
dos os “porquês”, instigue seu 
filho a pesquisar e demonstrar 
que ele é capaz de descobrir 
as próprias soluções.

- Estimule a perseverança. 
Aprender esportes ou um ins-
trumento musical, por exemplo, 
mostra que só se evolui com 
prática, dedicação, disciplina e 

superação dos próprios limites.
- Anime as crianças a esta-

belecer metas: uma nota mais 
alta na escola, um quarto mais 
arrumado, mais livros lidos 
por ano, fazer parte do time 
da escola e assim por diante.

- Estimule a empatia e a 

positividade. Se colocar no 
lugar do outro e ver o lado 
bom das situações, ajuda a en-
frentar adversidades.

às mulheres a chance de ter 
acesso a um diagnóstico pre-
coce, a medicamentos asser-
tivos e, o mais importante, a 
mais tempo de vida.

Faço, aqui, o convite a 
ONGs, prefeitas, governado-
ras, deputadas federais e esta-
duais, senadoras, vereadoras, 

secretárias de saúde, suas vi-
ces e suplentes, primeiras-da-
mas dos estados ou municí-
pios, para que se unam a nós 
neste encontro.

As inscrições ficam aber-
tas até nesta sexta-feira, 16 
de agosto. Juntas, podemos 
construir o futuro.
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Karol Lambert completa mais um ano de vida na próxima segunda-feira (19/08). 
O presente já veio em forma de duas fofuras, os gêmeos Gabriel e Alice, que 

completaram um mês de vida ontem quinta-feira (15/08). As felicitações de parabéns 
ficam por conta dos amigos, familiares e do marido Valdemar. Felicidades!!!

Destaque para Oséias Alexandre e Mariana Roberti, Mister e Miss Rodeio Brasil 2019. O casal 
tem agenda cheia durante os 11 dias de festa do peão, entre os destaques, desfilam em carro 
alegórico no desfile comemorativo ao aniversário da cidade e também apresentarão o 4º Bar-

retos Kids Festival Infanto-juvenil de música sertaneja no Rancho do Peãozinho.

Esbanjando sim-
patia e beleza, Ana 

Beatriz Arruda foi 
eleita Rainha da 

Cavalgada Infanto-
-juvenil 2019. O con-

curso teve realiza-
ção de Flávio Jacob 
e Paulinho 1001. A 

jovem teve apoio 
do maquiador e 

cabeleireiro Marcos 
Paro. Sucesso!!!

Hoje (16/08), as atenções se voltam para o assistente social 
Quirino Jr., que completa mais um ano de vida. Os parabéns fi-
cam por conta dos amigos, familiares, esposa Andrea e filhos.

O último dia (11/08), foi de muita festa e alegria para o futuro 
dentista, Guilherme Britto. O carinho mais que especial ficou 

por conta dos pais Flávio e Alessandra. Parabéns!!!

Parabéns para Jéssica Aguiar que brindou mais um ano de vida 
ontem (15/08). O carinho especial ficou por conta do marido 

William Lizi (foto), dos filhos, Lavínia, Lucas e Laís, dos pais, Jaime 
e Vilma, das irmãs Jamile e Jarine, e as felicitações dos familiares.

Alegre, divertido e irreverente, esse é Willian Henrique, que ce-
lebrou ontem (15/08), mais um aniversário. A data foi bastante 

comemorada junto de sua família e amigos. Tudo de bom!!!
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Projeto Zeladoria Urbana entrega mais 
uma praça revitalizada para a população

Mais uma praça recebeu os 
serviços necessários para a sua 
conservação, revitalização e pai-
sagismo. Desta vez, foi a Praça 
Conselheiro Antônio Prado, a 
popular Praça da Estação.

O trabalho em conjunto das 
secretarias municipais de Agri-
cultura e Meio Ambiente e Obras 
e Serviços Urbanos, resultou no 
trabalho que consistiu no levan-
tamento de copas, reparos no cal-
çamento, muretas e bancos, li-
xeiras, banheiro público, além da 
manutenção da iluminação, co-
locação do sistema de irrigação e 

pintura de toda a praça.
Antes de o trabalho ser inicia-

do, foi necessária a remoção de 
quatro árvores identificadas como 
“em risco” pelo laudo técnico rea-
lizado pela secretaria. O laudo 
é resultado de uma avaliação de 
todas as espécies de árvores em 
áreas públicas, que foram identi-
ficadas com alto risco de queda, 
por serem muito antigas e com 
problemas fitossanitários graves.

Na Praça da Estação, oito 
novas árvores foram plantadas 
conforme explicou o secretá-
rio municipal de Agricultura e 

Meio ambiente, Marco Antô-
nio de Carvalho Ferreira. “Fi-
zemos o plantio compensatório 
das quatro árvores que estavam 
em estado grave. Isso mantém 
o equilíbrio do meio ambiente”.

Outras praças estão no 
cronograma para receber as 
ações do projeto de Zeladoria 
Urbana, que vem realizando 
intervenções por toda a cida-
de, incluindo limpeza de ter-
renos, raspagem de guias e 
sarjetas, tapa buracos e sina-
lização de solo, entre outras 
ações de conservação pública.

Lei de Paulo Correa garantiu 20.314 
mudas de árvores ao município

A Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambien-
te recebeu, desde o ano de 2010, 
20.314 mudas de árvores em cum-
primento a lei de autoria do verea-
dor Paulo Correa (PL), que obriga 
as concessionárias de veículos de 
Barretos a doarem uma muda de 
árvore a cada veículo vendido.

Foram 2.320 árvores (2011), 
3.129 árvores (2012), 2.323 árvo-
res (2013), 2.411 árvores (2014), 
2.172 árvores (2015), 1.967 árvo-
res (2016), 2.098 árvores (2017) 
2.514 árvores (2018) e 1.380 ár-
vores até o momento em 2019.

As mudas foram utilizadas em 
projetos da administração muni-
cipal, doação, reflorestamento de 
nascentes e APPs, praças, canteiros 
centrais, escolas e cemeis.

“É uma lei simples, mas que 
tem impacto ambiental signifi-
cativo. Essa medida tem contri-
buído ao longo dos anos para au-
mentar a cobertura de área verde 

do município de Barretos”, justi-
ficou Paulo Correa.

Segundo o vereador, em 2011, 
o percentual de cobertura de área 
verde era de 2,40% (estudo rea-
lizado pela secretaria e Unifeb). 
“No ano de 2016, em última atua-
lização realizada pela secretaria, 
em imagens de satélite aliado a 
um software de informação geo-
gráfica, Barretos atingiu o percen-
tual de 12,19%”, disse o vereador.

Segundo a secretaria muni-

cipal de Agricultura e Meio Am-
biente encontram-se disponíveis 
para plantio e doação a popula-
ção, 2.495 mudas de árvores.

FURNAS
Em 2010, o vereador Paulo 

Correa, juntamente com deputa-
dos federais do Partido Liberal, 
conquistou 30 mil mudas de árvo-
res junto a Furnas Centrais Elétri-
ca para prefeitura de Barretos. Na 
foto, plantação de árvores no cam-
pus do Unifeb em 2018.
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Começou a 64ª Festa do Peão de Barretos
Evento, considerado o maior do gênero na América Latina, reúne música, esporte, cultura e entretenimento para toda família

Serão 11 dias, contados 
desde ontem, quinta-feira, dia 
15, de uma extensa programa-
ção esportiva e de entreteni-
mento. A cidade de Barretos 
vê sua população crescer de 
120 mil para quase 1 milhão 
durante a realização da Festa 
do Peão. São fãs do evento, 
que chega neste ano à sua 64ª 
edição, com encerramento no 
domingo, 25 de agosto, dia do 
aniversário de Barretos.

MAIS DE 100 SHOWS
A programação de apresen-

tações musicais e artísticas está 
dividida em cinco palcos (Es-
tádio, Amanhecer, Culturando, 
Raizes Sertanejas e Berrantão).

Grandes nomes do circuito 
nacional da música sertane-
ja como Simone & Simaria 
(Embaixadoras 2019), Gust-
tavo Lima, Jorge & Mateus, 
Fernando & Sorocaba, Felipe 
Araújo, Matogrosso & Ma-
thias, César Menotti & Fabia-
no e Bruno & Marrone, entre 
outros, dividem as atenções 
com outros gêneros como 
Ivete Sangalo e Léo Santana, 
a música eletrônica de Alok, o 
funk de Dennis DJ e Kevinho, 
e o pagode de Ferrugem.

O projeto Amigos, que 
reúne novamente, no mesmo 
palco, Chitãozinho & Xororó, 
Zezé Di Camargo & Luciano 
e Leonardo, é outra grande 
atração confirmada no dia 23.
TERRA DE GIGANTES

Ser campeão de Barretos 
é o sonho de todo competidor 
de rodeio e, por isso, na arena 
do evento, passam os princi-
pais nomes do esporte.

Na programação estão Ro-
deio Interestadual (15 a 18), The 
American Run, que classificará 
competidores para o rodeio mi-
lionário norte-americano (18), 
Campeonato Barretos de Três 
Tambores e Team Penning (16 
a 21), Copa Os Independentes 
Três Tambores e Working Pen-
ning (19 a 21), Final Liga Na-
cional de Rodeio (19 a 21 e 24), 
Final CNAR e Barretos Interna-
tional Rodeo (22 a 25) e rodeio 
Júnior (22 a 25).
TRADIÇÃO E CULTURA

Os concursos Queima do 
Alho e do Berrante são man-
tidos na programação desde a 
primeira edição da festa e são 
responsáveis por manter viva 
a tradição das comitivas boia-
deiras. No dia 18 de agosto, 

próximo domingo, 20 comi-
tivas e 15 berranteiros dispu-
tam os prêmios de campeões.

DIVERSÃO PARA 
CRIANÇADA

O Rancho do Peãozinho, 
espaço exclusivo para o públi-
co infantil localizado no Par-
que do Peão, reúne atrações 
de grupos de dança e corais 
de escolas de cidades da re-
gião, Festival Infantojuvenil 
de música sertaneja, gincanas 
e montarias em carneiros, en-
tre outras atrações.

O local, que funciona de 
16 a 25 de agosto, das 9 às 18 
horas, possui cerca de 35 mil 
metros quadrados e recebe, 
em média, 70 mil visitantes 
durante o período da festa, 
com o objetivo de divulgar a 
cultura sertaneja para as no-
vas gerações, preservando as 
raízes do universo do campo.

INGRESSOS
Os ingressos para curtir 

o maior rodeio da América 
Latina podem ser adquiridos 
através do site barretos.tota-
lacesso.com.br e também nos 
pontos de venda oficiais, que 
podem ser consultados aces-
sando indepentendes.com.br

Foto: Rafa Mattei/Pedro Molinos/Érico Andrade/Vinicius Mochizuki/Ricardo Nasi
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Departamento faz ação 
estratégica com a Polícia Ro-
doviária; na comparação com 
2018, operação terá mais veí-
culos de apoio, câmeras e pai-
néis de mensagens destinadas 
a usuários nas estradas

Para atender ao público de 
1 milhão de pessoas esperadas 
para os dez dias da mais tradi-
cional festa no interior paulista, 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) e a Polícia 
Militar Rodoviária lançaram 
nesta quinta-feira (15) a Ope-
ração Barretos 2019, que prevê 
ações estratégicas nas rodovias 
de acesso ao evento. O esque-
ma operacional será realizado 
até o domingo (25), no encerra-
mento das festividades.

Ao todo, quatro rodovias 
vão receber do DER e da Po-
lícia Militar Rodoviária refor-
ço operacional e ações estra-
tégicas nos horários de acesso 
e saída aos shows, momentos 
em que a trafegabilidade ro-
doviária é comprometida pelo 
alto fluxo de veículos.

Integram a Operação 
Barretos 2019:

- Rodovia Prefeito Fábio 
Talarico (SP 345), trecho no 
município de Guaíra

- Rodovia Willian Amim 
(SP 385), trecho no município 
de Miguelópolis

- Rodovia Norival Pereira 
Mattos (SP 413), trecho no 
município de Miguelópolis

- Rodovia Assis Chateau-

Todas as pessoas que traba-
lham ou se divertem na maior 
festa de rodeio da América 
Latina podem ter atendimento 
odontológico gratuito, realiza-
do por equipe especializada.

Essa é a proposta da par-
ceria realizada entre os orga-
nizadores da Festa do Peão de 
Barretos, Os Independentes 
e o Unifeb. Além da parce-
ria com Os Independentes, 
a ação, que acontece há seis 
anos consecutivos na Festa do 
Peão, tem o reforço de parce-
ria com a APCD (Associação 
Paulista de Cirurgiões Dentis-
tas) Regional Barretos e com 
a empresa DVI – Radiologia 
Odontológica.

A partir desta sexta-feira, 
dia 16, até o último dia da fes-
ta, dia 25 de agosto, das 14 às 
20 horas, dois professores do 
curso de Odontologia do Uni-
feb, acompanhados de dez es-
tudantes do oitavo período do 
curso, realizam atendimentos 
durante a 64ª Festa do Peão de 
Boiadeiro de Barretos.

As consultas são totalmen-
te gratuitas e acontecem no 
Pronto Atendimento Odon-

Um local para aprender so-
bre biologia de forma irreve-
rente, ter contato com experi-
mentos, além das brincadeiras 
tradicionais que envolvem jogos 
e desafios mentais, contação de 
histórias, e atividades físicas.

Estas são algumas das atra-
ções preparadas para a “Arena 
da Ciência” instalada no Ran-
cho do Peãozinho, durante a 
64ª Festa do Peão de Barretos, 
numa iniciativa do Unifeb. O 
local é pensado especialmen-
te para chamar a atenção de 
crianças e adolescentes para a 

Assim como houve o surgi-
mento e crescimento das compras 
pela internet, agora os brasileiros 
estão aderindo às compras por apli-
cativos em dispositivos móveis.

Segundo relatório do Centro 
de Inovação da Visa, entre os paí-
ses da América Latina e Caribe, o 
Brasil lidera em inovação tecno-
lógica para pagamentos via apps.

Em um futuro próximo, o ce-
nário promete ser ainda mais pro-
missor, pois até o fim de 2020, o 
número de usuários de smartpho-
nes será 30% maior. Isso significa 
um aumento de 7,2% nas transa-
ções por celular, que não envol-
vam dinheiro, aponta o estudo.

O brasileiro já é o quarto 
maior consumidor de aplicati-
vos do mundo: usa cerca de 10 
deles por dia e, grande parte, 
para fazer compras.

Pesquisa do Instituto Quali-
best, realizada no país em 2018, 
aponta que 81% dos internautas 

já encomendaram ou contrataram 
algum tipo de serviço ou produto 
por meio de aplicativos ou sites 
utilizando um smartphone.

Até 2023, o setor de pagamen-
tos móveis deve passar de US$ 
1,08 trilhão a US$ 4,5 trilhões, se-
gundo a Allied Market Research.

A praticidade e segurança 
em relação ao pagamento, via 
aplicativo, é o que mais tem 
atraído os consumidores para 
este tipo de tecnologia.

É uma forma de se evitar pro-
blemas devido à falta de dinheiro 
ou troco, além de panes na ma-
quininha. E, claro, os dados do 
cartão precisam da segurança de 
serem processados por uma pla-
taforma de confiança, para pre-
venir fraude, entre outros riscos.
PAGAMENTOS SEM BAR-

REIRAS COMO DIFE-
RENCIAL DE COMPRA

No caso de apps como Cha-
ma, Uber ou iFood, as transações 

de pagamento são processadas 
pela Adyen, plataforma ponta a 
ponta que utiliza inteligência de 
dados e machine learning para 
tokenizar dados de cartão com 
segurança e permitir pagamentos 
em um único clique, eliminando 
etapas desnecessárias na expe-
riência de compra.

“Por anos, pagamentos fo-
ram um elemento complicado 
tanto para consumidores quan-
to para comerciantes. Se hoje 
temos a praticidade de comprar 
online por apps onde e quando 
quisermos, o processo de paga-
mentos deve proporcionar tam-
bém essa praticidade” comenta 
Túlio Gambogi, head de Ad-
quirência e Produtos da Adyen 
para a América Latina.

“Precisamos possibilitar que 
o consumidor pague com o mé-
todo que preferir, com toda a 
segurança e estabilidade de pla-
taforma”, frisa Gambogi.

DER realiza operação Barretos 2019 para melhorar 
fluidez do trânsito durante a Festa do Peão

briand (SP 425), trecho nos 
municípios de Miguelópolis, 
Guaíra e Barretos

RECURSOS
Neste ano, o esquema ope-

racional realizado em Bar-
retos pelo DER ganha incre-
mento de 54,5% no efetivo de 
veículos diretamente envolvi-
dos na Operação.

Serão disponibilizados aos 
motoristas, 24 horas por dia, 17 
veículos operacionais, entre qua-
tro caminhonetes de inspeção, três 
guinchos leves, um guincho pe-
sado e três veículos de apoio. No 
ano passado, eram 11 veículos.

Uma central de monito-
ramento volante, operada em 
uma van, também foi especial-
mente criada para a Operação 
Barretos 2019, possibilitando 
o planejamento de ações táti-
cas e estratégicas, tornando o 
tempo de resposta a qualquer 
ocorrência na rodovia mais ati-
vo. Ao todo, serão quase cem 
profissionais do DER escala-
dos para reforçar a operação.

As rodovias estarão equi-
padas ainda com 120 cones, 

120 sinalizadores de tráfego, 
10 barreiras plásticas. Neste 
ano, os usuários também terão 
reforço com oito câmeras de 
monitoramento e seis painéis 
de mensagem variável, impor-
tantes para que a comunicação 
com os motoristas seja reali-
zada de forma ágil, sobre as 
condições atuais de tráfego nas 
rodovias, possíveis interdições 
ou alertas para segurança.

INFORMAÇÃO 
AOS USUÁRIOS

Todas estas medidas ope-
racionais e ações táticas nas 
rodovias estarão disponíveis 
aos usuários por meio de in-
formações das condições de 
tráfego, para que o motorista 
planeje a sua viagem.

Todas estas informações 
constarão nos Boletins Infor-
mativos, que poderão ser aces-
sados no site www.der.sp.gov.
br e pelo Twitter (@_dersp). 
O Centro de Operações e In-
formação estará 24h em fun-
cionamento e o contato poderá 
ser realizado pelo telefone de 
emergências, o 0800 055 5510.

Pagamento via celular é caminho 
sem volta no Brasil e no mundo

Praticidade e segurança são grandes atrativos 
para os consumidores aderirem à tecnologia

Turistas e trabalhadores da Festa do 
Peão têm atendimento odontológico 

gratuito por equipe Unifeb

tológico “Luiz Agostinho 
Brandão”, localizado dentro 
do Parque do Peão, sem a 
necessidade de agendamento 
prévio. Os pacientes passam, 
também, por exame de radio-
grafia bucal para exatidão de 
diagnósticos.

Segundo o professor e 
coordenador do curso de 
Odontologia do Unifeb, Fá-
bio Luiz Ferreira Scannavino, 
“são vários os procedimen-
tos oferecidos, desde os pre-
ventivos como a profilaxia e 
aplicação de flúor, até atendi-
mento a quadros clínicos que 

envolvam dores agudas de 
dentes, tratamento endodôn-
tico, cirúrgico, periodontal, 
entre outros”, explicou.

Outro aspecto destacado 
pelo coordenador é a divulga-
ção da Campanha de Preven-
ção do Câncer Bucal e HPV. 
“A campanha sempre é des-
taque, como foi no ano pas-
sado. Nós fazemos todas as 
orientações nos casos em que 
há suspeita, pois deve haver a 
prevenção com o apoio pro-
fissional, que é determinante 
para o sucesso de um possível 
tratamento”, finalizou.

Arena da Ciência no Peãozinho se 
prepara para encantar os pequenos 
curiosos durante a Festa do Peão

importância do aprendizado.
O Unifeb, centro universi-

tário de Barretos, que oferece 
mais de 20 cursos superiores 
e outros tantos de pós-gra-
duação, preparou o espaço e 
oferece uma equipe de moni-
tores, formada por alunos dos 
cursos de Ciências Biológi-
cas, Educação Física, Peda-
gogia e Serviço Social, com a 
supervisão presencial de pro-
fessores e coordenadores.

A ação é desenvolvida desde 
2011, dentro no Rancho do Peão-
zinho, no Parque do Peão, e que 

funciona durante todo o ano.
A Arena da Ciência fun-

cionará a partir desta sexta-
-feira, dia 16, até o último dia 
do evento, 25 de agosto, das 9 
às 17 horas, aberta a visitação 
pública, inclusive de escolas 
e turmas organizadas pelas 
agências de turismo.

“A Arena da Ciência irá 
oferecer aos participantes, de 
forma lúdica, diversos con-
ceitos científicos e que im-
pactam no desenvolvimento 
pleno deles, como uma roda 
de conversa sobre o Estatuto 
da Criança e Adolescente com 
os nossos alunos.  É um proje-
to importante de extensão, um 
compromisso do Unifeb jun-
to à comunidade”, antecipou 
a professora Lúcia Apareci-
da Parreira, coordenadora da 
monitoria do projeto.

Para agendamento de vi-
sitas de escolas, entidades ou 
grupos de turistas mirins, basta 
entrar em contado com a admi-
nistração do Rancho do Peão-
zinho, pelo telefone (17) 3321 
0000. (Foto: Nivaldo Júnior)
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Lucro de quatro grandes bancos 
cresce 21% e setor segue fora de 

sintonia com a dinâmica do Brasil
Para diretor técnico do Dieese, crescimento 

do setor financeiro é fruto da exploração da crise

Quatro dos maiores bancos 
do Brasil registraram aumento 
no lucro de 21,3% no segundo 
trimestre, atingindo R$ 20,5 
bilhões, em comparação igual 
período do ano passado.

Para o diretor técnico do 
Dieese, Clemente Ganz Lúcio, o 
crescimento do setor financeiro é 
“totalmente fora de sintonia” com 
a dinâmica econômica do Brasil. 
Clemente critica a maneira como 
a crise é explorada pelos bancos.

“O setor financeiro passou a 
ser proprietário do sistema pro-
dutivo e, com as elevadas taxas 
de juro, passaram a ter um retor-

no extremamente elevado. Os 
mecanismos permitem que os 
bancos se apropriem da riqueza 
do país. Na crise econômica, os 
mais ricos acumulam mais ri-
queza, porque eles têm um po-
der econômico e político que os 
diferenciem da sociedade”, afir-
mou Clemente, sobre os resulta-
dos de Itaú Unibanco, Bradesco, 
Santander e Banco do Brasil.

Para ele, o maior lucro tri-
mestral para esses bancos em 
quatro anos só é bom para os 
acionistas, já que esse lucro 
não reflete em menores taxas 
para os clientes dos bancos. 

Clemente lembra que, apesar 
dos resultados, os bancários 
ainda são vítimas do sistema 
predatório do setor financeiro.

E os clientes ainda pagam 
tarifas altíssimas, sem contra-
partida em melhores condi-
ções de atendimento, sobretu-
do os de renda menor.

“Uma das formas de ter 
esse resultado é operar com 
a rentabilidade dos rentistas. 
Eles pressionam os bancá-
rios a vender todos os tipos 
de serviços, porque os bancos 
ganham muito com as taxas”, 
acrescenta. (Fonte: RBA)

Segurar aquele pequeno 
corpo no colo, sentir o calor 
da pele com pele, o contato 
olho no olho e admirar os 
movimentos de respiração 
em sintonia.

Para as mamães, a ama-
mentação costuma ser um dos 
momentos mais prazerosos 
com o bebê. Porém, no início, 
muitas vezes também é acom-
panhada de fortes dores e des-
conforto nas mamas.

O que poucas mulheres sa-
bem é que, para acabar com 
esta dificuldade e tornar esse 
contato ainda mais especial, 
o segredo é muito simples: a 
pega correta.

Saber a forma ideal de ini-
ciar a amamentação é impor-
tante para evitar dificuldades 
logo nos primeiros dias e es-
timular a pega correta.

Com o slogan “Empode-
rar mães e pais, favorecer a 
amamentação hoje e no futu-
ro”, a campanha Agosto Dou-
rado, deste ano, tem como 
foco conscientizar sobre a 
importância da amamentação 
para o desenvolvimento das 
crianças, além de reforçar a 
participação de uma rede de 
apoio, como pais e familiares, 
para garantir a amamentação 
exclusiva nos primeiros seis 
meses do bebê.

A especialista Márcia Re-
gina, enfermeira obstétrica 
e coordenadora do Grupo de 
Apoio ao Aleitamento Mater-
no do Hospital e Maternida-
de São Luiz Itaim (na capital 
paulista), dá dicas de como 
instruir a criança a pegar cor-
retamente e aponta os benefí-
cios do envolvimento familiar 
neste processo.
PREPARAÇÃO É TUDO

Saber qual o melhor lo-
cal para amamentar e estar 
completamente relaxada é a 
melhor preparação para este 

momento tão íntimo. “Encon-
tre um ambiente mais tranqüi-
lo possível, pelo menos nos 
primeiros meses da criança, 
depois vá se adaptando em 
locais que precisa realizar ou-
tras tarefas. O ideal é que a 
mamãe esteja entregue à ama-
mentação e as pessoas ao seu 
redor se certifiquem que ela 
não seja interrompida”, expli-
ca a especialista.
OBSERVE AS NECESSI-

DADES DO BEBÊ
Mesmo não sendo mais 

mamãe de primeira viagem, 
amamentar nos primeiros dias 
de vida será sempre um desa-
fio. Segundo especialista, cada 
bebê é diferente do outro, o 
que torna esse momento ain-
da mais único. “Não importa 
quantos filhos a mulher já te-
nha, pois cada criança possui 
hábitos e necessidades dife-
rentes. Os intervalos das ma-
madas, por exemplo, são re-
lativos. Por isso, é importante 
não só a mamãe, mas também 
os familiares observarem e 
reconhecerem os sinais que a 
criança dá quando está ficando 
com fome”, alerta.
ESTEJA CONFORTÁVEL

“Uma posição confortável 
para mãe traz inúmeros bene-
fícios. Além do conforto dela, 
o bebê também sentirá mais 
confiança e pegará com mais 
facilidade. A mulher precisa 
conhecer todas elas e desco-
brir qual se acomoda melhor 
para poder passar tranquilida-
de”, observa. Ainda, segundo 
a especialista, esse não é um 
trabalho apenas para a ma-
mãe. O monitoramento de um 
profissional ou do parceiro é 
essencial para oferecer qual-
quer ajuda que ela precisar.

ESTIMULE A PEGA 
CORRETA

A pega correta é responsá-
vel por praticamente 100% do 

sucesso da amamentação. De-
pois de estar completamente 
relaxada e confortável é hora 
de estimular o bebê a mamar 
corretamente e evitar dores 
e desconfortos. “A criança 
tem que estar o mais acorda-
da possível. Com a mão em 
formato de concha expondo 
a região da aréola, ofereça a 
mama para que o bebê abo-
canhe todo mamilo e parte da 
aréola”, recomenda. Como 
um exercício de rotina, além 
do estímulo, é preciso moni-
torar a sucção. O movimento 
de ordenhar feito com a pró-
pria língua deve ser longo e 
pausado. De acordo com a 
consultora, é fácil reconhecer 
quando está sendo feito corre-
tamente. Não pode haver co-
vinhas nas bochechas e fazer 
barulho, pois significaria que 
ele estaria sugando apenas ar, 
ao invés do leite.

DELEGUE AS 
ATIVIDADES

Além da amamentação 
bem-sucedida, o estímulo do 
aleitamento materno exclusi-
vo nos primeiros seis meses 
e de forma complementar 
até aos dois anos de idade, 
também, deve ser uma tare-
fa engajada por todos. Assim 
como o tema da campanha 
Agosto Dourado deste ano, 
Márcia Regina também res-
salta a importância do envol-
vimento familiar neste pro-
cesso e como isso deve ser 
feito. “É importante que os 
pais também participem desta 
rotina. Delegar algumas fun-
ções como arrumar o local da 
amamentação, colocar o bebê 
para arrotar e trocar as fraldas 
é essencial para que todas as 
responsabilidades não fiquem 
apenas com a mãe”. Alguns 
treinamentos são voltados ex-
clusivamente para tirar essas e 
outras dúvidas.

A Associação de Educação 
Financeira do Brasil (AEF-
-Brasil) promove nos meses 
de agosto e setembro, um pro-
jeto de capacitação voltada a 
professores da rede pública 
do ensino fundamental, com 
o objetivo de prepará-los para 
disseminar junto a seus alu-
nos, esse tema cada vez mais 
importante na pauta nacional.

A primeira ação aconteceu 
nesta quinta-feira (14) em Se-
verínia, na região de Barretos 
e outras duas ações acontecem 
nas cidades de Maringá (PR), 
em 20 de agosto, e Goiânia 
(GO), no dia 3 de setembro.

Essas ações fazem parte 
de um amplo projeto que, em 
2019, ainda deve atingir mais 
de mil professores em 24 mu-
nicípios brasileiros por meio 
da articulação com secretarias 
municipais de Educação.

O objetivo é capacitar os 

docentes para que apliquem 
em suas atividades em sala de 
aula os melhores métodos para 
a inserção da temática em seu 
conteúdo programático, cum-
prindo assim as orientações da 
Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC), documento 
normativo que define o conjun-
to de aprendizagens essenciais 
dos alunos da Educação Bási-
ca, segundo o qual, a educação 
financeira deve ser inserida nos 
currículos escolares de todo o 
Brasil, de forma transversal, in-
dependente da disciplina.

A capacitação de professo-
res tem duração de oito horas 
e, durante a formação, os par-
ticipantes constroem estraté-
gias, tomam parte de discus-
sões e reflexões sobre o tema 
e a importância da inclusão da 
educação financeira na Base 
Nacional Comum Curricular 
e como ela pode ser incluída 

no currículo escolar.
“O projeto acontece em 

um momento importante para 
o país, em que pesquisas de 
mercado mostram um cresci-
mento no número de famílias 
brasileiras endividadas”, ex-
plica Cláudia Forte, superin-
tendente da AEF-Brasil.

Segundo ela, dados da Con-
federação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo mostram, por exemplo, que 
esse percentual vem aumentan-
do nos últimos meses e chegou 
a 59,6% em julho.

“Por isso, começar a edu-
cação financeira dentro de 
sala de aula possibilita aos 
alunos o desenvolvimento de 
atitudes conscientes e uma re-
lação saudável com o dinhei-
ro no dia a dia, além de pro-
mover a disseminação desse 
conhecimento junto às famí-
lias”, frisou Cláudia Forte.

Agosto Amarelo: Especialista dá 
dicas para facilitar a amamentação

Projeto capacita professores da rede pública 
de Severínia para disseminar a Educação 

Financeira no ensino fundamental
A parceria entre a Associação de Educação Financeira do Brasil e 

as secretarias municipais de Educação deve atingir mais de mil professores 
de ensino fundamental da rede pública em 24 municípios do país
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Empresário apresenta CD Barretão 2019

Empresário no ramo artístico, atuando a mais de 
13 anos em vendas e divulgação dos mais varia-
dos lançamentos sertanejos, o empresário Fabinho 
Mossoró lançou, nesta semana, mais um tradicio-
nal CD Barretão, desta vez o CD Barretão 2019. 
Durante os dez dias da Festa do Peão de Barretos, 
o CD pode ser adquirido em dezenas de pontos em 
Barretos, para o delírio e curtição dos amantes do 
sertanejo de boa qualidade de sucesso atual.

A equipe de futsal feminino, cate-
goria livre, da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Barretos, enfren-
ta Taquaritinga nesta sexta-feira (16), 
às 20h30, partida válida pelas quartas 
de final da Copa Paulista - Sul Minas 
– Série Prata. O jogo será realizado no 
Ginásio de Esportes Augusto Vieira, 
em Bebedouro. A equipe barretense, 
comandada pelo técnico Leandro Faus-
tinoni, é formada por Rafaela, Lorena, 

Larissa, Iaari, Mariana, Mayara, Lacerda, Jullya, Letícia, Marcela, Viola, Jaelen e Ingrid.

Futsal Feminino disputa quartas de final pela 
Copa Paulista - Sul Minas nesta sexta-feira




