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Barretos Motorcycles recebe equipes 
profissionais de manobras radicais

Tratores, motos, carros, triciclos e até bicicletas serão utilizados nas acrobacias 
do evento que acontece no próximo final de semana no Parque do Peão

O ronco dos motores vai 
dominar Barretos no próximo 
final de semana, de 03 a 05 de 
maio, quando a cidade recebe 
a 17ª edição do Barretos Mo-
torcycles.

Entre as atrações do evento 
está a Pista de Acrobacias, pon-
to de encontro de quem gosta 
de viver fortes emoções. No es-
paço, equipes profissionais vão 
apresentar manobras radicais 
em diferentes tipos de veículos, 
de tratores a bicicletas.

A WF Zerinho Power, 
equipe que utiliza tratores 
adaptados para a realização de 
manobras radicais, é uma das 
confirmadas e apresentará no-
vidades nesta edição. A equi-
pe Phyra Show com toda sua 
criatividade e envolvimento 
com a plateia, apresentará um 
show bem interativo utilizan-
do uma BMW 325.

Eles dividem a pista com a 
ousadia e experiência de Wes-

ley de Oliveira, do Cachorrão 
Moto Show, que domina uma 
série de manobras com bici-
cletas, motocicletas de 50 a 
750 cilindradas e karts espe-
cialmente preparados.

PROGRAMAÇÃO 
MUSICAL

Diariamente, o Barretos 
Motorcycles receberá shows 
musicais em dois palcos. Na 
sexta-feira, dia 03, se apresen-
tam Biquini Cavadão, Atitude 
67 e Trecho Urbano. No sába-
do, CPM22 comanda o palco 
principal que ainda recebe o 
cantor Ventania. As bandas 
Folker´s, Psicodella, O Épic-
co e DOM 12-12 também es-
tão na programação do dia 4.
VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos para o 17º 
Barretos Motorcycles, in-
cluindo os pacotes para Cam-
ping e Camping VIP, podem 
ser adquiridos no site inde-
pendentes.com.br

Cachorrão já carrega na bagagem 16 anos 
de experiência e volta cheio de criatividade e 

ousadia (Foto: Diego Rodrigues)

Neste ano, comemora-se 40 anos da chegada do rodeio em touros 
ao Brasil. A primeira disputa da modalidade aconteceu na Festa do 
Peão de Barretos em 1979. “São 40 anos de uma história que Barre-
tos é protagonista. Por isso, também fazemos questão de ressaltar a 
importância desta modalidade. Que chegou mais tarde, mas que co-
meçou a ganhar destaque. Hoje exportamos talentos para o mundo”, 
explicou Ricardo Rocha, presidente de Os Independentes, durante o 
lançamento da programação esportiva da Festa do Peão de Barretos 
deste ano, em encontro com a imprensa na última terça-feira (23). Em 
comemoração, a Festa do Peão de Barretos anunciou a criação do tí-
tulo Gigante da Arena, nomeando Tião Procópio como representante e 
símbolo das disputas esportivas do evento. “É uma forma de homena-
gearmos um atleta que fez história no esporte, tendo ele como símbolo 
das competições da Festa do Peão de Barretos”, afirma o diretor de 
Rodeios, Marcos Abud. (Foto Diego Rodrigues)

40 anos de rodeio em touros no Brasil

O Departamento Social 
do Rio das Pedras confirmou 
para a próxima terça-feira, dia 
30, a partir das 20 horas, no 
Espaço de Lazer, mais uma 
TERÇA ESPECIAL. O even-
to será animado pelo grupo 
Os Morenos, de Rio Preto. 
Sócios em dia com as mensa-
lidades têm entrada gratuita e 
visitantes têm preço especial.
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Defensoria Pública passa a realizar 
atendimentos em novo horário em Barretos

A partir desta sexta-feira (26), a Defensoria Públi-
ca de São Paulo passa a promover seu atendimento 
em novo horário, na sua sede de Barretos. O atendi-
mento inicial será realizado as segundas, quartas e 
sextas-feiras, com distribuição de senhas entre 7h30 
e 9 horas, e não há limitação do número de pessoas a 
serem atendidas. Todas as pessoas serão atendidas, 
na própria manhã de comparecimento. Apenas os ca-
sos criminais serão atendidos na parte da tarde, das 
13 às 17 horas, também sem limites para o número 
de pessoas atendidas. A Defensoria Pública em Bar-
retos está localizada na Rua 25 de agosto, n° 740, na 
Região dos Lagos. Em regra, a instituição atende pes-
soas com renda familiar de até três salários mínimos e sua unidade em Barretos conta com 6 Defensores Públi-
cos, com atuação em áreas de família, cível, fazenda pública, criminal, execução penal, e infância e juventude.

Leonardo Takahashi, Leo-
nardo Buch, Ana Carla Miranda 
e Danielli Santos de Oliveira, 
alunos do sétimo termo do curso 
da Engenharia da Produção do 
Unifeb, iniciaram, neste mês, um 
projeto piloto em parceria com 
o frigorífico Minerva de Barre-
tos. O objetivo é que os alunos 
participem ativamente da linha 
de produção da fábrica e identi-
fiquem pontos em que os proces-
sos possam ser aprimorados.

“Vamos trabalhar em par-
ceria com o departamento de 
engenharia de processos do 
frigorífico, iremos fazer a iden-

tificação de problemas, apontar 
melhorias e inovações, desde o 
abate, a desossa, os cortes e o 
embalo dos produtos. A partir 
disso, será possível que os nos-
sos alunos entrem em contato e 
coloquem em prática, o que já 
aprenderam dentro da sala de 
aula. Assim eles poderão viven-
ciar melhor a realidade diária 
das equipes de engenheiros”, 
explicou a orientadora e profes-
sora do curso, Lucimara Bianco.

A duração do projeto é de um 
semestre e, no final, serão apre-
sentados os resultados à multina-
cional e ao centro universitário.

Alunos de Engenharia da Produção do Unifeb 
desenvolvem projeto piloto no Minerva
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Opinião

» O TUCANO BARBUDO NO PALCO
O vereador Dutra (PSDB) deixou a barba crescer para 

interpretar o personagem Mateus, no espetáculo“Paixão 
de Cristo”. Os atores foram elogiados pelo espetáculo. O 
teatro foi apresentado na Semana Santa, no Recinto Paulo 
de Lima Correa.

» O TEMPO CURA O QUEIJO, DIZ KAPETINHA
“Quem cura o queijo é o tempo”, filosofou o vereador 

Kapetinha (PTB) na última sessão ordinária da Câmara 
Municipal.

» PINGO D’ÁGUA EM FRIGIDEIRA QUENTE
Na avaliação do vereador Aparecido Cipriano (PP), o 

pedido de uma academia para atletas no Rochão “é um 
pingo d’água numa frigideira quente”.

» SUGESTÕES  PARA ABRIGAR SECRETARIA
O vereador Dutra (PSDB) sugeriu que a Secretaria 

Municipal de Esportes mude sua área administrativa 
para o atual Paço Municipal, para a ex-prefeitura ou ain-
da para o antigo Vocacional, onde funciona a secretaria 
municipal da Saúde.

» UMA GOLEADA ADMINISTRATIVA
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PP), a gestão 

Emanoel Carvalho dá de dez a zero no governo Guilherme 
Ávila (PSDB).

» BRINCANDO DE SER VEREADOR
Na tribuna da Câmara, o vereador Euripinho (PDT) 

admitiu que “as pessoas não estão nos respeitando”. “A 
gente tem que parar de brincar de vereador”, completou, 
ao criticar respostas evasivas de secretarias municipais a 
requerimentos dos edis.

» COMO NOS TEMPOS DO BEABÁ
Devido a dificuldade na pronuncia e para se fazer enten-

der, o presidente da Câmara, João Mulata (PSDB) soletrou o 
nome de Abdul-Moot Abou-Karnib, indicado pelo vereador 
Dutra (PSDB) para ser patrono de rotatória. O fato aconteceu 
na última sessão ordinária do legislativo barretense.

» “FEDOZINHO NO CORGO” DO CENTRO DA CIDADE
O vereador Paulo Correa (PR) solicitou informações 

sobre o mau cheiro que está sendo exalado em toda a ex-
tensão do córrego do Aleixo.

» REDE ELÉTRICA PREOCUPA ELSON SANTOS
A verificação e regularização das redes elétricas em todos 

os Centros Municipais de Educação Infantil e das Escolas Mu-
nicipais foram solicitadas pelo vereador Elson Santos (PRB).

» COM A BROCHA NO CHÃO
O tucano Almir Neves pediu para a prefeitura pintar o 

piso interno do Mercadão.

» A EXPRESSIVA PROLE DO IBITU
O distrito do Ibitu tem 1.819 habitantes, revelou o ve-

reador Aparecido Cipriano (PP), ao apresentar reivindica-
ções do antigo Itambé, outrora Passatempo.

» UM CONTO DE FADAS E DE BRUXAS
Ao analisar a situação política, social e de segurança, 

o ex-prefeito UebeRezeck (MDB) disse que em Barretos 
estamos vivendo um conto de fadas ao inverso, às avessas. 
“Um conto de bruxa”, completou.

» SEGUNDA-FEIRA NÃO TEM SESSÃO
Na próxima segunda-feira (29), não haverá sessão or-

dinária da Câmara. O legislativo barretense volta a se reu-
nir na noite de 6 de maio.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A Coragem da Deses-

perança”, de SlavojZizek, publicado pela editora Zahar.

As redes sociais e o poder do indivíduo
O escritor e colunista de diversos sites e revistas no país, Percival Puggina, ocupa nosso 

espaço de opinião desta edição, para expor suas observações sobre a força das redes sociais e, 
consequentemente, o “poder de fogo” do cidadão brasileiro na atualidade política do país.

As redes sociais são um 
grande arrastão lançado ao mar 
da informação. Vem peixe bom, 
arraia miúda e, junto, o inevi-
tável lixo marinho. As pessoas 
sabem disso e, com o tempo, 
aprendem a necessária catação. 
Obviamente, há quem produza 
lixo e há quem prefira lixo.

É inevitável reconhecer, 
porém, que a Internet, as re-
des e os smartphones promo-
veram verdadeira revolução 
democrática na informação e 
na análise dos fatos.

Os grandes meios de co-
municação, por seu turno, 
perderam o monopólio da 
interpretação dos aconteci-
mentos e perceberam estar 
substancialmente reduzida 
sua influência na formação da 
opinião pública nacional.

A pluralidade de opiniões 
passou a desnudar manipula-
ções. A vitória de Bolsonaro foi 
a mais evidente prova disso.

O presidente venceu uma 
eleição em que a totalidade 
da mídia brasileira o anuncia-
va como alguém que perderia 
para todos os seus adversá-
rios, cuidando de apresentá-lo 
como um ogro, sob cujo co-
mando o Brasil mergulharia 
numa era de trevas.  

Essa imagem, aliás, foi 
vendida no exterior por um 
consórcio formado entre as 

Crise hídrica no horizonte
Os brasileiros de várias re-

giões do país já enfrentaram as 
dificuldades impostas por uma 
crise hídrica. Também conti-
nua presente na memória da 
população da Região Metro-
politana de São Paulo o perío-
do de falta d’água enfrentado 
a partir de 2014 na localidade.

Os moradores que se depa-
ram com essa situação preci-
sam mudar hábitos e focar na 
economia de água. Mas o país 
não está livre de novos períodos 
sem disponibilidade suficien-
te de água, conforme aponta o 
Plano Nacional de Segurança 
Hídrica, recentemente divulga-
do pelo governo federal.

O documento alerta que 
aproximadamente 55 milhões 
de brasileiros, moradores de 
regiões urbanas, podem enfren-
tar situações de falta d’água em 
2035, se nada for feito até lá 
para mudar esse cenário.

Para evitar o pior, o país 
precisa investir R$ 27,5 bi-
lhões nos próximos 15 anos 
em 99 projetos como siste-
mas adutores, barragens, ca-
nais e eixos de integração das 
bacias hidrográficas. Essas 
intervenções são fundamen-
tais para aumentar a oferta de 
água nas regiões apontadas 
pelo levantamento.

Outras iniciativas tam-
bém podem ajudar a reduzir 
os riscos de estresse hídrico, 
principalmente na Região 
Metropolitana de São Pau-

lo. Um deles é um programa 
para a redução de perdas.

O país ainda desperdiça 
água que recebe um tratamen-
to muito dispendioso. A mé-
dia nacional de perdas chega 
próximo a 40% do que é pro-
duzido. Para se ter uma com-
paração do nosso desperdício, 
vale lembrar que alguns paí-
ses europeus registram perdas 
físicas da ordem de 6%.

Para enfrentar o problema, 
inicialmente os municípios 
precisam contar com um ca-
dastro completo e confiável 
da rede de abastecimento. 
Os operadores de sistemas 
de abastecimento de água no 
Brasil precisam investir pesa-
do em melhorias operacionais 
e de gestão para a redução das 
perdas de água.

A gestão dos recursos hí-
dricos deve ainda incentivar 
o reuso de água nas cidades. 
Alguns municípios já perce-
beram a importância de usar 
esse recurso para a limpeza de 
praças e irrigação de jardins.

Essas medidas precisam, 
inclusive, ser ampliadas e até 
mesmo previstas em uma le-
gislação, que contribua para 
incentivar também o reuso na 
agricultura, um dos setores que 
apresenta um dos maiores indi-
cadores de consumo de água.

A falta d’água pode se tornar 
um dos grandes problemas para 
as próximas gerações. Por isso, 
as medidas preventivas preci-
sam ser adotadas urgentemente. 

Caso contrário, corremos o risco 
de levar um futuro muito nebu-
loso para as futuras gerações.

correntes políticas derrotadas 
e o jornalismo capturado para 
seu serviço. Com efeito, fora 
de nossas fronteiras, as redes 
sociais brasileiras não exer-
cem influência, mas os veícu-
los tradicionais e as agências 
preservam a sua.

Graças a essa particularida-
de, partidos opositores e jorna-
listas apresentam a má imagem 
do atual governo brasileiro no 
exterior como nociva aos inte-
resses nacionais. Mas esque-
cem de dizer o quanto isso é 
produto de seu trabalho.

Consolidou-se em mim a 
convicção de que as redes so-
ciais, malgrado vícios e defei-

tos, concederam ao indivíduo 
um poder político de que ele 
nunca anteriormente dispôs em 
qualquer período da história.

A soberania popular, que 
antes era exercida apenas 
pelo voto quadrienal, ganhou 
continuidade. O cidadão pode 
dizer o que pensa e o que 
pensa pode chegar a muitos. 
Pode fazer soar a campainha 
do celular no bolso do depu-
tado, acessar suas páginas nas 
redes, opinar em seus vídeos, 
falar ao presidente.

Qualquer indivíduo pode 
propagar suas ideias em seus 
próprios espaços, páginas, 
perfis, canais. Pode criticar 

seu vereador e seu senador; 
seu prefeito e seu governador. 
Pode criticar até o Papa. E nin-
guém dirá que isso é agir para 
descrédito das instituições.

Aliás, esse desabono é en-
dógeno, gerado dentro dos 
poderes. Não é a crítica que 
causa o descrédito, mas o des-
crédito que a motiva. É normal 
verberar os poderes. Exceto se 
isso atingir o Supremo Tribu-
nal Federal e seus membros.

Aí, sei lá por que, o bicho 
pega. Ficarei muito agradecido 
se alguém puder me explicar o 
motivo, mormente quando tão 
intangível poder exerce cres-
cente e decisivo protagonismo.

Luiz Pladevall
Presidente da Apecs (Associação 

Paulista de Empresas de Consultoria 
e Serviços em Saneamento e Meio 

Ambiente) e vice-presidente da 
ABES-SP (Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental)
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Os motociclistas que pretendem curtir toda adrenali-
na do 17º Barretos Motorcycles devem adquirir seus 
ingressos no site independentes.com.br.
Para pedestres, público que deixará seu veículo no es-
tacionamento, os ingressos são vendidos nos pontos 
físicos. Eles funcionam na Loja Oficial de Os Indepen-
dentes localizada na esquina da avenida 43 com a rua 
38, no Restaurante Natalina, que fica na rua 22 entre 
as avenidas 23 e 25, e na Golf Class localizada no Nor-
th Shopping Barretos. (foto: André Monteiro)

Venda de Ingressos para 
o 17º Barretos Motorcycles

Curtição, sol e recarregando as energias. Assim foi dias merecidos de des-
canso para Felipe Magah e Vitor Costa na Praia das Astúrias, Guarujá.

Destaque para Gustavo Ricardo! Jovem sonhador, 
repositor em supermercado, e conquista a todos 
com sua humildade. Ele é apaixonado por música 

sertaneja, e sempre que pode mostra a seu talento 
em bares da cidade. Atualmente ele se destaca apre-
sentando um programa em rede social distribuindo 
vários prêmios. Nesta semana (24/04) ele completou 

mais um ano de vida. Parabéns Gustavo!!!

Ela curte 
ótimas séries 
e não dis-
pensa uma 
boa balada 
ao lado dos 
amigos. Essa 
é Kaliandra 
Silva que vi-
rou a folhinha 
do calendário 
no último dia 
(20/04). 
Felicidades!!!

Luciano Gam-
barato é de 
Jaborandi, 

mas sempre é 
visto aqui pela 

cidade, acompa-
nhado de seus 
amigos barre-
tenses, brinda 
hoje (26) mais 

um ano de vida. 
Parabéns Lu!!!Dia desses, Guilherme Lusitano e Juan Santos, foram curtir e descansar em São Pau-

lo, e entre um passeio e outro, tiveram o prazer de encontrar o Caçulinha, senhor sim-
pático e brincalhão, destacam eles, e claro que a selfie não poderia faltar. Sucesso!!!

No último dia (17/04), Thiago Henrique Marçon 
celebrou mais um ano de vida. O top model 

barretense atualmente mora em São José do 
Rio Preto, é empresário do ramo de jóias e 

semi-jóias da grife que leva seu nome. Para-
béns Thi, felicidades!!! (foto: arquivo pessoal)

Parabéns para Helô Miret, que além de 
estar em uma fase fitness em sua vida, 

celebrou mais um aniversário quarta-feira 
(24), rodeada por amigos e familiares. 
Tudo de bom!!! (foto: arquivo pessoal)

A quarta-feira 
(24/04) foi 
de parabéns 
para Vanessa 
Celestino. A 
data foi muito 
comemorada 
ao lado dos 
amigos, fa-
miliares e do 
maridão Fá-
bio Sacheto. 
Tudo de bom 
Vanessa!!!

Os parabéns de 
hoje (26) vai para 

o empresário, Mil-
ton Aparecido da 

Silva, o “Miltao”, 
batalhador e gran-

de incentivador 
do esporte. em 

Barretos. Recebe 
os cumprimentos 
da esposa, filhos, 

amigos e netos. 
Na foto, com o 
neto Joaquim.



A informação com precisão e credibilidadeBARRETOS, 26 de abril de 20194

GERAL

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Dutra quer saber quantas empresas 
foram beneficiadas com PROINDEB

Sancionada pelo prefeito 
Emanoel Carvalho em 2006, 
Barretos possui uma lei com-
plementar para incentivar o 
desenvolvimento econômico 

“Ser político exige aptidão e muito 
trabalho”, afirma Pastor Élson

Elson dos Santos, 49 anos, 
candidatou-se a vereador em 
2016 pela primeira vez e foi elei-
to com 937 votos pelo PRB (Par-
tido Republicano Brasileiro).

Ele conta que o atendimen-
to diário e a convivência com os 
fiéis revelou seu caráter e o fez 
acreditar no seu propósito para o 
Legislativo. Licenciado da Igre-
ja Universal do Reino de Deus, 
no qual é pastor há 26 anos, afir-
ma que se dedica em período in-
tegral para a vereança.

“Cabe a nós trabalhar em 
projetos para melhorar a cidade 
para que se torne estância tu-
rística e gere empregos. Sonho 
que o município seja um gera-
dor de empregos”, destaca.

Pastor Elson conta, tam-
bém, que nestes dois anos 
trabalhou em parceria com o 
deputado estadual Sebastião 
Santos (PRB) para trazer em-
presas para o município e tem 
colhido frutos.

“Já está em andamento a 
vinda da usina de energia solar 
e a vinda de uma rede de ho-
téis”, afirmou, revelando tam-
bém a conquista de R$ 600 mil 
em emendas parlamentares. “E 
estão a caminho outros R$ 800 
mil para asfalto de ruas da área 
central da cidade”, frisou.

O Pastor Elson revelou 
que não tinha experiência e 
que estes dois anos foram de 
muito aprendizado. Ele apre-
sentou dois projetos, um que 
institui um dia fixo para a rea-

O vereador Élson Santos aponta que a geração de 
empregos com bons salários ajuda a reduzir a desigualdade 

e a pobreza (Foto: Aquino José/ Seven Press)

Secretaria da Justiça e Cidadania 
alerta motoristas sobre riscos de 

misturar álcool e direção

Para alertar os motoristas 
sobre os riscos de misturar ál-
cool e direção a Secretaria da 
Justiça e Cidadania promove 
permanentemente a campa-
nha “Dirigir com Responsa-
bilidade: Questão de Cidada-
nia. Pratique”. A ação visa à 
conscientização dos motoris-
tas para reduzir o número de 
acidentes de trânsito durante 
os feriados prolongados.

Na Páscoa passada, en-
tre 29 de março e 1º de abril, 
66 pessoas morreram nas ro-
dovias estaduais e nas vias 
municipais em São Paulo. Os 
números são do Infosiga SP, 
sistema de dados criado pelo 
Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito, programa 
do Governo de São Paulo que 
visa a reduzir fatalidades cau-
sadas por acidentes no estado.

A ferramenta traz informa-
ções detalhadas sobre ocorrên-
cias nos 645 municípios paulis-

tas e serve de base para projetos 
eficientes de mitigação de aci-
dentes elaborados pelas secre-
tarias e autarquias do Gover-
no Estadual e também por 224 
municípios conveniados.

Atualmente, o Estado desti-
na R$ 180 milhões para 8.200 
intervenções com foco em me-
lhorias em ruas e avenidas, além 
de ações de fiscalização e edu-
cação para o trânsito. O Infosiga 
SP é o primeiro sistema de da-
dos do Brasil a publicar mensal-
mente estatísticas de fatalidades 
no trânsito. O conteúdo está dis-
ponível no site: www.seguran-
canotransito.sp.gov.br.

“A construção de políticas 
públicas de conscientização 
da população para evitar aci-
dentes de trânsito deve ser per-
manente”, afirma o secretário 
da Justiça e Cidadania, Paulo 
Dimas Mascaretti. Ele destaca 
que a primeira fase da campa-
nha ocorreu no carnaval.

LEI SECA
Aprovada em 2008, a Lei Seca atendeu ao clamor social para re-

duzir o número de acidentes de trânsito em decorrência do consumo 
de bebidas alcoólicas no Brasil. Em 2017, o Código Brasileiro de Trân-
sito ganhou reforço com a sanção da Lei nº 13.546, que ampliou as 
penas para o motorista que causar, sob efeito de álcool e de outras 
drogas, acidentes de trânsito.Atualmente, o motorista sob efeito de ál-
cool ou de outras drogas psicoativas que causar um acidente poderá 
responder por homicídio culposo e ficar preso por um período que va-
ria de 5 a 8 anos. Antes da aprovação da Lei nº 13.546, a pena era de 
2 a 5 anos. O condutor envolvido nesse tipo de crime também é sus-
penso ou proibido de obter a permissão ou a habilitação para dirigir.  
No caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que 
variava de 6 meses a 2 anos, foi ampliada para 2 a 5 anos. O motorista 
também poderá ser suspenso ou perder o direito de dirigir.

do município.
O PROINDEB (Programa 

de Incentivo ao Desenvolvi-
mento das Atividades Econômi-
cas do Município de Barretos) 

foi tema de requerimento do ve-
reador Raphael Dutra (PSDB).

A lei devolve às empresas 
parte dos impostos que elas 
gerarem, na medida em que 
produzirem num período de 
até cinco anos. Dutra quer sa-
ber quantas empresas foram 
beneficiadas com o programa 
nos últimos 10 anos.

O requerimento foi apro-
vado na sessão da última se-
gunda-feira (22) na Câmara 
Municipal. “Muitos muníci-
pes reclamam da falta de em-
pregos, mas temos uma lei que 
beneficia empresas. Quero sa-
ber se a lei que é complicada 
ou se as empresas que não se 
interessam”, destacou o verea-
dor em suas justificativas. 

A lei proporciona vantagens 
tributárias que aliviam a plani-
lha de custos de investidores, 
sem que haja comprometimen-

lização da “Marcha para Je-
sus” pelas igrejas evangélicas 
e, outro, que institui um dia de 
combate à exploração sexual 
de crianças e adolescentes.

FUTURO
Apesar do PRB se decla-

rar de centro-direita, o Pastor 
Élson defende que na Câmara 
Municipal de Barretos o parti-
do se coloca de centro. Preten-
de lançar candidato a prefeito 
em Barretos para as eleições 
de 2020, mas ainda não tem 
nomes definidos. O pastor afir-
ma que ser político exige apti-
dão e muito trabalho. 

Ao eleger 30 deputados fe-
derais, o PRB sinaliza apoio 
ao presidente eleito Jair Bol-
sonaro (PSL). “A concretiza-
ção da aliança poderá trazer 
mais verbas para Barretos”, 
frisa o vereador barretense.  
RELIGIÃO X POLÍTICA

Questionado sobre qual o 
lugar mais difícil de trabalhar, 
Pastor Elson disse que é a po-
lítica, porque é preciso saber 
ceder e recuar. “Há também 
sofrimento pela falta de res-
peito”, aponta. Já na religião 
trabalhava das 7 às 22 ho-
ras com plantão espiritual na 
igreja e em visitas nas casas.

O pastor revelou que o 
crescimento da Igreja Univer-
sal levou os dirigentes a bus-
carem representantes nas Câ-
maras Municipais. 

O PASTOR
Pastor Elson se dedica há 

26 anos à religião social, com 
atendimento às famílias de 
forma individual com assis-
tência espiritual física. “Na 
igreja chegam muitas pessoas 
no qual precisamos dar assis-
tência de saúde, financeira e 
alimentícia”. A Igreja Univer-
sal também promove eventos 
em bairros carentes para pres-
tação de atendimentos na área 
jurídica e social. O último foi 
na Vila Gomes.

O pastor chegou a Barretos 
em 2012 trazido pelo deputa-
do estadual Sebastião Santos 
(PRB), com o objetivo de for-
talecer e estruturar o partido. 
Elson Santos passou por, pelo 
menos, 13 municípios do in-
terior do Paraná e São Paulo 
como pastor da igreja, antes 
de chegar a Barretos. (Texto: 
Igor Sorente e Aquino José/ 
Seven Press)

to das receitas públicas.
O ex-prefeito Emanoel 

Carvalho explicou, na época, 
que em um primeiro momen-
to, a prefeitura passa a rece-
ber 50% do valor do ICMS e 
o município ganha na geração 
de empregos.

“Depois quando 50% do 
valor do investimento total 
aplicado for devolvido, a pre-
feitura ficará com 100% do va-
lor do imposto. É uma manei-
ra de atrair empresas sem tirar 
recursos dos cofres públicos”, 
revelou o ex-prefeito na época.

“Como o benefício é vin-
culado à produção, a tendên-
cia natural seria atrair apenas 
empresas realmente predis-
postas a gerar divisas. Afinal, 
o retorno do capital investido 
está subordinado ao ritmo da 
atividade empresarial”, anali-
sa o vereador Dutra.
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A convite de prefeitura de 
Barretos, por meio do Setor de 
Inclusão da Secretaria Munici-
pal de Educação, Barretos re-
cebeu nesta quinta-feira (25), 
a professora Izabel Maria Ma-
deira de Loureiro Maior.

A professora ministrou a 
palestra “A Construção Cole-
tiva da Inclusão das Pessoas 
com Deficiência”. O evento 
aconteceu no auditório da Fa-
culdade de Ciências da Saúde 
“Doutor. Paulo Prata”.

A professora Maria Alice 
Duarte Pereira, do setor de 
Inclusão da SME, ressaltou 

Inclusão das Pessoas com Deficiência foi tema de palestra em Barretos

que foi uma grande oportuni-
dade para o barretense, pois 
a palestrante é renomada in-
ternacionalmente e tem uma 
agenda muito extensa. “Por 
saber do trabalho que é desen-
volvido em Barretos, ela con-
seguiu ajustar uma data, o que 
é muito difícil”, contou.

Isabel Maior tornou-se uma 
pessoa com deficiência física 
em 1976.  Ela é médica fisiatra 
e professora aposentada da Fa-
culdade de Medicina da Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro. Atualmente, é mem-
bro do Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Rio de Ja-
neiro e integrante do Conselho 
Estadual daquele estado.

Durante sua palestra, Isabel 
Maior destacou que para as 
pessoas com deficiência parti-
ciparem de forma ativa da vida 
brasileira é preciso compreen-
der a inclusão com uma mu-
dança de atitude da sociedade, 
banindo-se, definitivamente, o 
preconceito, a discriminação 
e as desigualdades impostas a 
esse segmento social.

“Para alcançarmos a socie-
dade inclusiva, devem ser es-
timulados comportamentos e 
medidas governamentais e da 
comunidade que, em conjunto, 
sejam capazes de suprimir os 
obstáculos e promover o respei-
to e a valorização da diferença 
como direito humano. Acima 
de tudo, inclusão social depen-
de das condições de autonomia, 
equiparação de oportunidades 
e participação das pessoas com 
deficiência”, frisou.

Na oportunidade, a pales-
trante apresentou informações 
e conceitos sobre as pessoas 
com deficiência, além de um 
resumo da realidade social, da 
legislação e dos avanços alcan-
çados em matéria de inclusão e 
tecnologia para a inclusão.

Ela enfatizou, também, 
que a acessibilidade é uma 
parte essencial da construção 
coletiva para a inclusão e par-
ticipação de todas as pessoas 
nos diversos contextos sociais 
como a escola, os ambientes 
de trabalho, as atividades de 
promoção da saúde, reabili-
tação, condições socioeconô-
micas e culturais adequadas, e 
nos demais aspectos e direitos 
de cada pessoa.
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PRECISA-SE DE 
MARCENEIRO

Com experiência e 
referência e ajudante 

de marcenaria

CONTATO 
(17) 3322-4379

ENDEREÇO 
Av. 7 - nº 1241 
(Esq. com a 28) 

Bairro: Fortaleza

Festa do Peão de Barretos anuncia programação esportiva

Com uma premiação de 
aproximadamente R$ 1 milhão, 
a Festa do Peão de Barretos terá 
11 dias de disputas esportivas 
na arena do Parque do Peão, 
de 15 a 25 de agosto. Sete mo-
dalidades (touros, cutiano, três 
tambores, teampenning, wor-
kingpenning, sela americana e 
bareback) terão competições ao 
longo do evento.

Classificação para rodeio milionário nos Estados Unidos, participação de competidores estrangeiros, premiação de quase R$ 1 milhão e comemoração dos 40 
anos de rodeio em touros no Brasil estão entre os destaques da programação esportiva do evento entre 15 a 25 de agosto

A grande estrela da festa, o 
27º Barretos International Ro-
deo, reunirá competidores bra-
sileiros e de países como Esta-
dos Unidos, Austrália, México 
e Canadá. As disputas aconte-
cem de 22 a 25 de agosto.

O campeão da modalida-
de touros será premiado com 
uma caminhonete RAM 2500 
avaliada em R$ 264 mil. Já 

o campeão do cutiano levará 
uma picape FIAT TORO, com 
valor estimado em R$ 80 mil.

Junto ao rodeio internacio-
nal acontece, também, a final 
da Confederação Nacional de 
Rodeio (CNAR), envolvendo 
competidores ranqueados e de 
principais campeonatos chan-
celados pela entidade.

“Além de uma premiação 

Levantamento feito pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
aponta que mais da metade dos 
casos de dengue registrados no 
estado de São Paulo, este ano, 
está concentrada em apenas 
10 municípios. As dez cidades 
juntas somam 52 mil casos. Ao 
todo, o estado contabiliza 85 
mil registros da doença.

Em Barretos, a secretaria 
municipal de Saúde havia noti-
ficado mais de 3 mil casos de 

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP) considera positivo 
o Projeto de Lei Complemen-
tar n.º 135/2018, sancionado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro, que cria a Empresa Sim-
ples de Crédito (ESC)

A finalidade do projeto será 
fornecer empréstimos, finan-
ciamentos e descontos de títu-
los, também conhecido como 
factoring, para MEI (microem-
preendedor individual), micro 
e pequenas empresas. O obje-
tivo é que os empreendedores 
tenham acesso a juros meno-
res, visto que hoje gastam cer-
ca R$ 120 bilhões anuais.

Atualmente, o sistema fi-
nanceiro administra um vo-
lume aproximado de R$ 800 
bilhões nesses tipos de opera-
ções, a juros médios de 20% 
ao ano, sendo que a inflação 
está a menos de 4%. Nesses 
20%, 13 pontos correspon-
dem à diferença entre o valor 
que os bancos pagam na cap-
tação e o que cobram na apli-
cação. Esses 13% embutem, 
além de impostos e lucro, os 

de destaque, Barretos mais 
uma vez terá os principais 
competidores do país e im-
portantes nomes do rodeio 
mundial, reforçando esse in-
tercâmbio que tem sido muito 
importante para o esporte na-
cional”, explica Marcos Abud, 
diretor de rodeio da festa.

Já no primeiro final de sema-
na, de 15 a 18 de agosto, acon-
tece o Rodeio Interestadual com 
montarias em touros. Equipes 
dos estados de São Paulo, Santa 
Catarina, Minas Gerais, Paraná, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Rondônia, Pará, Acre e To-
cantins se enfrentarão.

Cada grupo será formado 
por 5 profissionais com pon-
tuação conjunta. A equipe 
campeã e o profissional com 
maior nota somada no torneio 
se classificam para o Barretos 
International Rodeo.

Também de 15 a 18 de 
agosto acontecerá a disputa 
do The American Run, com 
a participação de 15 competi-
dores em busca de vagas para 
a semifinal do The American, 
o rodeio norte-americano com 

premiação milionária.
Já o Campeonato Barretos 

de Três Tambores tem sua final 
marcada entre 16 a 18 de agos-
to. No período também ocorrem 
classificatórias de Team Penning.

A etapa final da Liga Nacio-
nal de Rodeio (montarias em 
touros) acontecerá de 19 a 21 
com a grande final no dia 24, 
sábado, quando será conhecido 
o campeão. Também de 19 a 21 
de agosto acontece a Copa Os 
Independentes com as modali-
dades Três Tambores, Workin-
gPenning e Team Penning.

40 ANOS DE RODEIO 
EM TOUROS

Neste ano, comemora-se 
40 anos da chegada do rodeio 
em touros ao Brasil. A pri-
meira disputa da modalidade 
aconteceu na Festa do Peão 
de Barretos em 1979.

“São 40 anos de uma his-
tória que Barretos é prota-
gonista. Por isso, também 
fazemos questão de ressaltar 
a importância desta modali-
dade. Que chegou mais tarde, 
mas que começou a ganhar 
destaque. Hoje exportamos 
talentos para o mundo”, expli-

ca Ricardo Rocha, presidente 
de Os Independentes.

Em comemoração, a Festa do 
Peão de Barretos anunciou a cria-
ção do título Gigante da Arena, 
nomeando Tião Procópio como 
representante e símbolo das dis-
putas esportivas do evento.

O ex-competidor e atual 
juiz de rodeio foi um dos pre-
cursores das montarias em tou-
ros no país, sendo campeão em 
Barretos em 1980. “Receber 
esse título hoje é uma emoção 
inexplicável. Minha vida foi 
toda dedicada ao rodeio e ser 
o representante de Barretos 
é uma honra”, declarou Tião 
Procópio, emocionado.

“É uma forma de home-
nagearmos um atleta que fez 
história no esporte, tendo ele 
como símbolo das competi-
ções da Festa do Peão de Bar-
retos”, afirma Marcos Abud.

Outra novidade anunciada 
pelo presidente Ricardo Ro-
cha foi a construção da “Casa 
dos Gigantes”, uma nova es-
trutura, que será dedicada ao 
aquecimento e preparo dos 
competidores antes das pro-
vas. (Foto Diego Rodrigues)

Empresa Simples de Crédito deve 
facilitar acesso ao crédito para pequenos 
empreendedores, aponta FecomercioSP

custos correspondentes ao ris-
co de inadimplência estimado 
e custos administrativos das 
grandes instituições.

De acordo com o projeto, 
a Empresa Simples de Crédito 
só poderá emprestar dinhei-
ro com capital próprio, sem 
captar recursos de terceiros; o 
limite de faturamento será de 
R$ 4,8 milhões por ano; e os 
sócios não poderão ter parti-
cipações em outras empresas.

Também fica proibida sua 
expansão, só deverá atuar no 
município sede e em cidades 
limítrofes; e não serão permi-
tidas operações com institui-
ções integrantes direta ou in-
diretamente do setor público.

Para a FecomercioSP, es-

ses fatores possibilitarão que 
tais empresas sejam menos 
seletivas e tenham custos mais 
acessíveis, visto que atenderão 
empresas locais, já conhecidas 
regionalmente. Além disso, 
trata-se de operações de valo-
res menores, consequentemen-
te, de baixo risco.

Segundo a assessoria eco-
nômica da FecomercioSP, 
a medida deve disseminar e 
facilitar o acesso ao crédito, 
principalmente do interior 
do país, desburocratizando o 
ambiente de negócios, geran-
do crescimento das empresas, 
emprego e renda. Justamente, 
onde as microempresas exer-
cem papel elementar para 
economia local.

Mais da metade dos casos de 
dengue registrados em São Paulo 
se concentra em 10 municípios

l Tonéis e caixas d’água devem estar bem fechados;
l Fazer a manutenção periódica da limpeza das calhas;
l Armazenar garrafas com a boca para baixo;
l Utilizar tela nos ralos;
l Manter lixeiras sempre bem tampadas;
l Colocar areia nos pratos de vasos de plantas;
l Limpar os bebedouros de animais com escova ou bucha;
l Acondicionar pneus em locais cobertos;
l Eliminar água sobre as lajes;
l Eliminar detritos e entulhos em quintais e jardins.

dengue até o dia 18 de abril. No 
dia 15 deste mês, a prefeitura 
de Jaborandi confirmou a morte 
de uma mulher de 43 anos com 
dengue hemorrágica.

Para o Biólogo Horácio 
Manuel Teles, membro do 
Conselho Regional de Bio-
logia – 1ª Região (SP, MT e 
MS), é possível que o cres-
cimento dos casos da dengue 
em 2019 tenha relação com a 
redução dos cuidados que vi-
sam o controle dos criadouros 
nos ambientes domésticos, 
como também das ações de 
responsabilidade das diferen-
tes instâncias de governo.

“Campanhas de prevenção 
à proliferação do mosquito Ae-
des aegypti precisam ser refor-
çadas entre a população, espe-
cialmente nas regiões onde já 
há registros”, alerta o biólogo.

Como ainda não se desco-
briu uma forma eficiente de 
combate ao mosquito, o me-
lhor remédio continua sendo a 
prevenção, ou seja, a redução 
das possibilidades da criação 
e reprodução do Aedes.

Para evitá-lo, o especialista 
lembra alguns cuidados que de-
vem ser tomados para não criar 
ambientes propícios à reprodu-
ção do mosquito. Veja o quadro.
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Maioria dos setores da indústria 
opera com ociosidade acima da média

Produção de máquinas, metalurgia, automóveis e indústria 
química lideram na subutilização. Segmento farmacêutico e de papel e 

celulose foram os únicos que avançaram no uso da capacidade instalada
De 15 segmentos que com-

põem a indústria de transforma-
ção, no Brasil, 12 operam com 
capacidade de produção abaixo 
da média histórica no primeiro 
trimestre de 2019.

Segundo levantamento feito 
pelo Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre), da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), apenas os 
setores farmacêutico e de papel e 
celulose estão com níveis eleva-
dos de utilização da capacidade 
instalada, enquanto a indústria 
do vestuário manteve-se na mé-
dia. Nos demais, o nível de ocio-
sidade é considerado alarmante.

Para todo o setor, o nível de uti-
lização registrado pelo levantamen-
to publicado pelo jornal O Estado 
de S. Paulo na última segunda-feira 
(22) foi de 74,6%, enquanto a média 
histórica é de 81%. Com níveis ele-
vados de ociosidade, os setores da 
indústria atrasam planos de investi-
mento, o que dificulta a criação de 
vagas de emprego, comprometendo 
eventual retomada do crescimento.

Utilizando apenas 63,8% da 
capacidade instalada, o segmento 
de máquinas é o que opera com 
o maior nível de ociosidade, bem 
abaixo da média histórica, que é de 
79,8%. Com 77,8% de utilização, 
a metalurgia também ficou 10,5 
pontos abaixo da média histórica, 
de 86,3%. A indústria automobi-
lística é outro destaque negativo, 
operando com 71,4% da capaci-

dade, enquanto historicamente uti-
liza 80,1%. Já a indústria química 
utilizou 74,4%, também abaixo da 
média histórica, de 80,4%.

Puxado pelas exportações, o 
setor de papel e celulose operou 
com 91,2% da capacidade, pouco 
acima da média, que é de 90,5%. 
Já o setor farmacêutico, que tem 
o consumo pouco afetado pelas 
flutuações da economia, ficou 
com 81,8%, acima dos 76,9% da 
média do setor. Vestuário ficou 
com 89,4%, levemente acima da 
média histórica, de 88,2%. 

PIBINHO
Após período curto de recupe-

ração, em 2017, o setor industrial 
está “andando de lado”, desde 
meados do ano passado, segundo 
o gerente de Política Econômi-
ca da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), Flávio Castelo 
Branco. A entidade reduziu de 
3,3% para 1,1% a projeção para o 
crescimento do PIB do setor.

Reportagem da Folha de S. 
Paulo também mostra que as prin-
cipais projeções para a economia 
em 2019 estão sendo revistas para 
baixo. O Banco Central, por exem-
plo, que até junho do ano passado 
apostava em 3% de crescimento 
para 2019, agora prevê 1,95%. 
Ainda menos otimista, o Itaú Uni-
banco revisou suas projeções de 
crescimento de 2% para 1,3%.

A alta do desemprego, soma-
da a incertezas políticas e eco-
nômicas criadas pelo governo, 
como a indefinição em relação ao 
preço dos combustíveis, tem co-
laborado para projeções de cres-
cimento “medíocre” ou “frus-
trante”, segundo a reportagem.

“Qualquer crescimento mais 
próximo de 1% representa um 
ano perdido e traz uma sensação 
muito próxima ao de uma parada 
súbita”, afirma a pesquisadora do 
Ibre-FGV, Sílvia Matos. (Fonte: 
Rede Brasil Atual)

A 99 - empresa de mobilida-
de urbana que integra a gigan-
te chinesa DiDiChuxing - está 
cadastrando motoristas 99Pop 
(modalidade de carros particu-
lares da empresa) em Barretos.

A expectativa da startup é 
gerar oportunidade de amplia-
ção de renda para os conduto-
res e proporcionar uma opção 
de transporte com excelência, 
alémde preço justo para um 
número cada vez maior de pes-
soas no interior de São Paulo.

O aplicativo de mobilida-
de, que já opera no interior de 
São Paulo há mais de um ano, 
além de mais de 1 mil cidades 
brasileiras, chega na cidade de 
Barretos para ampliar a oferta 
de transporte rápido, seguro e 

O conceito de “Cidade In-
teligente” e os caminhos a se-
rem traçados para alcançá-lo 
na prática, são tema do evento 
que acontece na próxima ter-
ça-feira, dia 30, às 19h30, no 
Teatro do Unifeb.

Na oportunidade, será 
apresentada a palestra “Mas-
ter in PublicAdministration 
– MPA”, focando a adminis-
tração pública.

Aberto a todos interessados 
em administração pública, o 
evento tem inscrições abertas e 
gratuitas no www.unifeb.edu.br.

A palestra será ministrada 
pelos especialistas em admi-
nistração pública, Victor Mir-
shawka e Victor Mirshawka 
Júnior, pai e filho, que dedicam 
vários anos de estudo ao tema 
“Cidade Inteligente”, um con-
ceito que busca aplicar inova-

ções, incluindo tecnologia, ao 
modelo de gestão tradicional.

A “Master in PublicAdmi-
nistration – MPA” tem como 
objetivo mostrar aos partici-
pantes, cidades que possuem 
uma gestão eficiente, inteligen-
te, criativa e sustentável, e que 
ofereça muitas oportunidades 
para as pessoas interessadas em 
atuarem, nos próximos anos, em 
uma gestão pública municipal.

Os caminhos para a “Cidade Inteligente” serão 
discutidos em evento no Unifeb no próximo dia 30

99 está com cadastro aberto 
para motoristas em Barretos

com preços menores.
E para atrair ainda mais 

motoristas, a 99 oferece di-
ferenciais, como o pagamen-
to do valor da corrida em até 
48 horas através do Cartão 
99. Além disso, o aplicativo 
investe ainda em diversos re-
cursos de segurança para mo-
toristas e passageiros.

COMO FAZER 
O CADASTRO

Para realizar o cadastro, é 
necessário que o motorista in-
clua em sua CNH o EAR (Exer-
ce Atividade Remunerada) e 
tenha um carro com quatro por-
tas e data de fabricação a partir 
de 2010. A 99 também oferece 
cursos online de preparação, 
com orientações sobre como 

aumentar os ganhos, dicas de 
segurança e de como tratar os 
passageiros. Os interessados 
podem iniciar o cadastro no site 
da 99 (http://99app.com/) ou 
no  aplicativo “99 para Motoris-
ta”, disponível na Google Play, 
para smartphones com sistema 
Android, ou na AppStore, para 
aparelhos iOS. A empresa conta, 
também, com um endereço onli-
ne completo com dicas e orien-
tações:https://motoristas.99pop.
com.br/novascidades99/.
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BEC trabalha em dois períodos para enfrentar Osasco 
Audax no Estádio Fortaleza

A equipe do Barretos Es-
porte Clube se reapresentou na 
tarde da última terça-feira (23) 
e iniciou os treinamentos inten-
sos, em dois períodos, durante 
a preparação para a partida de 
volta diante do Osasco Audax, 
neste sábado, dia 27, às 18 ho-
ras, no Estádio Fortaleza.

O Barretos EC venceu o 
Osasco Audax no primeiro 
jogo da semifinal da Série A3, 
pelo placar de 1 a 0, com gol 
de Anderson Magrão. O BEC 
está a um passo da série A2 e 
pode perder até por 1 a 0 neste 
jogo de volta em Barretos.

Empresas x ingressos
A diretoria do BEC está ten-

do o apoio de algumas empre-
sas da cidade para a aquisição 
de ingressos para a partida BEC 
e Osasco Audax. Um exemplo 
foi a empresa Nova Tela, que 
adquiriu 15 ingressos.

O presidente de honra do 
BEC, Milton Aparecido da Silva, 
Miltão, afirmou que a diretoria 
do Touro do Vale está propondo 
uma parceria com as empresas 
de Barretos e região, para que 
os funcionários possam adquirir 
ingressos e a empresa repasse os 
valores para o clube, na data do 
pagamento, ou seja, descontando 
da folha de cada empregado que 
adquiriu o ingresso.

Os ingressos estão sendo 

vendidos ao preço antecipado 
de R$ 20,00 para a arquibanca-
da geral e R$ 30,00 para arqui-
bancada coberta. “O funcioná-
rio quer ir ao jogo e talvez não 
tenha o dinheiro disponível. 
Desta forma existe a possibili-
dade de adquirir e fazer o paga-
mento no dia do pagamento de 
seu salário”, afirmou Miltão.

Os interessados podem en-
trar em contato com a diretoria 
do  clube, no telefone (17) 3322-
6533, na loja A Construtora.

O barretense Ivo Duarte e o 
presidente da ACIB, Paulinho 
Soprano, estão mantendo con-
tato com as empresas interessa-
das para firmar essa parceria.




