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ABOBRINHAS - Pedro Teixeira, jornalista da TV Canção Nova, participou da reportagem especial do rompimento da barragem da 
Vale, em Brumadinho (MG). E nos enviou um artigo de momento atual e muito interessante para o leitor refletir sobre o assunto.

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

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

Rio das Pedras 
apresenta SHOW 

CLUBE DA 
VIOLA - 25 ANOS

É um evento imperdível 
para Barretos e municípios vi-
zinhos. Vem aí o SHOW CLU-
BE DA VIOLA 25 ANOS, no 
Rio das Pedras. O evento está 
confirmado para o dia 12 de ou-
tubro, a partir das 22 horas, no 
salão nobre, na sede de cam-
po. Presenças confirmadas das 
duplas Fred & Pedrito e Maurí-
cio & Marcelo, além de todo o 
agito do DJ Giuliano Capucho. 
A reserva de mesas e compra 
de ingressos para área Vip 
Open Bar, Open Food e pista, 
podem ser feitas na secretaria 
do clube, na rua 16, no centro.
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Dutra propõe criação 
de casas de abrigo 

para mulheres
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Barretos ganha rodeio em prol de hospitais 
e entidades assistenciais da cidade

Evento será no Recinto Paulo de Lima Correa entre os dias 17 e 20 de outubro
O Hospital de Amor reali-

za entre os dias 17 e 20 de ou-
tubro, a 1ª edição do “Rodeio 
pela Vida”, em Barretos.

O evento, que acontece no 
Recinto Paulo de Lima Cor-
rea em prol do hospital, Santa 
Casa de Misericórdia e entida-
des assistenciais do município, 
contará com atrações musicais 
(Edson & Hudson, Carreiro & 
Capataz, Jads & Jadson, Mu-
nhoz & Mariano e o cantor 
Juliano Cézar, entre outros), 
rodeio em touro e cavalo (sela 
americana, bareback e cutia-
no), provas de Team Penning e 
Três Tambores.

A equipe de organização, 

coordenada pelo presidente do 
Hospital de Amor, Henrique 
Prata, é composta pelos voluntá-
rios Renato Junqueira (presiden-
te do Rodeio pela Vida) e Luiz 
Cândido Junqueira (vice-presi-
dente do Rodeio pela Vida).

“Nosso objetivo é fazer 
uma festa para toda população 
de Barretos e região e a idéia 
é fixar o Rodeio pela Vida no 
calendário da cidade”, afir-
mou Renato Junqueira, du-
rante o lançamento oficial 
do evento, nesta quinta-feira 
(19). Neste ano, o mesmo for-
mato também será realizado 
na cidade de Jaborandi.

Renato Junqueira, presidente da comissão organizadora, acompanhado de Renato Reis, colaborador 
da Santa Casa, e demais integrantes do grupo que vai atuar durante o Rodeio Pela Vida em outubro

O diretor comercial da 
Pacaembu Construtora, Fred 
Escobar, confirmou que as 
inscrições para a compra das 
537 residências do Vida Nova 
Barretos 3 começam neste sá-
bado, 21 de setembro, na Pra-
ça Francisco Barreto.

O atendimento será reali-
zado diariamente, inclusive 
aos sábados e domingos, das 
9 às 18 horas, até o dia 6 de 

outubro. A empresa informa 
que quem já fez o pré-cadas-
tro pelo site, junto a Pacaem-
bu Construtora, precisa ape-
nas atualizar a documentação.

Escobar participou do 
lançamento do novo bair-
ro na última quarta-feira, na 
prefeitura. O novo bairro terá 
infraestrutura completa de 
saneamento, sinalização e 
acessibilidade.

“A cidade é uma referên-
cia. É uma satisfação estar 
trazendo hoje 537 sonhos, 
com moradias que serão cons-
truídas em mais um bairro 
planejado, oferecendo opor-
tunidade para as pessoas que 
ainda pagam aluguel em ter o 
seu próprio imóvel, com dig-
nidade e o padrão Pacaembu 
para viverem bem, pois o bar-
retense merece vier bem”.

Pacaembu faz feirão de atendimento 
neste sábado para Vida Nova Barretos 3

Mesmo em pleno inverno, a 
forte onda de calor das últimas 
semanas fez com que as pessoas 
redobrassem cuidados de saúde e 
hábitos saudáveis que vão além 
de ingerir mais água ou passar 
mais vezes o protetor solar.

Procedimentos como dre-
nagem linfática estão na lista 

Forte onda de calor aumenta 
procura por procedimentos que 

combatem inchaço no corpo

desses cuidados e anteciparam, 
em Barretos, o movimento do 
período de verão em clínicas 
de saúde e estética.

Inimiga da circulação san-
guínea, a alta temperatura faz 
os vasos sanguíneos se dilata-
rem para ajudar o corpo a se 
resfriar, causando o inchaço.

A esteticista Liliane Stefoni 
lembra que outros fatores in-
fluenciam e potencializam a re-
tenção. “Pessoas mais propensas 
a reter líquido têm, na maior parte 
das vezes, dietas ricas em açúcar 
ou sal, o que também incentiva o 
inchaço”, explica a profissional, 
que registrou um aumento pela 
procura de procedimentos como 
drenagem linfática e também 
consultas com nutricionista.

Com duração de cerca de 
50 minutos, a drenagem linfá-
tica melhora a circulação san-
guínea e elimina as toxinas. 
“Muito eficiente no combate a 
retenção, a drenagem também 
é realizada em tratamentos de 
fribrose e gordura localiza-
da”, expplica Liliane Stefoni.

Lançamento do Projeto Conexão Preta 
acontece nesta sexta-feira no Estrela D’Oriente

Nesta sexta-feira, 
dia 20, a partir das 
18 horas, no Clube 
Estrela D’Oriente, 
acontece show gra-
tuito de lançamento 
do Projeto Conexão 
Preta, em Barretos. 
O evento também 
reunirá em sua pro-
gramação ativida-
des e ações de dis-
cotecagem, sarau, 
poesia periférica e 
vivência de ritmos 
africanos com inte-
ração dos grupos e 
os artistas locais.

Banda “Conexão Preta”, uma parceria com os artistas ribeirão-pretanos 
DJ Robsom Selectah (rimas, samples e toca discos), Agrício Costa (voz e 

violão), Cacau Moraes (voz), Ney Souza (contrabaixo) e Vinícius Rocha
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Barretos vai 
ganhar mais 537 
casas com novo 

residencial
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Fundo Social realizou 
ação solidária na 
Casa Transitória 

André Luiz
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Opinião

Abobrinhas
Pedro Teixeira, jornalista da TV Canção Nova, participou da reportagem especial do rompimento da barragem da Vale, em 

Brumadinho (MG). E nos enviou um artigo de momento atual e muito interessante para o leitor refletir sobre o assunto.
Uma amiga japonesa, certa 

vez, me contava que logo após 
a explosão das bombas nuclea-
res em Hiroshima e Nagasaki, 
no Japão, não se comia nada 
na região em que ela morava, 
além de abobrinhas: de dia, de 
tarde e de noite.

Comparado com o país 
do Sol Nascente, o Brasil não 
passou por crises tão avassa-
ladoras, embora não podemos 
fechar os olhos para a realidade 
dos 15,2 milhões brasileiros, 
que sabem bem o que é viver 
e morrer lentamente abaixo da 
linha da extrema pobreza.

Talvez pela abundância de 
terras e alimentos, poucos bra-
sileiros compreendam a neces-
sidade de conter o desperdício 
em um país que detém metade 
de sua economia gerada dire-
tamente de commodities como 
soja, café, cana-de-açúcar, pe-
tróleo e minérios, entre outras. 
Ou talvez porque boa parte não 
compreenda o valor de toda 
essa riqueza.

Seu Abed Al-Mahdi Salamin, 
de 76 anos, morador do Vale do 

Jordão, na Palestina, sabe bem o 
que significa ouvir a água fluindo 
pelo encanamento de uma com-
panhia israelense bem debaixo 
das terras onde cresceu.

“Os canos estão a 100 me-
tros de mim, mas eu não posso 
beber”, lamenta. Enquanto isso, 
nós, brasileiros, passeamos 
despreocupados sobre um len-
çol freático de 45 mil quilôme-
tros cúbicos de água doce, que 
ocupa 65% de todo o território 
nacional: o Aquífero Guarani, 
a segunda maior fonte de água 
doce do planeta.

A floresta Kirindy, a oeste 
da ilha de Madagascar, perdeu 
em duas décadas quase metade 
(mil km²) do seu tamanho ori-
ginal para dar lugar ao plantio 
de milho. Os invasores pagam 
em torno de 10 dólares por hec-
tare derrubado e queimado.

Há bastante trabalho, porém, 
a mão de obra de baixo custo, 
não só na região como em todo 
o país, leva 90% da população 
a sobreviver com pouco mais de 
dois dólares por dia. Espécies 
raras, encontradas somente nes-

sa ilha africana, já correm risco 
de extinção. A devastação trou-
xe à área períodos de longa es-
tiagem e intensas tempestades.

Por aqui, até agosto des-
te ano, o número de focos de 
queimadas havia crescido mais 
de 80% em comparação com o 
mesmo período de 2018. Dos 
três trilhões de árvores no mun-
do, um terço se concentra na re-
gião amazônica. Cerca de 20% 
de toda a fauna do planeta se 
encontra nessa imensa floresta.

A revista científica Nature 
Sustainability aponta que a par-
te amazônica brasileira perdeu 
400 mil km² entre 2000 e 2017. 
Olhemos para Madagascar.

Somos um dos maiores pro-
dutores de minério de ferro do 
mundo, o rompimento da bar-
ragem do Córrego do Feijão, 
em Brumadinho, levou cente-
nas de pessoas à morte e jogou 
a cidade à beira da depressão. 
Passados oito meses da tragé-
dia, a lembrança dos moradores 
por suas vítimas parece manter 
uma nuvem cinza sobre cada 
ponto da cidade.

Compreender os erros do 
passado e a realidade presente 
pode impedir fatalidades. Na-
ções como o Brasil não podem 
ignorar as mudanças climáticas 
e suas consequências: escassez 
de alimentos, desertificação, 
aumento de incêndios, enchen-
tes e furacões.

O planeta está interligado 
por um único vetor: a cons-
ciência da função do homem 
como parte do processo de ma-
nutenção da vida ao longo de 
milhões de anos. Do ponto de 
vista espacial, a humanidade 
não passa de um grão de areia, 
porém, diante do tempo, ela é 
gigante, senhora do futuro em 
construção.

No Japão, quem comeu abo-
brinhas no passado aprendeu a 
valorizar as conquistas do dia a 
dia até se potencializar.

No Brasil, o futuro depende 
do despertar da consciência de 
seu povo como agente de trans-
formação, tanto social quanto 
ambiental, e de que abobrinhas 
fiquem só no prato, ausentes 
em discursos e ideologias.

Como entender e calcular o seu real custo de vida?
É bem comum encontrar quem 

considera ter um custo de vida alto 
e isso é um grande obstáculo para 
começar uma jornada de investi-
mentos e realizar sonhos.

A razão é matemática: quan-
to mais se gasta, menos se pode 
poupar. Mas, para sair da média 
e partir para um plano efetivo de 
mudança, como calcular e enten-
der o real custo de vida?

A Magnetis, primeira gestora 
de investimentos digital fundada 
no Brasil, tira essa dúvida com um 
passo a passo elaborado por espe-
cialistas em finanças pessoais:
O que representa seu custo de 
vida?

- Primeiro, é necessário com-
preender que existem diferentes 
custos para cada pessoa, depen-
dendo da situação vivida. Cada 
um possui suas necessidades 
como, por exemplo, valores, esti-
los, rendas diferentes, além de vi-
ver fases distintas da vida, como 
a chegada dos primeiros filhos, 
mudança para outro país, início 
da vida adulta ou aposentadoria.

Em resumo, o seu custo de 
vida é a somatória de todas as 
despesas, ou seja, bens e ser-
viços necessários para viver 
dentro de suas demandas. Os 
gastos também são diferenciais 
quando colocamos em pauta a 
cidade em que se vive, pois en-
tra na somatória, questões mais 
abrangentes, como a média de 
valores para moradia, alimen-
tação, transporte, saúde, lazer e 
bem-estar na situação determi-
nada. Com isso, é muito comum 
encontrar índices e exemplos de 
custos de vida de algumas cida-
des do mundo e no Brasil.

Por exemplo: o custo de vida 
em São Paulo é 38% mais caro 
do que em Belo Horizonte. Viver 
no Rio de Janeiro é 18,5% mais 
econômico do que em Florianó-
polis; mas a cidade maravilhosa 
é 28% mais cara do que Ribeirão 
Preto, no interior de São Paulo.

Para calcular o custo médio 
das cidades, é preciso fazer um 
comparativo e um cálculo indi-
vidualmente da faixa etária, da 
renda e demais referências que 

são apresentadas periodicamente 
no mercado.

Como os fatores econômi-
cos podem afetá-lo?

- Quem já aplica valores ou 
acompanha o mercado econômico, 
sabe que as opções de aplicações 
possuem indicadores econômicos 
específicos que afetam sua capaci-
dade de gerar melhores resultados.

Indicadores como a taxa refe-
rencial, SELIC e IPCA são bem 
conhecidos. Nos noticiários e sites 
especializados, a variação de cada 
um deles também é seriamente 
acompanhada. Esses dados remu-
neram um tipo de aplicação dife-
rente e, por consequência, afeta 
em toda a dinâmica dos preços dos 
produtos e serviços que influen-
ciam o custo de vida das pessoas.

Qual o papel da inflação no 
seu cotidiano?

- Inflação é o nome dado para 
a variação de preço identificada 
em determinado período e, de 
forma básica, coordenada pela lei 
da oferta e demanda na economia. 
Se muitos consumidores estão in-
teressados em um produto, a ten-
dência é que seu preço aumente. 
Se a quantidade disponível para 
venda estiver baixa, o valor nego-
ciado também será maior.

A indexação, outro termo da 
economia, também tem seu papel 
na variação de preços. Ela explica 
a ação das empresas em redefinir 
o valor de seus produtos usando 
como referência aquele que era 
ofertado anteriormente. Assim, se 
um produto teve o preço aumen-
tado no período anterior por causa 
de uma oferta limitada, a indexa-
ção fará com que seu ajuste tenha 
como base o valor desse período 

atípico, e não os custos fixos que 
envolvem a situação atual.

O mercado de câmbio, aquele 
que define os valores de cada moe-
da em relação às demais, também 
pode afetar a inflação, já que al-
guns produtos, ou parte deles, são 
negociados em moeda estrangeira.

Para arrematar as influências, 
está a gestão do governo. Se ele é 
mal administrado, recebe menos do 
que gasta e, para quitar suas despe-
sas, emite maior quantidade de moe-
da, que acaba se desvalorizando em 
relação à cotação das moedas, o que 
acontece com frequência no Brasil.

Portanto, a inflação não afeta 
o custo de vida das pessoas, que 
pode ser considerado uma referên-
cia de valores para determinado 
padrão, seja regional, de faixa etá-
ria ou renda. Ela terá interferências 
no poder de compra, que consiste 
em quanto um indivíduo conse-
gue, efetivamente, comprar com 
determinada quantia de dinheiro.
Como calcular o custo de vida?

- Depois de entender os me-
canismos da inflação e com-
preender que o custo de vida não 
é alterado, mas o poder de com-
pra de cada indivíduo sim tem 
outro elemento para personalizar 
ainda mais essa análise: existe 
uma diferença entre despesas 
pessoais e inflação individual 
que precisa ser esclarecida.

Despesas pessoais são aque-
las realizadas no cotidiano e que 
podem ser ocasionais ou não. É 
essencial que sejam anotadas e 
monitoradas.

Já a inflação individual é aque-

la que considera todos aqueles fa-
tores relacionados anteriormente, 
como por exemplo, demanda e 
políticas governamentais, em um 
período determinado. A Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) tem um 
portal que permite fazer o acom-
panhamento de seus parâmetros.

Assim, depois de entender essa 
diferença, o passo seguinte é reali-
zar o cálculo do custo de vida:

- O custo de vida a ser calcula-
do é individual, e de acordo com a 
vivência atual, seja em um grupo 
familiar, seja de forma individual;

- Realize um estudo detalhado 
de todos os gastos envolvidos na 
rotina e depois separe aqueles que 
serão efetivamente utilizados;

- Saiba entender o momento do 
país e quais fatores econômicos es-
tão afetando diretamente o desem-
penho de seus ganhos e despesas;

- Use ferramentas como com-
parativos e relatórios emitidos por 
órgãos especializados e confiáveis;

- Promova melhorias para 
que ele seja ainda mais qualifica-
do e estratégico.

O movimento mais correto 
depois de descobrir seu custo de 
vida, é considerar quais despesas 
podem ser cortadas do orçamen-
to familiar. Pequenos ajustes fa-
zem a diferença na hora que co-
locamos tudo na ponta do lápis.

Para quem colocar as contas 
de maneira mais organizada, a 
Magnetis disponibiliza uma pla-
nilha de gastos gratuita, ofere-
cendo um diagnóstico completo 
da situação financeira.

1 em cada 2 brasileiros 
já pensou em se suicidar

Você sabia que para 83,1% da população brasileira, a solidão 
é o mal do século, mesmo vivendo em um mundo superconecta-
do? Um estudo realizado com mais de mil e quinhentos entrevis-
tados em todo o Brasil pela Hibou, empresa de pesquisa e mo-
nitoramento de mercado, apontou números alarmantes sobre 
depressão e suicídio no país em 2019. Segundo a pesquisa, 80% 
dos brasileiros conhecem alguém que esteja atualmente sofren-
do de depressão e 93,5% do total de entrevistados já escutou 
alguém dizer “isso é frescura” para uma pessoa com depressão 
e 47,1% concordam que o Instagram deixa as pessoas mais de-
primidas. 92,88% acreditam que o melhor canal de ajuda para a 
depressão é apoio de psicólogos ou psiquiatra; para 88,6% da 
população, dividir os problemas com os amigos também ajuda, 
além do auxílio médico, e 93,7% das pessoas dizem que a família 
é essencial na busca da melhora. Mas 51,1% dos entrevistados 
acreditam que só há melhoria da depressão com o uso de me-
dicamentos. É quase um consenso: 99,81% das pessoas acre-
ditam que a depressão pode levar ao suicídio no Brasil. E mui-
tos já conhecem essa realidade pessoalmente ou por pessoas 
próximas. 72,69% dos brasileiros conhecem alguém que já ten-
tou ou cometeu suicídio. Entre esses, também foi revelado que 
conhecem em média entre duas e três pessoas que tentaram 
ou cometeram o ato. Dos entrevistados que responderam co-
nhecerem alguém que tentou cometer suicídio, 70% afirmaram 
que a pessoa não sobreviveu. Isso significa que 51% do total de 
entrevistados já perderam alguém vítima de suicídio. A média da 
idade das pessoas que tentaram ou cometeram suicídio ficou 
entre 26 e 27 anos, sendo a maioria pessoas da família ou ami-
go próximo (54%), seguido de amigo de convivência (29,76%), 
familiar distante ou conhecido (29,33%), e colega de trabalho 
(16,09%). É preciso ficar atento aos sinais de que alguém está 
com um comportamento suicida. Segundo os entrevistados, 
36% disseram que os suicidas demonstraram desinteresse total; 
34,91%, que se afastaram de interações sociais; 27,16%, que fi-
caram mais silenciosas que o normal, e 20,43%, que começaram 
a dormir muito. O que dificulta a situação é que 25% disseram 
não terem notado nenhum sinal de comportamento suicida por 
parte da pessoa. 48,73% da população afirmam, ainda, que já 
pensaram em tirar a própria vida – aproximadamente uma a cada 
duas pessoas. Destes, quase metade (45,46%) disse que não 
buscou ajuda para tirar os pensamentos da cabeça, mas outros 
disseram que procuraram tratamento com psicólogos (21,83%), 
psiquiatras (20,83%) ou terapias alternativas (16,5%). 19,92% re-
portaram ainda buscar a ajuda de amigos e 14,09%, conversas 
com a família. Dos respondentes que já pensaram em cometer 
suicídio, 72,08% afirmaram que não possuem mais esse tipo de 
pensamento, mas 27,92% disseram que ainda pensam em tirar 
a própria vida. Quando questionados sobre os fatores que acre-
ditam que contribuem para o aumento de casos de depressão 
nos últimos anos: 61,89% dos brasileiros dizem que é a falta de 
perspectiva econômica e o desemprego; 60,09% atribuem à falta 
de expectativa de vida, segundo eles, o excesso de informação 
gera confusão interna; 51,81% afirmam serem dúvidas existen-
ciais; 51,68% atribuem ao aumento do uso de internet e redes 
sociais; 45,27%, cobranças familiares; 28,77%, sedentarismo e 
falta de exercícios; 25,53%, queda na religiosidade; 12,52%, jo-
gos eletrônicos e RPG; 9,78%, o conteúdo de filmes e séries; 
8,66%, as rixas entre amigos e familiares por motivos políticos; 
8,47%, hábitos alimentares e 4,55% das pessoas acreditam que 
pelas mudanças climáticas e desafios ecológicos.



PENSAMENTO DA SEMANA: “A lei da mente é implacável. O que você pensa, você cria; O que você sente, você atrai; O que você acredita, torna-se realidade.” (Buda)
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No dia 11 de outubro, Ri-
beirão Preto recebe pela 
primeira vez o ‘Buteco do 
Gusttavo Lima’, no Parque 
Permanente de Exposições. 
Além de apresentar os su-
cessos que marcaram sua 
carreira, o cantor Gusttavo 
Lima receberá no palco, 
como convidados, a du-
pla João Bosco & Vinícius e 
Gustavo Mioto. No repertó-
rio, eles prometem trazer os clássicos do sertanejo romântico, raiz e 
modão, além de regravações de artistas consagrados. O evento conta 
com três setores: VIP Zé da Recaída; Front Stage Apelido Carinhoso 
(open bar); e Camarote O Embaixador (open bar). Informações sobre 
ingressos no site www.ticmix.com.br. (foto: Bruno Revolta)

Almoço e diversão em família

No dia 06 de outubro, a cor rosa tomará conta do estacionamento 
do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto com a realização da Corri-
da/Caminhada Outubro Rosa. A prova que está com as inscrições 
abertas – pelo terceiro e último lote - para todo o público através 
do site www.outubrorosa.net.br, tem como proposta propagar in-
formações e conscientizar a população sobre o câncer de mama. 
As opções disponíveis para participar são as categorias: 3 quilô-
metros de caminhada ou 5 quilômetros de corrida. O evento tem 
realização do InORP /Grupo Oncoclínicas e organização da ARS 
Eventos e Consultoria Esportiva. (foto: Rafael Cautella)

6ª edição Corrida/Caminhada 
Outubro Rosa acontece no Shopping 

Iguatemi Ribeirão Preto

Nem precisa falar que mãe e filho são apaixonados pelo 
verdão, basta ver o sorriso, farda e apetrechos. Fabiano e 

Marta Ribeiro foram até a capital paulista no Estádio Pales-
tra Itália e de quebra o time do coração ganhou a partida 

de 1x0 contra o Cruzeiro/MG. Dá-lhe Porco!!!

Amanhã (21-09) sabadão, o empresário Fernando 
Rodrigues completa mais um ano de vida. A comemoração 

será ao lado da esposa Selma, do filhão Fernando Júnior, 
familiares e amigos especiais. Felicidades Fernandão!!!

A noite do último sábado (14/09) foi pra lá de emocionante 
durante a cerimônia de casamento do casal Thiago Henrique e 
Bruna Miranda, em um rancho no parque do peão. Logo após 
o sim, aconteceu a recepção com delicioso jantar, e em segui-
da os recém-casados curtiram a balada com seus familiares, 

amigos e convidados. Felicidades aos pombinhos!!!

Flash no 
empresário 
Matheus Kel-
ler, que vem 
se destacando 
com a sua MK 
Som & Ilumi-
nação. Se você 
está precisan-
do para o seu 
casamento, 
aniversários, 
festas e ba-
ckdrop, faça já 
o seu orça-
mento.

A escritora Adalgisa Borsato participa de bate papo nesta sexta-
-feira (20/09), através dos “Trilhos da Cultura”, na Estação Cultural. 
O evento literário acontece em dois horários, a partir das 10h50 e 
a tarde às 14h20. Na foto, Adalgisa e Ághata, personagem do livro 

“ Os Pássaros do Vovô Galdino”. Adalgisa conheceu a jovem ano 
passado em São Caetano do Sul e ficou encantada com o interesse 

da jovem leitora, transformando-a em personagem do livro.

A última quarta-feira (18/09), foi de parabéns para Neuza Apareci-
da de Souza. A paulistana que mora em Barretos há muitos anos 

comemorou a data ao lado do maridão Pedro e da filha do coração 
Sandra (foto). Ela também foi cumprimentada pelas netas, Marcella, 

Giovanna, Beattriz e pelo genro Marcelo. Tudo de bom Neuza!!!

Sábado (21/09), quem festeja aniversário é Lorena da Silva 
Martins, que completa seus 5 aninhos de vida na segunda-fei-
ra (23/09). A comemoração será mais que especial com tema 
“ Masha and the Bear”. A festa vai contar com a presença de 

amiguinhos, familiares, os beijos e paparicos ficam com conta 
dos pais Marcos e Adriana Martins. Parabéns Lorena!!!

Ontem (19/09) foi dia de Andréia Souza Benincasa 
celebrar mais um ano de vida. A data especial foi 

cheia de mimos e paparicos do esposo Alessandro (foto), 
e carinho dos familiares e amigos. Parabéns!!!
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Dutra propõe criação de casas de abrigo para mulheres

“A violência física pre-
domina, mas cresce o reco-
nhecimento das agressões 
moral e psicológica. Além 
da violência ocorrida nas 

ruas, as mulheres brasileiras 
têm de enfrentar a violência 
que ocorre dentro de suas 
próprias casas.”

A frase é do vereador Ra-

phael Dutra (PSDB), que in-
dicou ao prefeito Guilherme 
Ávila a criação de casas de 
abrigo destinadas ao atendi-
mento e proteção de mulhe-
res e seus dependentes, víti-
mas ou em situações de risco 
de violência doméstica ou 
morte iminente.

De acordo com a pro-
posta, as casas de abri-
go irão oferecer proteção, 
atendimento integral e as 
vítimas ficarão em local si-
giloso e protegido.

A implantação da Casa 
Abrigo poderá ser realiza-
da em parceria com o poder 
público federal, além de ins-
tituições universitárias pú-
blicas e privadas, ou com 
instituições filantrópicas, 
que ofereçam cursos e aten-

dimentos na área correlata.
Entre os serviços, as víti-

mas poderão dispor de assis-
tência médica e odontológi-
ca, assistência psicossocial, 
assistência jurídica, cadas-
tramento para procura de 
emprego, capacitação profis-
sional, atividades laborais, 
educativas e culturais, que 
possibilitem a reintegração 
familiar e social, integração 
com organizações da socie-
dade, entre outros.

Para propor a criação 
das casas, o vereador se ba-
seou em pesquisa do Data-
Senado (2013) a qual revela 

que, apesar das mudanças, 
há um longo caminho a se-
guir no combate à violência 
contra as mulheres.

Através do levantamento, 
é possível estimar que 700 
mil brasileiras continuam 
sofrendo agressões, princi-
palmente de seus compa-
nheiros, e que 19% da popu-
lação feminina, acima de 16 
anos, já foram vítimas de al-
gum tipo de agressão.

Em todo o país, as mulhe-
res de menor nível educacional 
ainda são as mais agredidas; 
71% dessas relatam aumento 
de violência em seu cotidiano 

e 31% das vítimas ainda con-
vivem com o agressor.

“É muito importante que 
exista um abrigo para tais 
mulheres, de forma que toda 
a sociedade saiba que existe 
um lugar onde tais mulheres 
são amparadas e protegidas, 
assim como um lugar onde 
ainda poderão obter ajuda 
no sentido de que cresçam 
em autonomia nas variadas 
dimensões da vida humana”, 
disse Dutra.

O requerimento foi apro-
vado com 16 votos a favor e 
apenas o voto contrário da 
vereadora Paula Lemos.



BARRETOS, 20 de setembro de 2019A informação com precisão e credibilidade 5A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

Barretos vai ganhar mais 537 casas com novo residencial
Mais 537 casas serão construí-

das em Barretos, que farão parte 
do Residencial Vida Nova Barre-
tos 3. O anuncio foi feito na última 
quarta-feira (18), durante entrevista 
coletiva com o prefeito Guilherme 
Ávila e Fred Escobar, diretor co-
mercial da Pacaembu Construtora, 
responsável pelo empreendimento, 
e Fernando Almeida, gerente exe-
cutivo de Negócios da construtora.

Também participaram do lança-
mento, o presidente da Câmara Mu-
nicipal, João Mulata; o gerente da 
Caixa Econômica Federal de Barre-
tos, Paschoal Eduardo de Santis; di-
rigentes da construtora, vereadores e 
secretários municipais.

O novo bairro terá infraestru-
tura completa de saneamento, si-
nalização e acessibilidade. Numa 
gleba de mais de 270 mil metros 
quadrados, as 537 casas serão edi-
ficadas em terrenos a partir de 200 
metros quadrados e o empreendi-
mento será uma continuidade dos 
residenciais Vida Nova Barretos 1 
e 2, na região sul da cidade, onde 
vivem mais de sete mil pessoas.

A Pacaembu destaca que o 
projeto traz diferenciais que só um 
bairro planejado oferece, como 
ruas e avenidas mais largas, ram-
pas de acesso nas calçadas, garan-

tindo mobilidade aos moradores e 
opções de lazer, como playgrou-
nds distribuídos pelo bairro. Além 
disso, uma das vantagens é a pos-
sibilidade de ampliação do imóvel.

Ao destacar o novo empreendi-
mento em Barretos, o prefeito Gui-
lherme Ávila enfatizou que é “Vida 
Nova” para as pessoas que terão o 
seu próprio imóvel. “São mais 537 
unidades e cerca de 1.600 pessoas. 
Fico muito feliz de participar deste 
momento em que este novo em-
preendimento é anunciado e entrar 
para história como a administração 
que mais fez casas populares”, en-
fatizou Guilherme Ávila.

O prefeito explicou também 
sobre a participação da prefeitu-
ra no empreendimento. “Como 
disse o próprio representante da 
Pacaembu, tem cidades que o 
prefeito não ajuda e só dificulta. 
Nós fazemos diferente, aceleran-
do o projeto, ajudando assim as 
pessoas que moram de aluguel, 
com os pais, que estão começan-
do uma nova vida e isto não tem 
preço. É um dia muito feliz para 
Barretos comemorar”.

O prefeito observou, também, 
que Ribeirão Preto entregou cerca 
de 7 mil casas, número maior que 
Barretos, mas que comparando na 

proporção populacional dos dois 
municípios, Barretos entregou 
mais, com índice de 2,7 mais casas 
a cidade ribeirão-pretana. “É mais 
um recorde para nós”, frisou.

Ainda durante a coletiva Gui-
lherme Ávila anunciou a perfura-
ção de um poço profundo em área 
do Centro Universitário da Funda-
ção Educacional de Barretos (Uni-
feb), onde já existem dois reserva-
tórios que, somados, armazenam 
3,5 milhões de litros de água.

“Vamos fazer com que a cida-
de diminua a dependência que tem 
em relação a ETA Pereira, respon-
sável por 60% do abastecimento, 
abrangendo o centro, Fortaleza, 
Aeroporto, Baroni, chegando até 
no Primavera. Com esta medida 
vamos fazer que a região seja abas-
tecida pelo novo poço e o extremo 
sul de Barretos, que está crescendo 
muito com o Vida Nova e o setor 
da Fundação Pio XII, tenha tran-
quilidade, melhorando muito o 
abastecimento de água na cidade”.

SONHO
Fred Escobar disse que Barre-

tos é uma cidade parceira e é uma 
alegria e  orgulho a Pacaembu 
realizar mais de 2.600 sonhos. “A 
cidade é uma referencia. É uma 
satisfação estar trazendo hoje 537 

sonhos, com moradias que serão 
construídas em mais um bairro 
planejado, oferecendo oportuni-
dade para as pessoas que ainda pa-
gam aluguel em ter o seu próprio 
imóvel, com dignidade e o padrão 
Pacaembu para viverem bem, pois 
o barretense merece vier bem”.

A construção do Vida Nova 
Pacaembu 3 deve gerar cerca de 
200 empregos diretos e mil indi-
retos, com investimento de R$ 
65,5 milhões.

As inscrições para a com-
pra começam neste sábado, 21 
de setembro, na Praça Francisco 

Barreto. O atendimento será rea-
lizado diariamente, inclusive aos 
sábados e domingos, das 9 às 
18 horas, até o dia 6 de outubro. 
A empresa informa que quem já 
fez o pré-cadastro pelo site junto 
a Pacaembu Construtora, precisa 
apenas atualizar a documentação.
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Barretos ganha rodeio em prol de 
hospitais e entidades assistenciais da cidade
Hospital de Amor realiza a 1ª edição do “Rodeio pela Vida”, no Recinto Paulo de Lima Correa, entre os dias 17 e 20 de outubro

O Hospital de Amor, refe-
rência em oncologia, que aco-
lhe pacientes de todo o país, 
realiza entre os dias 17 e 20 de 
outubro, a 1ª edição do “Ro-
deio pela Vida”, em Barretos.

O evento, que acontece no 
Recinto Paulo de Lima Cor-
rea em prol do hospital, Santa 
Casa de Misericórdia e entida-
des assistenciais do município, 

contará com atrações musicais, 
rodeio em touro e cavalo (sela 
americana, bareback e cutia-
no), provas de Team Penning e 
Três Tambores.

A equipe de organização, 
coordenada pelo presidente do 
Hospital de Amor, Henrique 
Prata, é composta pela comis-
são de voluntários Renato Jun-
queira (presidente do Rodeio 

pela Vida) e Luiz Cândido Jun-
queira (vice-presidente do Ro-
deio pela Vida), afirmou que 
a idéia é fixar o “Rodeio pela 
Vida” no calendário da cidade.

“Nosso objetivo é fazer uma 
festa para toda população de Bar-
retos e região”, afirmou Renato 
Junqueira. Neste ano, o mesmo 
formato também será realizado 
na cidade de Jaborandi.

ATRAÇÕES
No primeiro dia, 17 de ou-

tubro (quinta-feira), o even-
to será marcado com show 
da dupla Edson & Hudson e 
com o trio de Djs da Make U 
Sweat (MUS), composto por 
Dudu Linhares, Guga Guize-
lini e Pedro Almeida.

No dia 18, sexta-feira, as 
apresentações ficam por con-
ta das duplas Carreiro & Ca-
pataz e Jads & Jadson; e no 
dia 19 de outubro (sábado), 
a dupla sertaneja Munhoz & 

Mariano e o cantor Juliano 
Cézar finalizam as atrações 
musicais, abrilhantando ainda 
mais essa ação solidária.

Para encerrar a festa com 
chave de ouro, no domingo, 20 
de outubro, acontece o “Festi-
val do Arroz”, organizado pelos 
“Amigos do Caçu”, que pro-
mete agradar ao público com 
diversos pratos deliciosos.

PREÇOS
De acordo com a comis-

são organizadora do rodeio, 
os preços serão acessíveis ao 
público, para que toda a po-
pulação de Barretos e região 
possam prestigiar ao evento, 
aproveitando as atrações e 
contribuindo com a causa.

No dia 17 a pista custa-
rá R$ 20,00 e a área vip R$ 
80,00. No dia 18 a pista terá o 
valor de R$ 30,00 e a área vip 
R$ 100,00. No dia 19 a pista 
custará R$ 30,00 e a área vip 

R$ 120,00. Já no domingo, a 
entrada no recinto será gratuita 
e o almoço custará R$ 20,00.

Os ingressos já estão à ven-
da nos seguintes locais: Casa 
das Fraldas (Bom Jesus), Pro-
service Auto Posto e Conve-
niência (Jockey), Lelas Mania 
Auto Posto e Conveniência, 
Bar e Lanchonete do Raimun-
dinho (Baroni), Cantina da Fa-
culdade de Ciências da Saúde 

de Barretos Dr. Paulo Prata 
(Facisb), Cadam (avenida 43), 
Golf Class (North Shopping 
Barretos), Bão Barretos – 
Western e Fazendinha Agrope-
cuária e Pet Shop (avenida 43).

Em Colina, os pontos de 
venda são: Paro Verde – Vi-
veiro de Mudas e Misturinha 
Fina. Mais informações po-
dem ser obtidas através do te-
lefone, (17) 3321-6600.

Em resposta ao requeri-
mento do vereador Paulo Cor-
rea (PL), o prefeito Guilherme 
Ávila informou estar de acordo 
com a devolução do duodécimo 
da Câmara Municipal à prefei-
tura, antes do final do ano, para 
revitalização do calçadão.

Ainda em resposta aos ques-

Prefeito Guilherme Ávila concorda que calçadão seja 
revitalizado com verba devolvida pela Câmara Municipal

tionamentos do vereador, a ad-
ministração municipal informou 
que o valor orçado para reforma 
do calçadão é de R$ 1,3 milhão, 
prevendo iluminação, novo cal-
çamento, entre outras melhorias.

O presidente da Câmara, 
João Mulata, na sessão do dia 
12 de agosto, após ouvir verea-

dores e empresários da ACIB, 
assumiu compromisso de que 
o prefeito concordando, a mesa 
repassaria o valor da obra, res-
saltando uma mudança radical 
que o centro de Barretos terá 
com essa revitalização.

O vereador Paulo Correa 
ressaltou que com a revitali-

zação do calçadão, certamen-
te novas lojas serão abertas e 
empregos serão gerados. “A 
Associação Comercial e In-
dustrial de Barretos e o prefei-
to Guilherme Ávila já concor-
daram com a sugestão, agora 
depende da mesa da Câmara”, 
disse o parlamentar.

Na última terça-feira (17), os alunos do curso de Assistente de Cabe-
leireiro oferecido pelo Fundo Social de Solidariedade de Barretos, tiveram 
uma aula bem diferente, quando fizeram o corte de cabelo dos assistidos 
da Casa Transitória André Luiz, que atende atualmente a 78 idosos e 38 
crianças. Para a professora do curso, Lúcia Helena da Silva Pereira, foi 
uma oportunidade que vai além do conhecimento para eles. “É importante 
que também entendam que a profissão é um gatilho para ajudar o pró-
ximo. Hoje, além de colocarem em prática o que vem aprendendo em 
sala, podem também compartilhar cuidado e amor”, ressaltou. O aluno 
Arlei Ferreira da Silva, assistido da entidade Padre Gabriel, escolheu o 
curso para aperfeiçoar o conhecimento de uma profissão que já chamava 
sua atenção. “Na própria instituição eu já cortava o cabelo dos colegas e 
quis realizar o que era meu sonho, ter uma profissão e ser reconhecido 
por ela. Estar hoje aqui podendo retribuir toda a ajuda e carinho que recebi 
me enche o coração de alegria. Eu precisei de ajuda um dia e hoje é pra-
zeroso ajudar”, contou. O curso de Assistente de Cabeleireiro tem aulas 
ministradas na sede do CEMUP, na avenida 3 entre ruas 30 e 32.

Fundo Social realizou ação solidária 
na Casa Transitória André Luiz

Durante os dois dias da primeira 
edição de “Nos Trilhos da Leitura”, 
que termina nesta sexta-feira (20), 
na Estação Cultural, os autores bar-
retenses têm espaço permanente 
para difusão de trabalhos autorais e 
exposições das obras.

ALUNOS DO UNIFEB
Os estudantes do curso de Pe-

dagogia do Unifeb participam desta 
primeira edição do “Nos Trilhos da 
Leitura”. A atividade pertence à dis-
ciplina Literatura na Educação In-
fantil l do curso de Pedagogia, apli-
cada pela professora Sílvia Bortolo.

Durante o evento os uni-
versitários fazem “contação de 
histórias” de famosas histórias 
infantis. Nesta sexta, das 10 às 
10h40, será apresentado “Cachi-
nhos Dourados” e, das 13h30 às 
14h10, haverá a apresentação de 
“Chapeuzinho Vermelho”.

Das 14h20 às 14h50, haverá 
bate-papo com a escritora Adalgi-
sa Borsato, autora dos livros infan-
tis “Os Sapos do Vovô Galdino” e 
“Os Pássaros do Vovô Galdino”. 

Autores barretenses apresentam 
seus livros “Nos Trilhos da Leitura”

Às 15 horas tem a premiação dos 
alunos vencedores no Concurso de 
Redação do I Festival da Tradição.

Durante a noite, o evento cultu-
ral realiza, às 19h30, bate-papo so-
bre autoria e publicação, conduzido 
pela jornalista Gláucia Chiarelli, 
com os autores barretenses convida-
dos, Marcos Diamantino, Adalgisa 
Borsato, Sada Ali e Sueli Fernandes. 
O encerramento terá a apresentação 
musical “Grupo Sopro e Cordas”.

“Nos Trilhos da Leitura” 
é realizado pela prefeitura de 
Barretos, por meio da secretaria 
municipal de Cultura, com orga-
nização da escritora Sada Ali e 
da gestora de projetos, Sueli Fer-
nandes. A entrada é gratuita.

Grupo que integra a comissão organizadora do 
Rodeio Pela vida em prol do Hospital de Amor, 

Santa Casa e entidades assistenciais de Barretos
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Nesta sexta-feira, dia 20, a 
partir das 18 horas, no Clube 
Estrela D’Oriente, acontece 
show gratuito de lançamento 
do Projeto Conexão Preta, em 
Barretos. O evento cultural 
foi contemplado no edital de 
concurso de apoio a projetos 
gravação de álbum inédito, 
com apresentação de espetá-
culos de música alternativa ou 
eletrônica, pelo Programa de 
Ação Cultural - PROAC, da 
Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo.

O recurso foi utilizado 
para gravação e produção do 
primeiro CD/Album musical, 
com 09 faixas inéditas do 
Coletivo AfroKaoss, de São 
José do Rio Preto e circula-
ção das apresentações nas ci-
dades da região.

O evento cultural também 

Show gratuito de lançamento do Projeto Conexão Preta acontece nesta sexta-feira
Evento cultural gratuito reúne show com coletânea de músicas inéditas, poesia periférica, discotecagem, sarau e vivência de ritmos africanos, através do Coletivo AfroKaoss, de Rio Preto

Vinícius Rocha, coordenador do Conexão Preta
reunirá em sua programação 
atividades e ações de discote-
cagem, sarau, poesia periféri-
ca e vivência de ritmos africa-
nos com interação dos grupos 
e os artistas locais.

Inspirado no movimento 
pluridisciplinar denominado 
Afrofuturismo, que utiliza a 

música, as artes plásticas, a 
moda, entre outras referên-
cias, e que estabelece o encon-
tro entre a história, o resgate 
da mitologia e cosmologias 
africanas com a tecnologia, a 
ciência, é o que criou a base 
para esse movimento.

O produtor cultural e idea-
lizador do projeto, Vinícius 
Rocha, (Nego Rocha) deu iní-
cio no ano de 2016 ao projeto 
Afrokaoss, reunindo no per-
curso diversos parceiros e co-
laboradores, tendo como suas 
principais referências, os vi-
sionários músicos Sun Ra, Fela 
Kuti e o DJ Afrika Bambaataa 
que, para além de suas obras 
artísticas, são até hoje lideran-
ças em seus revolucionários 
gêneros/movimentos musicais, 
como o Afrobeat e o Hip-Hop.

Entre os artistas convi-
dados para o show, o projeto 
contará com a participação es-
pecial do percussionista cuba-
no, Pedro Bandera, e do poe-

ta, Akins Kintê, artista ativo 
no cenário cultural dos saraus 
periféricos da capital paulista.

Kintê inova na sonorida-
de, na arrumação das rimas e, 
também, nos temas abordados 

que vai do amor, racismo e 
filosofia, até política. O poe-
ta realizou também partici-
pações em alguns trabalhos 
como o primeiro CD da Ban-
da Aláfia e o primeiro Dvd do 

rapper Crioulo.
A discotecagem e o toca-dis-

cos do baile ficam com o con-
sagrado produtor de música ele-
trônica e hip hop, DJ Robsom 
Selectah, de Ribeirão Preto.
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Festival Paralímpico acontece neste sábado em Barretos
O Festival Paralímpico 

acontece neste sábado (21), 
reunindo atletas de Barretos, 
Monte Azul Paulista e Icem, 
que farão jogos lúdicos em três 
modalidades esportivas: tênis 
de mesa, judô e basquete.

As atividades acontecerão no 
Centro de Esporte e Lazer “Dona 
Racibe Rezek”, localizado na 
Avenida Agostinho Pereira, no  – 
bairro Zequinha Amêndola.

Promovido pelo Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro, em parceria 
com a Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia e a prefeitura de Barretos, por 
meio das secretarias municipais 
de Educação e de Esportes e La-
zer, o evento contará com cerca 
de 160 atletas e diversos profis-
sionais e voluntários.

As competições são desti-
nadas às crianças de 10 a 17 
anos, com e sem deficiência, 
tendo como principal objetivo 
a  busca da mobilização para 
a prática de atividades físicas.

A abertura oficial acontece 
às 8h30 e contará com a apre-
sentação do Projeto Viola na 
Escola por alunos das escolas 
municipais Giuseppe Carní-
meo e São Francisco, execu-

tando o Hino Nacional. Tam-
bém haverá uma apresentação 
musical em Libras: “A Dife-

rença é que nos Une”, pelos 
alunos da Escola Municipal 
“Sagrados Corações”.

Vôlei de Barretos disputa
jogos por ligas no final de semana

As equipes de voleibol da secretaria municipal de Esportes e Lazer cumprem jogos neste final de semana 
por ligas regionais. Neste sábado (21), no CEMEPE do bairro Christiano Carvalho, às 10 horas, a equipe cate-
goria Adulto joga com Serrana e no domingo (22), no mesmo horário e local, a equipe infanto-juvenil enfrenta 
Uberaba. As partidas são válidas pela Liga de Altinópolis. Também no domingo, às 11 horas, no ginásio do 
Conjunto Poliesportivo “Rochão”, o time masculino, categoria infanto- juvenil, enfrenta Leme, em jogo váli-
do pela Liga APV (Associação Pró Voleibol de Porto Ferreira). Para a partida, o técnico Fernando convocou 
os jogadores Pedrinho, Matheuzinho, Leonardo, Matheus, Paulo, Nikolas, Lucas Vaes, João, Wagner, Bruno, 
Raul, Lucas Resende e Lucas Teixeira. Todos os jogos deste final de semana, em Barretos, têm entrada franca.

Cinquenta estudantes do curso de Educação Física do Unifeb 
participam do Festival Paralímpico. “Será muito importante e en-
riquecedor para os nossos estudantes participar de um evento 
como este, de nível nacional. Eles já passaram por treinamento e 
vão auxiliar os jovens, com e sem deficiência física, a praticar de 
forma lúdica as atividades esportivas, como o judô, o basquete e 
o tênis de mesa”, explicou o professor e responsável pela coorde-
nação dos universitários no evento, Valter Pereira Gomes Júnior. 
A dinâmica das atividades no dia é em forma de circuito. O início 
será com três modalidades paralímpicas elencadas por cada nú-
cleo e ao final de 30 minutos haverá  a troca de modalidade.




