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Barretos disputa 
Copa Record 

de futsal feminino 
a partir da 

próxima semana
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Neste sábado, 11 de agos-
to, acontece uma manhã de 
jogos em Homenagem ao Dia 
dos Pais, do Cetec, Colégio 
do Unifeb. O encontro dedica-
do aos pais dos alunos será a 
partir das 9 horas, na Adofeb 
(Associação dos Docentes da 
Fundação Educacional.

De acordo com a coorde-
nadora do Cetec, Cristina Ma-
ria Barcelos de Oliveira Milan, 
é a primeira vez que acontece 
esse tipo de evento no colé-
gio. O objetivo é integrar pais 
e filhos à comunidade da ins-
tituição de ensino, com dispu-
tas de futebol, tênis de mesa, 
truco, damas e xadrez, entre 
outros jogos.

Sábado de jogos em 
homenagem aos pais Comércio oferece soluções 

criativas para o Dia dos Pais
O Dia dos Pais, no próxi-

mo domingo, dia 12, vai mo-
vimentar o comércio como 
nos anos anteriores, porém, 
neste ano os comerciantes têm 
a missão de atrair a atenção 
do consumidor, que está com 
orçamento reduzido, devido 
à crise financeira do país e a 
onda de desemprego que atin-
giu parte da população.

O que os lojistas já perce-
beram é que os consumidores 
estão mais atentos com rela-
ção às opções de compra. O 
consumidor está pesquisando 
mais para evitar comprar o 
presente por impulso. É aí que 
entra a novidade deste ano no 
comércio barretense, que se 
preparou para oferecer aos 
seus clientes, soluções criati-
vas de presentes para a data.

Para isso, vale prestar aten-
ção em algumas dicas de espe-

cialistas para não cair em ar-
madilhas na hora das compras. 
“Tenha cautela com o apelo 
emocional da data que impul-
siona o gasto; faça as contas e 
busque o equilíbrio orçamen-
tário do que será gasto; analise 
a saúde financeira da família, 
que deve ser a prioridade antes 
de ter despesas que podem de-
sequilibrar o orçamento para 
o período; e evite presentes 
caros que podem limitar as 
opções de consumo da família 
nos próximos meses.

Como já antecipou os diri-
gentes lojistas, o Dia dos Pais 
é uma das datas tradicionais de 
movimento no comércio vare-
jista, que ajuda a impulsionar o 
comércio no mês de agosto. No 
caso de Barretos, este impulso 
é somado com as vendas aos tu-
ristas que vêm para a Festa do 
Peão. (Foto: Ilustração)

Novo projeto do residencial que 
beneficiará servidores municipais é aprovado
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As casas agora terão área construída de 47m2 em terreno de 200 m2 e, com essa mudança, a 
venda passa a atender famílias que se enquadram na Faixa 1,5 do Programa Minha Casa Minha 
Vida, financiado pela Caixa Econômica Federal.

Rio das 
Pedras traz 
Bee Gees 
Alive em 
setembro

Show será no dia 22 de se-
tembro, a partir das 22 horas e 
as mesas, com quatro lugares, 
estão à venda por R$ 70 na se-
cretaria central do clube. Bee 
Gees Alive foram aclamados, 
em 2003, pela crítica especiali-
zada internacional, como uma 
das três melhores bandas tributo 
aos Bee Gees em todo o mundo.
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Universo da Festa 
do Peão invade o 
Senac Barretos 
durante o Casa 

Aberta 2018
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O gerente do Escritório Re-
gional do Sebrae-SP, em Bar-
retos, Rafael Matos do Carmo, 
recebeu a imprensa nesta quin-
ta-feira (9), para anunciar as 
estratégias programadas para o 
segundo semestre.

Dentre as novidades 
apresentadas, Rafael Matos 
citou a abertura de vagas em 
cursos gratuitos do progra-
ma Super MEI, ações para 
a Semana do Empreende-
dor e o lançamento de um 

novo curso na região, com 
uma metodologia inovadora, 
além do programa que finan-
cia os MEIs a juro zero.

Só no primeiro semestre 
deste ano, o Sebrae-SP rea-
lizou mais de 10 mil atendi-
mentos no Escritório Regio-
nal de Barretos, nas unidades 
do Sebrae Aqui em Guaíra, 
Morro Agudo e Bebedouro, e 
no Sebrae Móvel, que percor-
re os 23 municípios atendidos 
pelo escritório regional.

Sebrae-SP apresenta 
novidades para o 
segundo semestreNa última terça-feira (7), a 

Câmara Municipal de Barretos 
sediou mais uma audiência pú-
blica – LOA 2019 – do governo 
do Estado. Munícipes, autorida-
des e representantes de entida-
des regionais e coletivos pres-
tigiaram o evento. Mais de 40 
alunos do terceiro ano do ensino 
médio da Escola Estadual Pau-
lina Nunes de Moraes também 
participaram da audiência.

Dentre as reivindicações 
apresentadas, os prefeitos da re-
gião reforçaram a necessidade de 
mais cursos técnicos profissio-
nalizantes e mais investimento 
no Turismo, além da proposta 
de duplicação de rodovias. A po- Página 7

“A poesia de Cora Coralina traduzida em artes 
plásticas”. Essa é a proposta da exposição inédita 
“Vivendo Cora Coralina”, que acontece na Biblio-
teca do Unifeb até 14 de setembro, podendo ser vi-
sitada de segunda a sexta-feira, das 8 às 23 horas. 
25 artistas plásticos barretenses, convidados pela 
Academia Barretense de Cultura (ABC), apresentam 
suas interpretações das palavras de uma das mais im-
portantes poetizas brasileira.

Barretos recebeu audiência 
pública do Governo do Estado

pulação, por sua vez, apresentou 
a necessidade de mais escolas, 
estaduais e técnicas, para suprir 

a nova demanda de alunos que 
chegaram com os novos conjun-
tos habitacionais.

Unifeb e artistas plásticos apresentam 
Cora Coralina aos barretenses
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Opinião

» WILSON APARECIDO JÁ MONTOU NO PELO DA BONECA
Ao lembrar seu passado rural, o vereador Wilson Aparecido 

(PSDB) contou na sessão da Câmara que é do tempo em que se 
utilizava a expressão “eu vou no pelo”. O parlamentar recordou 
que montava sua égua Boneca, sem arreio, para ir na venda.

» AO MESTRE COM CARINHO
O vereador Lupa (DEM) revelou que foram seus professo-

res, os atuais colegas de Legislativo Euripinho (PDT) e Wilson 
Aparecido (PSDB).

» O PLANO FOI POR ÁGUA ABAIXO
“Cadê o plano B?”, indagou o vereador Euripinho (PDT) ao 

SAAE, sobre a falta de água na cidade no mês de julho.

» O MALCHEIROSO EFEITO
“Gambá cheira gambá”, filosofou o vereador Kapetinha 

(PTB) na tribuna da Câmara.

» CÂMARA ANTECIPA REUNIÃO
Câmara Municipal antecipou sessão ordinária do dia 20 para 

esta sexta-feira (10), às 18 horas.

» O BIGODUDO ARRETADO
Para o vereador João Mulata (PSDB), o empresário Mussa 

Calil Neto foi o homem mais corajoso que teve até hoje em Bar-
retos. “Ele levou o evento de Os Independentes para o Parque 
do Peão”, esclareceu o tucano.

» OTÁVIO PEDE EXPLICAÇÕES SOBRE ALIENAÇÃO DE TÍTULOS
Vereador Otávio Garcia (DEM) deseja saber se houve alie-

nação de títulos do Instituto de Previdência Municipal nos últi-
mos 5 anos. Também indaga sobre o saldo dos títulos e investi-
mentos existentes atualmente no referido Instituto.

» VÍDEOS DAS SESSÕES ESTÃO INDISPONÍVEIS
Sob a alegação de atender à legislação eleitoral, o presidente 

Leandro Anastácio (SD) anunciou que os vídeos das transmissões 
da TV Câmara ficarão indisponíveis para visualizações até o final 
das eleições. Serão exibidas apenas as transmissões ao vivo.

» CARLÃO QUER QUE AEROPORTO PERMANEÇA NO MUNICÍPIO
Uma audiência pública para debater a transformação do 

Aeroporto de Barretos em departamento, foi proposta pelo ve-
reador Carlão do Basquete (PROS). Ele defende a criação de 
um fundo financeiro próprio para tornar o aeroporto autossus-
tentável e para que continue sob a gestão do município e não 
seja devolvido ao Estado.

» CORREA QUESTIONA INVESTIMENTOS NA FERROVIA
O vereador Paulo Correa (PR) teve requerimento aprovado pela 

Câmara pedindo informações relativas à recuperação da malha fer-
roviária paulista, que estabelece o aporte de novos investimentos 
e a reativação do ramal ferroviário Pradópolis-Barretos-Colôm-
bia. Na solicitação, o edil requer que seja oficiado ao Ministro dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil, e outros.

» EM DEFESA DA AGILIDADE NO ATENDIMENTO
A instalação de um Poupatempo da Saúde em Barretos foi 

uma sugestão do vereador Dutra (PSDB)

» O DESTINO DOS MORTOS NA CIDADE
Vereador Almir Neves (PSDB) pediu informações sobre a periodi-

cidade e como é feita a coleta de animais mortos no município.

» TROCAR A CESTA PELO CARTÃO
Vereador Aparecido Cipriano (PP) indagou ao prefeito Gui-

lherme Ávila (PSDB) sobre a possibilidade de implantar cartão 
de alimentação para os servidores municipais, em substituição 
às cestas básicas.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é o livro “A guerra: A ascensão 

do PCC e o mundo do crime no Brasil”, de Bruno Paes Manso e 
Camila Nunes Dias, publicado pela editora Todavia.

Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação

Eleições: vamos votar com 
a emoção ou com a razão?

Concluído o processo das 
convenções partidárias, conse-
quentemente com a oficializa-
ção dos candidatos a senadores, 
deputados, governadores, pre-
sidente e governador, e seus vi-
ces, partimos para um segundo 
momento: analisar suas propos-
tas e definir nossos votos.

Não é segredo para ne-
nhum brasileiro que estamos 
vivendo um tempo, digamos, 
diferente, no qual, mais do 
que nunca, precisamos unir 
mente e coração para fazer 
uma escolha consciente nas 
próximas eleições.

De pronto, uma coisa é 
verdade: não podemos acre-
ditar nas nossas lideranças, 
principalmente as políticas. 
Também, não podemos nos 
abster de escolher alguém 
para nos representar.

Mas, então, o que fazer 
para separar o joio do trigo? 
A saída parece ser usar uma 
combinação de emoção com 
certa “inteligência estraté-

gica” e escolher com cons-
ciência (razão), aqueles que 
possam atuar com responsa-
bilidade e honestidade para 
melhorar o futuro do nosso 
país. Há quem garanta que 
parece ser uma receita difícil 
de ser seguida, mas que não 
é. Isso porque, “todos nós, 
humanos conscientes de nos-
sos poderes, temos a capaci-
dade de escolher com a men-
te e o coração”. Será?

Existe explicação para isso. 
“Quando deixamos a desilu-
são e a raiva tomarem conta, 
as chances de fazermos uma 
escolha ruim é muito grande. 
Claro, todos estamos tomados 
por fortes emoções, desejosos 
de mudança e sem saber exa-
tamente para que lado ir. Mas 
é nessas horas de crise que o 
verdadeiro líder se mostra”.

É o que diz Tarsia Gonza-
lez, experiente em Gestão de 
Pessoas e prestes a lançar seu 
livro sobre a necessidade de 
novos líderes no Brasil. Para 

ela, temos que ser líderes de 
nós mesmos, donos e gestores 
das nossas emoções: “infeliz-
mente, temos uma tendência 
forte a terceirizar decisões, o 
que parece nos eximir da res-
ponsabilidade por elas, o que 
não é verdade”.

Seguimos seu raciocínio. 
“Tudo que vivemos é fruto 
de como lidamos com os fa-
tos e com as pessoas: viemos 
de uma geração enfraquecida, 
que não soube lidar com o au-
mento do poder aquisitivo e 
com as facilidades que uma 
economia mais estável nos 
trouxe”, comenta Tarsia.

Para ela, o resultado é o se-
guinte: “criamos jovens adul-
tos que não sabem decidir, que 
não sabem lidar com o fracas-
so, com as decisões constan-
tes, não sabem opinar sobre 
suas próprias vidas, como vão 
saber opinar sobre o futuro de 
um país inteiro?”. Será que os 
candidatos e os partidos polí-
ticos pensam assim?

Ela mesma questiona e vale 
a pena seguir seu questiona-
mento. Somos caso perdido? 
Para Tarsia Gonzalez, não: 
“ainda dá tempo de ponderar, 
respirar fundo e entender a 
parte que nos cabe nessa toma-
da de decisão. No meu livro, 
falo exatamente sobre isso: 
gerenciar a própria emoção é 
um passo importante para dei-
xar de reclamar e arregaçar as 
mangas”, lembra ela.

O livro deve ser lançado 
ainda em agosto, mas a tam-
bém escritora dá um gostinho 
do teor de suas linhas: “exis-
tem líderes apaixonados ainda 
pelo Brasil. Só precisamos 
descobrir onde eles estão”.

Será que esses líderes 
apaixonados pelo Brasil e seu 
povo freqüentam as mesmas 
redes sociais que acompanha-
mos? Ou eles aparecerão nas 
propagandas de rádio e Tvs? 
Mais dúvidas que levam nos-
sos jovens eleitores a confun-
dir a emoção com a razão.

Um país dividido
A pouco mais de dois me-

ses do pleito de 7 de outubro, 
não se sabe quem se sentará 
na cadeira presidencial, mas 
um cenário já está bem defi-
nido: seja quem for o eleito, 
comandará um país rachado, 
com bandas em litígio.

De um lado, grupos oposi-
cionistas, alguns sob o habitat 
de partidos que se dizem de 
esquerda, outros impregnados 
por um discurso de cunho mi-
litarista, com foco na defesa 
da ordem, e uma terceira ala, 
cuja inspiração é a real poli-
tikcom o lema “chegar ao po-
der a qualquer custo”.

A rigor, não se trata da ver-
são clássica entre direita e es-
querda, a partir da observação 
de que, após a queda do Muro 
de Berlim, ficou difícil sustentar 
o escopo do socialismo clássico 
ou do comunismo, ainda mais 
quando o principal partido desse 
grupamento, o PT, afundou-se 
no pântano da corrupção, flagra-
do, ao lado de outros, nos dois 
mais impactantes escândalos da 
atualidade: Mensalão e Petrolão 
(Operação Lava Jato).

A propósito, o cientista 
político espanhol, Manuel 
Castells, no Caderno Aliás, do 
Estadão, pontuou que a nossa 
grande questão “não é mais o 
embate entre direita e esquer-
da, e sim de partidos demo-
cráticos (ainda que corruptos) 
contra uma coalizão neoauto-
ritária apoiada por grupos de 
interesses ideológicos extre-
mistas internacionais”.

O fato é que estamos dian-
te de uma paisagem devastada 
por granizos de ódio atirados 
reciprocamente por militantes 
e setores de classes médias, 
cada qual desfraldando ban-
deiras e palavras de ordem. 
Muitos defendem mudanças, 

não deixando ver, porém, pon-
tos de vista sobre programas 
fundamentais, como as refor-
mas política, fiscal-tributária, 
previdenciária, entre outras.

O discurso do arquipélago 
petista fica nas generalidades: 
trabalhadores perderam direi-
tos com a reforma trabalhista, 
a pretendida reforma previ-
denciária acabará com a clas-
se trabalhadora, patati-patatá. 
Diferenças se vêem no campo 
das privatizações, quando o 
verbo passa a defender, sem 
restrição, o Estado paquidér-
mico, ocupado por militância 
sem mérito, como se viu nos 
13 anos do petismo no poder.

Na verdade, parcela do 
ódio destilado no meio social 
saiu do PT, cujo lema tem sido 
apregoado até hoje pelo co-
mandante-em-chefe dos exér-
citos petistas, Luiz Inácio, e re-
verberado por generais de seu 
séquito. O lema, de todos co-
nhecido, é: “Nós e Eles”, apar-
theid social que divide bons e 
maus, bandidos e mocinhos. 
Quem se sente atingido por 
esse torpedo separatista, como 
as poderosas classes médias de 
São Paulo, faz soar por todos 

os lados muita indignação.
Não há, portanto, condição 

para se juntar as alas adversas 
em um espaço de harmonia e 
boa convivência. Ainda mais 
quando o ícone das oposições,  
Lula da Silva, encontra-se pre-
so, com o petismo e satélites 
entoando loas ao “salvador da 
Pátria”, exigindo sua libertação 
e a condição de elegibilidade 
para ele. O espetáculo tem o 
objetivo de sensibilizar as mar-
gens, propiciando uma mobili-
zação centrípeta, das periferias 
para o centro da sociedade.

A estratégia do PT busca 
juntar em eventual 2º turno os 
partidos da esquerda e do cen-
tro-esquerda do arco ideológico 
(uso a abordagem apenas para 
distinguir uns partidos de ou-
tros) PT, PSOL, PC do B, PDT 
e PSB, avolumando a massa 

partidária para ganhar o pleito.
Se conseguir ser vitorioso 

ou eleger alguém de sua alian-
ça, a operação “desmonte das 
reformas feitas” tomará a aten-
ção do novo governante. Haja 
articulação para garantir con-
dições de governabilidade. Se 
perder, são previsíveis ações 
de rua, não se descartando a 
tradicional depredação de pa-
trimônio público e privado.

A tão almejada harmonia so-
cial não virá no primeiro ciclo 
do novo governante. Que deverá 
se preocupar com as condições 
de governabilidade  necessárias 
para aprovar os programas do 
governo no Congresso. Só de-
pois divisaremos paz social.
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Os norte-americanos John McKennon Wimberly, Cody Micha-
el Wood e Casey James Kirwan, além do campeão mexicano 
Edgar Guerrero Torrer, estão entre os competidores interna-
cionais confirmados para o 26º Barretos International Rodeo, 
que acontece de 23 a 26 de agosto, durante a Festa do Peão 
de Barretos. Campeões da Global Cup (Copa do Mundo do 
Rodeio) realizada em junho, em Sidney, na Austrália, os com-
petidores brasileiros Guilherme Marchi, Ramón Lima, José 
Vitor Leme, João Ricardo Vieira e Luciano de Castro, estarão 
presentes na Arena de Barretos. O campeão das montarias em 
touro receberá como premiação uma caminhonete RAM 250 
avaliada em R$ 250 mil. (foto: André Monteiro)

Gringos confirmados no 
26º Barretos International Rodeo

Alisson de Souza é o atual campeão do Barretos International Rodeo

Noite dessas, Felipe Eloy (abaixado, lado direito da foto), abriu as portas da sua casa para um churrasco entre 
amigos, regado de muita conversa boa, altas risadas, e a cervejinha gelada que não faltou, é claro. Muito bom!!!

Segunda-feira (6), foi dia de festa em torno de 
Carla Cristina Gameiro que celebrou idade nova 
ladeada por seus familiares e amigos, receben-
do o carinho da filha Amanda, e do namorado 

Carlos Alberto. Parabéns!!!

Flash em Suzi Pontes que está em viagem pelo Sul, em San-
ta Maria, que foi visitar o namorado José Carlos, onde lá o 

frio é bastante, porém está em ótima companhia. Sucesso!!!

Os empresários, Paulo César 
Cardoso e Marco Flosi de Oliveira, 
exibem orgulhosos os diplomas, 
Melhores do Ano, evento promovi-
do pela ACIB, onde foram primeiro 
lugar na pesquisa popular. Eles, 
em nome da Pneu Center e Marcão 
Gás e Água, estão muito gratos a 
todos os colaboradores e amigos 
clientes. Parabéns!!!

Os cantores, 
Junior Maia 
e Matheus 
Bonfim, fa-
rão a estreia 
do novo 
projeto e lan-
çamento da 
dupla Junior 
& Matheus, 
hoje (10) no 
Samaúma, 
a partir das 
21h. Suces-
so!!! (foto 
divulgação)

Esposo amoroso, 
companheiro, 

amigo e fiel, além 
de paizão, Carlos 

Alexandre dos 
Santos, completou 

mais um ano de 
vida quarta-feira 

(8), e com a chegada 
da idade nova, ele 

vai em busca de 
novos projetos e 
lançar voos mais 

altos. O carinho 
ficou por conta da 

esposa Ionara, dos 
filhos, Caio e Iago, 

e as felicitações dos 
amigos e familiares. 

Parabéns!!! (foto: 
arquivo pessoal)

Destaque para 
João da Silva e a 
esposa Lucimar, 
que foram curtir 
suas férias em 
Porto Seguro/BA, 
e o que não faltou 
foi uma série de 
coisas para fazer e 
várias praias para 
conhecer, inclusi-
ve até um passeio 
de chalana. Tudo 
de bom!!!

Parabéns para o bem humo-
rado Bruno Pinto que brindou 

mais um aniversário ontem (9), 
recebendo os cumprimentos dos 
familiares e amigos, e o carinho 
da namorada Franciele Oliveira 

(foto). Felicidades!!!

Quarta-feira (8) foi dia de festa para dona Alzira Bruce Pedro. Vó 
Arzira, como é carinhosamente chamada, completou seus 91 anos 

e a vitalidade se faz presente na vida dela, pois diariamente é 
regada de muito amor e carinho pela nora Carminha, sua netas, 
Angélica, Alessandra e Ana Beatriz, seus bisnetos, Luiz Felipe, 

Luiza e Marina, e demais familiares. Rumo aos 100!!!
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“O regime de previdência 
municipal de Barretos está ex-
tremamente desequilibrado.” 
A frase é do vereador Raphael 
Dutra (PSDB) se referindo ao 
desequilíbrio econômico do 

Vereador defende debate da 
previdência municipal para evitar colapso

IPMB (Instituto de Previdên-
cia do Município de Barretos). 
Requerimento de sua autoria, 
apresentado na sessão da última 
segunda-feira (11) da Câmara 
Municipal de Barretos pede a 
constituição de Comissão Es-
pecial para debater e analisar os 
problemas e soluções do IPMB. 

De acordo com o verea-
dor, as condições econômico/
financeiras do IPMB é bas-
tante comprometedora, com 
desequilíbrio entre receita e 
despesa, gerando déficits que 
aumentam assustadoramente 
podendo inviabilizar a situação 
de autosustentabilidade. “E a 
tendência é que essa dispari-

O vereador Raphael de 
Oliveira (PRP) apresentou 
requerimento na sessão ordi-
nária da última segunda-feira 
(6), na Câmara Municipal. 
No requerimento, o vereador 
solicitou da prefeitura, a pos-
sibilidade da realização de 
obras de recapeamento nas 
ruas ao redor da “Casa Madre 
Paulina”. Segundo Oliveira, o 
local é muito utilizado para a 
locação dos pacientes da en-
tidade e de ambulâncias para 
transporte. “Com o recapea-
mento das ruas naquele entor-
no, podemos evitar possíveis 
acidentes de trânsito e o des-
conforto dos pacientes, sendo 
medida extremamente neces-
sária para segurança de todos 
que circulam nas vias públi-
cas daquele setor da cidade”.

Candidato a deputado es-
tadual pelo PROS, o vereador 
Carlão do Basquete confir-
mou nesta semana que, sendo 
eleito, vai trabalhar para con-
quistar um Hospital Público 

O vereador Euripinho Na-
ben (PDT) apresentou requeri-
mento na Câmara, sugerindo a 
abertura de Cemeis no período 
de férias escolares. No requeri-
mento, Euripinho questionou a 
possibilidade de funcionamen-
to  de algumas das unidades, 
em pontos estratégicos do mu-
nicípio, nos meses de julho e 
dezembro. “Vários pais de alu-
nos que frequentam as creches 
municipais reinvidicam esse 
benefício, porque não têm onde 
deixar os filhos neste período 
ou deixam em casa sozinhos”, apontou o vereador.

dade aumente, pois, todos os 
meses funcionários públicos se 
aposentam e passam de contri-
buintes a usuários dos recursos 
do Instituto”, destacou. 

A atual situação do IPMB 
tem gerado insegurança e in-
tranquilidade aos aposentados 
e pensionistas, assim como 
os servidores da ativa, cujas 
contribuições  são desconta-
das e devem ser recolhidas na 
expectativa de uma aposenta-
doria diga, diz o requerimen-
to. Para Dutra, “a proposta de 
debate busca um novo modelo 
de gestão com o objetivo de 
dar sustentabilidade ao IPMB 
pelas próximas décadas”.

Raphael de 
Oliveira pede 
recapeamento 

ao redor da Casa 
Madre Paulina

Carlão diz que vai trabalhar 
pelo turismo em Barretos

para Barretos.
Carlão confirmou, tam-

bém, seu propósito em tra-
balhar para buscar formas de 
atrair o turista da região para 
conhecer o potencial do mu-
nicípio e que Barretos seja re-
conhecida e qualificada como 
Estância Turística do Estado. 
“Temos que buscar recursos 
para a reforma da Rodoviária 
e a revitalização do Aeroporto 
Municipal, inclusive já propus 
a realização de uma audiência 
pública para debater o assun-
to. Veja que, com isso, iremos 
gerar emprego e renda para a 
cidade de Barretos”, afirmou.

Euripinho quer abertura de Cemei 
no período de férias escolares

A falta de água recorren-
te que afetou a população no 
mês de julho foi tema de re-
querimento do vereador Paulo 
Correa (PR). No documento 
encaminhado a administração 
municipal, o vereador soli-
cita informações do Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE), em relação aos 
constantes rompimentos de 
adutoras no município, bem 
como quais adequações foram 
efetuadas no sistema de adu-
ção de água nos últimos anos, 

Paulo Correa questiona 
falta de água em Barretos

para que ele suporte o expres-
sivo aumento no número de 
imóveis, em razão dos novos 
loteamentos. Outro questiona-
mento é referente à coloração 
escura da água que tem chega-
do às torneiras da população.

“A falta de água em vários 
bairros tem sido frequente. 
No mês de julho houve várias 
interrupções no fornecimento, 
principalmente, no período 
da manhã e tarde. Quando o 
fornecimento retorna, a água 
chega escura nas torneiras 

das residências, impossibili-
tando o seu uso. O problema 
não é na captação O que está 
acontecendo é o rompimento 
de várias adutoras em pon-
tos diferentes do município, 
como exemplo, próximo a 
minha casa na rua 18, uma 
adutora rompeu três vezes só 
no mês de julho. Algo está 
errado. Será que não é o au-
mento na pressão para que a 
água chegue aos novos lotea-
mentos que ficam em regiões 
distantes? Questiono também 
por que são aprovadas as libe-
rações de novos loteamentos 
tendo em vista a escassez de 
água”, disse Correa.

Ainda no documento, o 
vereador indagou também os 
constantes vazamentos de esgo-
to nos poços de visitas em vários 
pontos da cidade, quais medi-
das estão sendo tomadas pelo 
SAAE para resolver os proble-
mas mencionados, bem como 
qual o valor gasto com massa 
asfáltica nos tapa buracos e ma-
teriais quando da manutenção 
da rede de água e esgoto.



BARRETOS, 10 de agosto de 2018A informação com precisão e credibilidade 5A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO
Universo da Festa do Peão invade o Senac Barretos durante o Casa Aberta 2018
Evento conta com palestras, workshops, exposições e serviços gratuitos para a comunidade

Antenado com o clima da ci-
dade por conta da Festa do Peão, 
o Senac Barretos preparou uma 
programação especial e diferen-
ciada para a terceira edição do 
“Casa Aberta”, com uma série 
de atividades gratuitas ligadas ao 
maior rodeio da América Latina. 
O evento acontece no sábado, 18 
de agosto, das 10 às 16 horas.

Dentre a programação da 
unidade, os fãs da tradicional 
festa poderão levar suas camisas 
e calças jeans para serem custo-
mizadas durante a oficina Ino-
ve seu Look e, assim, curtirem 
o rodeio com mais estilo. Por 
meio de um desfile conduzido 
por uma pessoa caracterizada 
como a cantora Shania Twain, 
grande estrela da Festa do Peão 
deste ano, o público poderá con-

ferir os acessórios produzidos 
pelas alunas do curso “Confec-
cionador de Bijuterias”.

Os participantes ainda terão 
acesso a duas exposições: “O 
Glamour e a Beleza das Rainhas 
do Rodeio” e “Gastronomia Re-
gional”. Na primeira, haverá a 
apresentação de figurinos e ma-
quiagens que remetam às Ra-
inhas da Festa do Peão de Bar-
retos. Já a segunda será baseada 
na história da famosa Queima 
do Alho e toda a cultura envol-
vida nessa tradição regional.

Além dessas, a unidade 
também contará com outras 21 
atividades, como workshops 
sobre Educação Ambiental e 
Prevenção de Acidentes Do-
mésticos, jogos educacionais e 
atendimentos de estética e podo-

logia. Para as crianças, o Senac 
Barretos preparou um espaço de 
recreação e entretenimento com 
brincadeiras, como maquiagem 
artística, escultura em balões e 
contação de história.

O Casa Aberta é uma forma 
de apresentar a infraestrutura 
do Senac por meio de vivências 
em atividades educacionais. 
“Vamos abrir as portas da nossa 
instituição para que a comuni-
dade possa nos conhecer de 
perto. Essa é uma oportunida-
de de adquirir conhecimento e 
usufruir de serviços gratuitos e 
de qualidade”, antecipa o ge-
rente do Senac Barretos, Emer-
son Mello dos Santos. Para 
conferir a programação com-
pleta, acesse o Portal Senac em 
www.sp.senac.br/casaaberta.
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BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110

Centro, Barretos

(3322-5522

JREIS
CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.

Projetos, Serviços e contruções em 
Geral - Terraplanagem e pavimentação

(17 98123-4581

 Através de caixas espalha-
das pelos supermercados da ci-
dade de Barretos, foi possível 
a arrecadação de 11.213 peças 
de roupas por meio de Campa-
nha da Polícia Civil. As peças 
foram doadas ao Fundo Social 
de Solidariedade de Barretos, 

que tem como responsável o 
Chefe de Gabinete da prefeitu-
ra, Hugo Rezende.

Durante a entrega, feita pes-
soalmente pelo Delegado Sec-
cional, Edson João Guilhem, a 
equipe do FSS declarou que esta 
campanha é realizada há cerca 

de vinte anos pela Policia Civil e 
“é gratificante poder colaborar e 
fazer o bem ao próximo”.

Todas as doações recebi-
das são separadas e organiza-
das para que a população em 
situação de vulnerabilidade 
social possa escolher.

Fundo Social de Barretos 
recebe mais de 11 mil peças de 
roupas doadas pela Polícia Civil

Exposição “Vivendo Cora 
Coralina” na Biblioteca do Unifeb

“A poesia de Cora Coralina 
traduzida em artes plásticas”. 
Essa é a proposta da exposição 
inédita “Vivendo Cora Corali-
na”, que acontece na Bibliote-
ca “Profº Roberto Rossi Zuc-
colo”, no campus do Unifeb.

São 25 artistas plásticos 
barretenses, convidados pela 
Academia Barretense de Cul-
tura (ABC), que apresentam 
suas interpretações das pala-
vras de uma das mais impor-
tantes poetizas brasileira. A 
exposição, que acontece até 
14 de setembro, pode ser visi-
tada de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 23 horas. No total, 28 
obras estão expostas.

Segundo a bibliotecária, 
Daniela Alexandre da Silva, “a 
parceria do Unifeb com a ABC 
cumpre o papel do centro uni-
versitário de oferecer ao seu 

público, opções de eventos cul-
turais e exposições que retratem 
a produção cultural da região”.

Os artistas participantes 
são: Adolfo Alonso, Ângela 
Ortiz, Bia Caiel, Conceição 
Ribeiro Borges, Daniel Volpi, 
Dado Stuart, Dorinha Vitali, 
Haydéia Delascart Queiroz, 
Jussara Helena Silva, Leila 
Amisy Pereira, Leonor Gi-
rardi Misiara Mokdici, Lília 
Parassú de Carvalho, Luzia 

Madalena Alves, Manoel 
Nunes Filho, Marcos Dia-
mantino, Maria Tereza Wada 
Moura (Pat Wada), Marita 
Corrêa Magalhães de Paula, 
Marley Machado e Cristino 
de Figueiredo, Newton Tei-
xeira da Silva, Renata Maga-
lhães de Paula, Renato Amisy 
Pereira, Rosa Maria de Ávila 
Rezek, Rute Alves Ferreira 
Meneghelo, Shirley Spaolon-
si Pignanelli e Wilson Cassi.

Cora Coralina é o pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães 
Peixoto Bretas, que nasceu na Cidade de Goiás, em 20 de 
agosto de 1889, e morreu em Goiânia, em 10 de abril de 1985. 
Foi poetisa e contista, considerada uma das mais importantes 
escritoras brasileiras, teve seu primeiro livro publicado em ju-
nho de 1965 (Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais), 
quando já tinha quase 76 anos de idade. Mulher simples, do-
ceira de profissão, tendo vivido longe dos grandes centros 
urbanos, alheia a modismos literários, produziu uma obra 
poética rica em motivos do cotidiano do interior brasileiro, em 
particular dos becos e ruas históricas de Goiás.

Caixa inicia nova fase de 
pagamento das cotas do PIS

Beneficiados poderão sacar seu beneficio até 28 de setembro
Desde a última quarta-feira 

(8) teve início uma nova fase 
do pagamento das cotas do PIS 
para todas as idades. Correntis-
tas da CAIXA terão seus valores 
creditados em conta e demais 
pagamentos serão iniciados na 
próxima terça-feira (14).

Mais de 20 milhões de bra-
sileiros que trabalharam com 
carteira assinada no período 
de 1971 a 04/10/1988 terão 
direito ao saque. O valor total 
disponível ultrapassa R$ 29 bi-
lhões, que poderão ser sacados 
até 28 de setembro de 2018.

Aproximadamente 4,4 mi-
lhões de pessoas, que possuem 
contas ativas de titularidade 
individual na CAIXA, terão os 
valores referentes às cotas cre-
ditados diretamente em suas 
contas, somando assim um 
valor de aproximadamente R$ 
3,31 bilhões de reais.

CRONOGRAMA DE 
SAQUE:

O pagamento das cotas do 
PIS para trabalhadores que não 
possuem conta na CAIXA se-
guirá o seguinte cronograma: 
começa no dia 14 de agosto e 
termina em 28 de setembro.

QUEM PODE SACAR:
Tem direito às cotas do 

PIS o trabalhador cadastrado 
no Fundo PIS/PASEP entre 
1971 e 4 de outubro de 1988, 
que ainda não sacou o saldo 
total de cotas na conta indivi-
dual de participação.

Os pagamentos das cotas 
do PIS com valor até R$ 1.500 
podem ser realizados no Autoa-

tendimento da CAIXA apenas 
com a Senha Cidadão, sem a 
necessidade do Cartão do Cida-
dão, ou com Cartão Cidadão e 
Senha nas Unidades Lotéricas e 
CAIXA AQUI, mediante apre-
sentação de documento oficial 
de identificação com foto.

Os saques de valores até 
R$ 3 mil podem ser feitos com 
Cartão do Cidadão e Senha 
Cidadão no Autoatendimento, 
Unidades Lotéricas e CAIXA 
AQUI, com documento de 
identificação oficial com foto.

Os valores acima de R$ 
3 mil devem ser sacados nas 
agências, mediante apresen-
tação de documento oficial de 
identificação com foto. A CAI-
XA orienta que os trabalha-
dores consultem o site www.
caixa.gov.br/cotaspis para veri-
ficarem se possuem direito.

HERDEIROS
Os beneficiários legais, na 

condição de herdeiros, pode-
rão comparecer a qualquer 
agência da CAIXA, portando 
o documento oficial de iden-
tificação e o documento que 

comprove sua condição de 
herdeiro para realizar o saque.

Deverão ser apresentados 
o documento de identificação 
pessoal válido do sacador, 
o comprovante de inscrição 
PIS (opcional - caso os dados 
apresentados não permitam a 
identificação da conta PIS), e 
o documento que comprove a 
relação de vínculo com o titu-
lar, dentre os seguintes:
- certidão ou declaração de de-
pendentes habilitados à pensão 
por morte expedida pelo INSS;
- atestado fornecido pela enti-
dade empregadora (no caso de 
servidor público);
- alvará judicial designando o 
sucessor/representante legal;
- formal de partilha/escritura 
pública de inventário e partilha.

SAQUE POR 
PROCURAÇÃO

O saque poderá ser realiza-
do pelo representante median-
te procuração particular, com 
firma reconhecida, ou por ins-
trumento público que contenha 
outorga de poderes para solici-
tação e saque de valores do PIS.
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Bee Gees Alive, a primei-
ra banda brasileira a divulgar 
e interpretar a obra dos Bee 
Gees, com uma performan-
ce impecável, se apresenta 
no Rio das Pedras, no dia 22 
de setembro, a partir das 22 
horas, apresentando o show 
“Legends Never Die”, com 
um novo cenário e uma nova 
roupagem para os integrantes. 
As mesas com quatro lugares 
estão à venda por R$ 70 na se-
cretaria central do clube. 

A qualidade do trabalho e a 
incrível semelhança das vozes 
de seus integrantes com as dos 

Rio das Pedras traz Bee Gees Alive à Barretos
irmãos Gibb, fizeram com que 
os Bee Gees Alive fossem acla-
mados, em 2003, pela crítica es-
pecializada internacional, como 
uma das três melhores bandas 
tributo aos Bee Gees em todo o 
mundo, dividindo este prêmio 
com a Austrália e o Japão.

Executando clássicos como 
Massachusetts, Words, To Love 
Somebody, Stayin´Alive, More 
Than a Woman, I Started a Joke, 
Lonely Days, Night Fever, How 
Deepis Your Love e tantos ou-
tros sucessos que marcaram a 
carreira dos Bee Gees, a banda 
traz uma experiência rara aos fãs 

dos irmãos Gibb e apreciadores 
de um dos melhores repertórios 
pop de todos os tempos.

Hoje, os Bee Gees Alive 
percorrem o Brasil fazendo 
shows com lotação esgotada 
por onde passam, se consoli-
dando como atração de suces-
so em casas de grande porte.

O show “One night only” 
com os Bee Gees Alive, já foi 
visto por mais de 2 milhões de 
pessoas desde a sua estréia em 
2003 e vem, a cada apresen-
tação, arrastando multidão e 
emocionando as pessoas por 
onde se apresentam.

Foi aprovado na última 
sexta-feira, dia 3, pela prefei-
tura, o novo projeto das casas 
do Residencial São Francisco, 

Atenção! Novidades sobre 
o Residencial São Francisco

idealizado pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos Munici-
pais de Barretos.

As casas agora terão área 
construída de 47m2 em terre-
no de 200 m2 e, com essa mu-
dança, a venda passa a atender 
famílias que se enquadram na 
Faixa 1,5 do Programa Minha 
Casa Minha Vida, financiado 
pela Caixa Econômica Federal.

A boa notícia é que, com 
esta mudança, o subsídio do 
governo é maior e, consequen-
temente, a entrada é menor. 
As casas que anteriormente 
valiam R$ 135.000,00 passam 
a ter o valor de R$122.500,00.

É importante lembrar que 
agora é Faixa 1,5. Sendo assim, 
todos os pré-inscritos que se en-
quadram neste novo critério se-

rão novamente chamados para 
conhecer as novas condições. 
Vale esclarecer, também, que 
a escolha das famílias continua 
sendo feita pela Caixa Econô-
mica Federal.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Barre-
tos, João Roberto dos Santos, 
João Mulata, estas mudanças 
foram necessárias para que 
fosse possível atender o servi-
dor público municipal.

“Agora, é preciso que os 
interessados ao ser chama-
do, se apresentem o mais rá-
pido possível no sindicato. 
Estamos lutando para que 
todos realizem seu sonho 
da casa própria”, destacou 
João Mulata.

Barretos abre segundo bloco das 
Audiências Públicas do Governo do Estado

A segunda semana de reu-
niões das Audiências Públicas 
- LOA 2019 aconteceu na últi-
ma terça-feira (7), na Câmara 
Municipal, em Barretos. Mu-
nícipes, autoridades e repre-
sentantes de entidades regio-
nais e coletivos prestigiaram o 
evento. Mais de 40 alunos do 
terceiro ano do ensino médio 
da Escola Estadual Paulina 
Nunes de Moraes também par-
ticiparam da audiência.

Com base nas leis de Res-
ponsabilidade Fiscal e de Dire-
trizes e Bases Orçamentárias, a 
iniciativa visa apresentar à po-
pulação o processo de planeja-
mento do Estado, suas receitas 
e despesas, e identificar as de-
mandas prioritárias de cada re-
gião, com o intuito de fomentar 
o desenvolvimento socioeconô-
mico e a melhoria da qualidade 
de vida dos paulistas.

O subsecretário de articu-
lação com municípios, Dalmo 
Viana; a diretora do Escritório 
Regional da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão do Estado, 
Maria da Graça Lemos; verea-
dores e prefeitos de outras cida-
des atendidas pela região, tam-
bém prestigiaram o encontro.

Dalmo Viana agradeceu a 
participação de todos, em es-
pecial aos estudantes. “Eu fico 
muito feliz em ver a participa-
ção da escola nesse processo. 
Eu sou fruto do movimento es-
tudantil e digo que vocês estão 
no caminho certo. É muito im-
portante essa participação. E a 
nossa vontade é de ver esses 
alunos que estão nessa cadeira 
hoje, um dia, ocupando uma 

cadeira no governo”. 
Na oportunidade, o coorde-

nador das audiências, Maurício 
Hoffmann, falou sobre arreca-
dação e gastos do governo, e 
também de como funcionam 
as audiências públicas. “Per-
tencemos ao mesmo estado, 
mas temos vida cultural e vida 
econômica totalmente diferente 
de uma cidade para a outra. Há 
regiões de São Paulo que pre-
valece o agronegócio, outras o 
pré-sal, e etc. Por isso, a impor-
tância da regionalização dessas 
audiências, para falarmos den-
tro do contexto local”, explicou.

O coordenador também fez 
um recorte sobre o cenário eco-
nômico da região de Barretos. A 
região representa 0,69% do PIB 
paulista e sua economia está di-
vidida entre 6,9% para agrope-
cuária, 24,8% para a indústria 
e 68,3% para o setor de servi-
ços. Barretos também apresenta 
bons índices de Educação.

Os prefeitos da região re-
forçaram a necessidade de mais 

cursos técnicos profissionali-
zantes e mais investimento no 
Turismo, visto que este é um 
dos segmentos que mais cres-
ce na região. Foi apresentada a 
proposta de duplicação de rodo-
vias da região para que acompa-
nhem o crescimento do número 
de turistas, que deve subir em 6 
milhões em 6 anos, segundo o 
município de Olímpia.

A população, por sua vez, 
apresentou a necessidade de 
mais escolas, estaduais e téc-
nicas, para suprir a nova de-
manda de alunos que chegaram 
com os novos conjuntos habita-
cionais. Temas como agricultu-
ra familiar, atenção ao policial 
militar, auxílio às entidades so-
ciais e mais investimentos para 
a saúde também foram comen-
tados pelos presentes. 

Representantes da categoria 
aproveitaram a oportunidade e 
agradeceram o aumento do efe-
tivo da Polícia Civil, uma rei-
vindicação feita na audiência 
pública do ano passado.

A coordenação do Polo 
Barretos para a Universida-
de Aberta do Brasil, UAB, 
informou que estão abertas 
de inscrições para o curso de 
Pedagogia ofertado pelo Ins-
tituto Federal de Educação 
de São Paulo, IFSP, na mo-
dalidade a distância, EaD.

As inscrições são gratuitas 
e serão efetivadas por meio 
do endereço eletrônico http://
processoseletivo.ifsp.edu.br, 
até 31 de agosto. Os interes-
sados devem conhecer todos 
os termos do edital, saben-

do-se que a seleção será por 
meio do histórico escolar.

Os interessados devem 
criar um cadastro no Portal 
do Candidato, preencher o 
formulário de inscrição e o 
questionário socioeconômi-
co, inserir as notas finais das 
disciplinas de Língua Por-
tuguesa e Matemática, obti-
das no ultimo ano do ensino 
Médio. Cada candidato pode 
realizar uma única inscrição.

No ato da inscrição, o can-
didato deverá escolher o polo 
para o qual irá se candidatar, 

cientes que serão 25 vagas 
de ampla concorrência para o 
Polo Barretos. O curso conta-
rá com encontros presenciais, 
inclusive nos fins de semana, 
quando necessário.

O Curso de Licenciatura 
em Pedagogia visa à forma-
ção de um profissional apto a 
exercer a docência na Educa-
ção Infantil, no Ensino Fun-
damental, e na gestão escolar 
de forma democrática, crítica 
e inovadora, concebendo a 
educação para a transforma-
ção social.

Estão abertas inscrições para o curso 
de Pedagogia na modalidade a distância
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Barretos disputa Copa 
Record de futsal feminino a 
partir da próxima semana

A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer confirmou a 
participação da equipe de futsal 
feminino de Barretos na Copa 
Record. A abertura do evento es-
portivo regional aconteceu nesta 
quinta-feira (9), no Ginásio Ma-

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 
deu início, no dia 1° de agos-
to, nas aulas gratuitas de  Gi-
nástica Rítmica & Artística. 

As aulas estão sendo 
oferecidas para a popula-
ção no espaço do Projeto 
Cavalgando para o Futuro, 
no bairro Christiano Car-
valho. A secretaria informa 
que ainda há vagas. As au-
las são ministradas na se-
gunda, quarta e sexta-feira, 
das 15h30 às 16h30, com o 
professor Ailton. 

O secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico, 
participou da aula inaugural.

Secretaria dá início a aulas de 
ginásticas artística e rítmica

noel dos Santos, em Taquaritin-
ga. A realização é da Record TV.

Vinte equipes disputam a 
competição. Barretos dispu-
ta a competição na Região de 
Ribeirão Preto - Chave 1, que 
tem também Bebedouro e Vi-

radouro. A equipe que ficar 
em primeiro lugar passa para a 
Série Ouro e o segundo lugar 
para Série Prata. Na primei-
ra partida, Barretos enfrenta 
Bebedouro, na próxima terça-
-feira (14), às 20 horas, no Ro-
chão, com entrada franca.

A equipe barretense é for-
mada por Ana Paula, Bruna, 
Daniele, Dayara, Gabrielly, 
Greiscilaine, Ingrid, Jaqueline, 
Jéssica, Larissa, Lorena, Luana, 
Mariana, Mayara e Yasmim. 
Técnico: Leco Faustinoni. Au-
xiliar: Tico Miranda Aruanda.




