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A VIOLÊNCIA NO DESERTO - O jornalista Gaudêncio Torquato, professor titular da USP, além de consultor político e de comunicação, nos brinda com mais um texto claro e direto, sobre temas e decisões políticas e administrativas tomadas pelo governo
federal nos últimos meses. E como a sociedade brasileira pode ser atingida com tais decisões. EDITORIAL - Leia na página 2
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Curta no Facebook a Fan Page
do jornal A Cidade - Barretos e Região
www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Sindicato dos Bancários de Barretos e
região decide não aderir à greve geral

Em assembleia realizada na última terça-feira (11), na sede do Sindicato dos Bancários em Barretos, os trabalhadores, sócios
e não sócios da base territorial, se reuniram para deliberarem sobre a paralisação das atividades nesta sexta (14). Por maioria dos
presentes, não foi aprovada a adesão da categoria à greve geral. A confirmação de não adesão à paralisação foi confirmada na
tarde desta quinta-feira (13), pelo presidente do sindicato, Alencar Theodoro de Souza Filho.

Sindicatos preparam movimento de apoio a greve geral
Com a participação do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sinsprev,
Apeoesp, Sindicato da
Construção Civil e de outras categorias, foi agendado para esta sexta-feira
(14), a partir das 9 horas,
um ato contra a Reforma
da Previdência e cortes na
educação. Segundo o diretor do Sinsprev, Cláudio
José Machado, o ato terá
uma caminhada dos participantes saindo às 9 horas
do Instituto Federal de São
Paulo, seguindo até a Praça Francisco Barreto, onde
haverá um ato de protesto.

Acontece neste sábado o concurso
Rainha Os Independentes
Doze candidatas disputam,
no sábado (15), o título de Rainha Os Independentes 2019. O
concurso acontece na praça de
alimentação do North Shopping
Barretos, a partir das 20 horas.
As candidatas se apresentarão
usando trajes típicos produzidos
pelo estilista Marcelo Ortale.

Rio das Pedras realiza Festa
Cartório eleitoral de Barretos fará
plantão de biometria neste sábado Junina na próxima quarta-feira
Os eleitores de Barretos e Colômbia que ainda não fizeram
a biometria têm a oportunidade de cadastrar suas digitais neste
sábado (15), em mais um plantão realizado pela Justiça Eleitoral. A confirmação foi feita pela direção do Cartório Eleitoral de
Barretos no meio da semana e o objetivo da ação é facilitar o
atendimento do eleitor que não tem disponibilidade de horário
durante a semana. O cartório eleitoral funcionará no sábado,
das 8 às 13 horas. Em Colômbia, o atendimento será realizado
no posto de atendimento, no mesmo horário. O agendamento
on-line de horário é recomendável em todos os locais.

O Rio das Pedras Country
Club realiza sua tradicional FESTA JUNINA na próxima quarta-feira dia 19 (véspera de feriado)
no Salão Nobre (foto), a partir das
20 horas. As atrações confirmadas
são: Banda 3 Garotos, dupla JP &
Gabriel e a “Quadrilha vai quem
quer”. Os associados em dia têm

Tamboré Barretos será lançado neste final de semana
Condomínio será de alto padrão construtivo e estrutura completa de lazer

Neste sábado, dia 15, será
lançado o Tamboré Barretos,
condomínio de alto padrão
construtivo, com 272 lotes
iniciais e metragem média
de 292 metros quadrados. As
vendas do empreendimento,
que já possui obras iniciadas,
serão realizadas a partir deste
sábado no estande Tamboré,
ao lado do terreno (em frente
ao Jardim de Allah), a partir
das 9 horas.
Os futuros moradores do
condomínio terão à sua dispo-

sição uma estrutura de lazer
completa, com piscinas (adulto e infantil), área gourmet
com churrasqueira, playground, espaço pet e academia, entregues com todos os itens de
decoração e mobiliário.
De acordo com Marcelo
Puntel, diretor geral da Tamboré Urbanismo, a empresa
chega a Barretos para colaborar com o desenvolvimento
urbano da cidade, apresentando um novo conceito de residencial.

“Nossos projetos são pensados para um público que valoriza a qualidade de vida e o
cuidado com o meio ambiente,

por isso respeitamos o entorno
e desenvolvemos nossos empreendimentos com essas premissas”, antecipa o diretor.

entrada gratuita e o ingresso para
visitante é R$ 30,00 até as 18 horas da quarta, dia 19. Restam algumas mesas a venda no valor de
R$ 60,00 cada (acompanha uma
cesta de doces). Para o público
presente haverá pipoca, quentão,
vinho e chocolate quente grátis.
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Editorial

A violência no deserto

O jornalista Gaudêncio Torquato, professor titular da USP, além de consultor político e de comunicação,
nos brinda com mais um texto claro e direto, sobre temas e decisões políticas e administrativas tomadas
pelo governo federal nos últimos meses. E como a sociedade brasileira pode ser atingida com tais decisões.
Os dados são irrefutáveis.
Somos um dos países mais violentos do mundo. Até mais que o
Haiti. O Brasil ocupa a 103ª posição no ranking Global da Paz.
Nossa taxa de homicídio é
30 vezes maior que a da Europa. Mais de meio milhão de
pessoas foram assassinadas
na última década. São cerca
de 50 mil assassinatos por
ano, quase 25 mortes em cada
100 mil, a 12ª maior taxa de
homicídios do mundo.
Imaginar que teremos mais
segurança com uma população armada é ignorar a realidade brasileira. Ter armas em
casa, sob o argumento de que
a família se sentirá mais protegida, é um grande engano.
Em dez anos, houve um
aumento de aproximadamente 30% no número de homicídios de mulheres por arma de
fogo em ambiente doméstico.
Nosso povo não é treinado
para usar arma de fogo e não
temos uma índole tão pacífica
como se costuma apregoar. É
falso. Pipoco de um lado e outro resultará em mortandade.
Os sinais não são animadores. Educação voltada para
a segurança não faz parte de
nossa cultura. Apelar para o
revide, como sugerem os defensores da liberação do porte

e da posse de armas, é marcar
encontro com a violência.
Vejam o que o ex-presidente Barack Obama disse,
semana passada, em São Paulo, sobre o uso de armas nos
Estados Unidos: “As leis sobre armas nos Estados Unidos
não fazem muito sentido”. Os
atentados nas escolas se sucedem com o assassinato de
muitos estudantes.
A maneira de ser do nosso
presidente da República, com
sua formação militar (que se
mostra até na estética belicista), incentiva a agressividade.
Muita gente se inclina a ter
uma reação contra o ataque
de agressores. Bolsonaro exibe um jeito belicoso como
estivesse na arena de guerra,
combatendo inimigos, gritando palavras de ordem a exércitos de simpatizantes.
Seu perfil de guerreiro desperta junto a segmentos radicais os mecanismos da projeção e da identificação, tão
estudados pela psicologia. Ou
seja, muitos querem imitá-lo.
O fato é que exerce forte influência sobre o pensamento e
o comportamento social, abrindo a pauta do debate público,
como acaba de mostrar pesquisa recente do Projeto de Opinião Pública da América Lati-

na, feito em colaboração com a
Fundação Getúlio Vargas.
Em outras palavras, o presidente é um agente de polarização, de enfrentamento, de
conflito. Não se espere dele um
estilo Gandhi inspirado no pacifismo. Ao contrário, sua figura
tende a expandir a tensão entre
alas, apoiadores e adversários.
Para complicar, os brasileiros, segundo a pesquisa
Barômetros das Américas, já
não estão muito satisfeitos
com sua democracia. Cerca
de 35% se diz favorável a um
golpe militar ante a expansão
da corrupção; 38% (pasmem)
concordam com o fechamento
do Supremo Tribunal Federal,
enquanto 22% acham justificável fechar o Congresso Nacional. São índices assombrosos.
A insegurança se dissemina
no bojo social. A violência se espraia, a ponto de já se ouvir com
naturalidade a assertiva: “bandido bom é bandido morto”.
Sob essa abordagem, o
que estamos prenunciando é
o aumento de covas nos cemitérios, na esteira do abrandamento dos códigos de trânsito, na duplicação de pontos
(de 20 para 40) para perda da
CNH, na extinção de multas
no caso das cadeirinhas para
crianças nos automóveis, no

fim dos radares e lombadas
nas estradas, etc.
Uma legislação permissiva, ao lado da criação de arsenais caseiros, aumentará o índice de acidentes/incidentes.
Não é possível se projetar um
cenário de harmonia social
ante a escalada individual no
campo do porte e da posse de
armas ou ante meios de transporte disparados nas estradas.
É triste constatar que parcela ponderável da sociedade
aplaude com entusiasmo a
barbárie, esquecendo que ela
nos trará menos segurança. O
dado revela o espírito de parcela da população. 43% afirmam a convicção: “se eu pudesse teria uma arma de fogo
para proteção”.
Na desolação da paisagem,
não há oásis à vista. Só um
gigantesco deserto de areia e
borrasca. O oásis só aparecerá quando o país abrigar um
povo bem educado.
Mas os ventos que batem
nos vãos da Educação, pelo
menos por hora, não refrescam o ambiente. É triste ver
um ministro da Educação que
mais se comporta como um
“fechador” de salas de aula e
não como um educador abrindo braços aos novos tempos.
O panorama é desolador.

Opinião

EXPEDIENTE

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: contato.jornalacidade@uol.com.br
Designer Gráfico
Maxsmiliano Lemes das Neves
Circulação
Barretos, Colina e Colômbia
Jornal A Cidade - Barretos e Região

» METADE VIRA PIADA NA CÂMARA

Uma mulher perguntou: “Meu marido sofreu um acidente, tá tudo bem com ele?”. E ouviu a resposta: “Da metade
prá cima ele tá uma beleza, não tem nenhum arranhão”. “E
da metade prá baixo”, insistiu a esposa. “Ainda não chegou.
Assim que chegar nós vamos dar uma olhada”, completou o
atendente. Piada contada pelo vereador Aparecido Cipriano
(PP), na tribuna da Câmara, ao ilustrar seu entendimento de
que não se educa uma criança pela metade.
» FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA NO LEGISLATIVO

Na última sessão ordinária do legislativo barretense,
a vereadora Paula Lemos (PSB) contou que aprendeu
que uma casa não se constrói pelo telhado. “Uma casa
se constrói pelo alicerce”, afirmou. Ela defendeu necessidade de cargos efetivos na educação.
» SEM REPRESENTANTE NO EXECUTIVO

“O prefeito Guilherme não me representa”, garantiu
o vereador Kapetinha (PTB) na reunião da Câmara.
» VEREADORES SÃO ALFABETIZADOS

De acordo com o vereador Carlão do Basquete
(PROS) na Câmara ninguém é analfabeto. “Todo mundo sabe ler e escrever”, completou.
» QUEM SABE DE MIM SOU EU

O vereador Betim da Comunidade (PSDB) garantiu
que não vota pelo partido, mas pelo que é certo.
» COMO ANDA O LIXÃO

Informações sobre o aterro sanitário e local onde o
lixo está sendo depositado foram solicitadas pelo vereador Paulo Correa (PR).
» PARLAMENTAR PEDE CONCLUSÃO DE OBRAS

A finalização das obras das avenidas chamadas de trecho sul foi pedida pelo vereador Fabrício Lemos (PSL).
» LUZ NA QUADRA DE AREIA DO ROCHÃO

Vereador Dutra (PSDB) requereu melhorias na iluminação da quadra de areia no Rochão.

Sérgio Moro e o Complexo
de Órfão do Brasileiro

Não era difícil saber que a
sombra de Moro iria aparecer.
Quanto maior a luz, maior a
sombra. Sua vaidade brilhou
demais nos últimos anos.
As coisas não são por acaso. Parece que tal vaidade do
juiz e a busca por um “herói
salvador da pátria” do brasileiro criaram um casamento
que acabou de entrar em crise.
Deixo qualquer argumentação de crime do juiz de lado
neste artigo; afinal, não é de
hoje que vemos algumas artimanhas de Moro.
Vamos falar do brasileiro
que o idolatrou. No fundo,
todo brasileiro possui o “complexo de órfão”, mais espe-

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

cificamente, de órfão de pai.
Não é a toa que gostamos tanto de Chaves, Superman, Homem-Aranha, Goku, Naruto e
tantos outros órfãos.
Desde que o Brasil tornou-se o Brasil, não existiu um
indivíduo sequer que fosse o
“Pai da Nação”, como Lincoln, Rômulo e Remo, etc.
Não temos um mito ou um
herói fundador; somos, desde
sempre, órfãos.
Tentaram com D. Pedro II,
com Tiradentes, Getúlio, Collor, Lula, Moro e Bolsonaro.
Se olharmos para a nação com
viés psicológico, vamos perceber que a figura de autoridade (que no fundo, é a figura
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
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dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

paterna) nos falta.
Muito feita pelos pais de verdade, e não os ausentes, e também muito feita por mães, tias,
tios, avós, avôs, não importando
o sexo ou gênero, toda sociedade precisa de uma autoridade.
Autoridade é quem é respeitado por sua experiência.
Isso é muito diferente de
quem é autoritário. Este último é infantil, narcisista e só
sabe mandar quando impõe
medo e violência. O autoritarismo foi responsável pela
morte de milhões no mundo.
Já a autoridade é quem inspi-

» CONVÊNIO COM OS AMIGOS DO BEM

ra. Independentemente dos dois,
o brasileiro tem sede da figura
do pai, por isso, ele busca incessantemente o pai herói que irá
salvar o Brasil do Brasil, seja ele
autoridade ou autoritário.
Assim, o Brasil elegeu
Moro como herói e, agora,
Bolsonaro. O fato é que qualquer eleito nunca corresponderá às expectativas do povo,
afinal, quem tem que salvar o
Brasil é o próprio brasileiro.
Temos que tomar a responsabilidade em nossas mãos e
não eleger quem esbravece mais
ou promete que vai resolver
tudo. Se continuarmos nessa de
eleger o próximo herói, temos
que lembrar que cada vez que
um herói é eleito, dentro dele já
nasce também o vilão.
Leonardo Torres
Palestrante, Professor,
Doutorando em Comunicação e
Cultura Midiática e Pós-graduando
em Psicologia Junguiana

O vereador Raphael Oliveira (PRP) pediu à prefeitura cópia do processo do convênio assinado com a Associação Amigos do Bem.
» REDUTOR DE VELOCIDADE NO RIO DALVA

Um guarda-deitado na Avenida Rio Dalva foi reivindicado pelo vereador Wilson Aparecido (PSDB).
» PRONTO SOCORRO PARA ANIMAIS ABANDONADOS

Pronto Socorro para os animais abandonados nas vias públicas barretenses é um dos pedidos do vereador Euripinho
(PDT), endereçado ao prefeito Guilherme Ávila (PSDB).
» APROVADOS REQUERIMENTOS DE PARABÉNS

Vereador Almir Neves (PSDB) requereu votos de
louvor e congratulações aos membros da capela Nossa
Senhora de Fátima, pela organização de quermesse. Já
Kapetinha (PTB) saudou os organizadores do 33º Arraial da Alegria e também a Viação Sarri pelo transporte
de passageiros até a Cidade Maria.
» “AINDA DÁ TEMPO”, DIZ UEBE

“Vamos salvar Barretos. Ainda dá tempo”. Afirmação do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) ao pregar o
voto consciente nas próximas eleições.
» DICA DE LEITURA

Sugestão de leitura da semana é “Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade”, de Bell
Hooks, publicado pela editora WMF Martins Fontes.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica de bem com você...O mundo exterior reflete o universo interior.” (Mahatma Gandhi)

Férias em grande estilo. Ronaldo Garcia e os amigos, Drielli Guerra
e Bruno Sostena, estiveram no Valle Nevado / Chile, e curtiram as
maravilhas deste país gelado da América do Sul. Tudo de bom!!!

Destaque para o atleta Marcos Vinícius. O craque de
futebol tem 15 anos de carreira, já atuou em clubes
como Santos (SP), Rio Verde (GO), Grêmio Audax (SP),
Rio Preto (SP) e jogou fora do país em temporada na
Romênia e muitos outros clubes, além ser destaque
no Campeonato Amador Varzeano. Atualmente, Alemão ensina suas habilidades para crianças e adolescentes através da escolinha de futebol Arena Socity.
De olho nos futuros astros do futebol!!!

Domingo (16/06), a colunista social e digital influencer, Camila
Tavares, completa mais um ano de vida. A comemoração
acontece nas belas e badaladas praias de Guarujá/SP, ao lado
do namorado Caio Pretti. Felicidades Camila!!!

Flash nas irmãs, Shirley, Carminha e Maria Luiza, e a amiga Cléria,
que dia desses fizeram um passeio diferente, onde curtiram o espaço
bacana de um parque aquático da cidade. Tudo de bom!!!

FESTA DO PEÃO DE BARRETOS TEM
PONTO DE VENDAS NO NORTH SHOPPING
Cleiton Matos brinda mais
um aniversário domingo
(16/06), e o data será comemorada ao lado de familiares
e amigos. Parabéns!!!

Hoje (14/06) é dia de festa
para Gustavo Grecco. O irreverente e também baladeiro,
comemora a data em clima de
festa junina ladeado de seus
amigos em uma chácara da
city. Tudo de bom!!!
A bela Letícia
Iashima comemora idade
nova domingo
(16/06). A personal shopper de
uma badalada
loja de roupas
da cidade, receberá na data especial, os mimos
e paparicos do
marido Marcelo
Henrique, dos
pais, e a felicitações dos amigos.
Parabéns Lê!!!

O horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado das 10h às 21h e domingos e feriados das 12h às 19h. No local estão sendo comercializados o Passaporte
Parque/Rodeio/Show no valor de R$ 380,00 e o Passaporte Área Vip no valor de
R$1.000,00. Ambos garantem acesso aos 11 dias do evento (15 a 25 de agosto) e os
valores podem ser pagos em dinheiro, no cartão de débito ou parcelados em até 5
vezes (durante o mês de Junho) no cartão de crédito. Ingressos diários para todos os
setores, exceto Camarote Brahma, também estarão à venda no espaço. As formas de
pagamento são dinheiro, cartões de crédito e débito. (foto: Diego Rodrigues)

De férias, o casal Maikon e Priscila Abati foram
passear, e dessa vez o destino escolhido foi Gramado - Serra Gaúcha/RS, onde colecionam mais uma
viagem e um lugar diferente pra conta. Sucesso!!!

Parabéns para Dolores Leal que completou mais
um ano de vida quarta-feira (12/06), recebendo o
carinho dos amigos e familiares. Felicidades!!!
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GERAL

Vereadores pedem emenda parlamentar para deputada
Por meio de requerimento,
os vereadores Raphael Dutra
(PSDB) e Carlão do Basquete
(PROS) solicitaram para a deputada estadual, Adriana Borgo (PROS), uma emenda par-

lamentar no valor de R$ 200
mil para investimentos em asfalto no município.
O pedido foi entregue no
dia 6 de junho no gabinete da
deputada, na Assembleia Le-

gislativa em São Paulo. “A
deputada tem um compromisso com o interior de São Paulo e estamos pedindo a viabilização do recurso para ser
investido no recapeamento”,

disse Carlão.
Dutra afirmou que continuará trabalhando firme para
conseguir mais liberação de
verbas para Barretos junto aos
deputados estaduais.

Projeto aprovado na Câmara Municipal
homenageia esportista Zuza
Uma praça localizada no
bairro Mais Parque ganhou
nomenclatura oficial na última segunda-feira (10), quando
a Câmara Municipal aprovou
projeto de lei de autoria do vereador Raphael Dutra (PSDB),
que homenageia o esportista
José Pereira, o “Zuza”.
Localizada na Avenida
Belisário Rosa Leite com a
Rua José Walter Dal Moro,
a praça vai perpetuar a memória de umas das maiores
reservas morais do esporte
amador barretense segundo
o vereador.
“As pessoas que foram
exemplo e fizeram história devem ter seus nomes gravados,
consignados em logradouros
e praças públicas, para que
sirvam de exemplo, de paradigma, de modelo para todas

as pessoas”, destacou Dutra.
A votação do projeto foi
acompanhada pelos filhos do
homenageado. Em entrevista
para o Jornal de Barretos, a

filha Rosa Maria Pereira Borela disse que é “uma gratidão infinita e bem lembrada.
A paixão dele era o futebol e
vivia o futebol”.

durante alguma festividade e,
até mesmo, para os trabalhos
de manutenção do recinto,
que é diário.
A troca da rede está sendo
feita pela avenida 25 entre as
ruas 32 e 38. O abastecimento

minuição da pressão de água
ou até mesmo a falta dela por
algumas horas apenas, no momento em que for feita a interligação da rede. A conclusão dos trabalhos está prevista
para este sábado, 15 de junho.

Deputado Geninho
Zuliani se reúne
com economistas e
Nova rede de água atenderá o abastecimento
empresas de saneamento
do Recinto Paulo de Lima Correa
para levantar demandas
O SAAE iniciou na últi- todo o ano, fazendo-se neces- de água aos moradores do enma quarta-feira (12), uma obra sária a troca para evitar trans- torno não será afetado com o
pelo Brasil
que consiste na troca da rede de tornos como a falta de água trabalho, podendo haver a diágua, que é de duas polegadas,
para uma nova de quatro polegadas, e que atenderá exclusivamente o abastecimento do
Recinto Paulo de Lima Correa.
O recinto, que foi totalmente restaurado, é palco de
grandes eventos, recebendo
centenas de pessoas durante

O deputado federal, Geninho Zuliani (DEM/SP), lidera atualmente movimento
em Brasília para apresentar
um novo modelo de saneamento básico para o país.
Atual relator do projeto de lei que estabelecerá o
novo marco legal do saneamento básico, só nesta semana, Geninho se reuniu com
economistas a fim de analisar os impactos por Estado,
do projeto enviado pelo Senado para apreciação da Câmara dos Deputados.
O deputado também esteve com lideranças partidá-

rias e no Ministério da Economia para análise ponto a
ponto da proposta do senador Tasso Jereissati (PSDB).
Na última quarta-feira
(12, Geninho recebeu Rogério Costa Cedraz (Embasa), Carlos Aurélio Linhalis
(Cesan), Ricardo José Soavinski (Saneago) e Marcus
Vinícius Fernandes Neves
(Cagepa),
representantes
das empresas de saneamento da Bahia, Espírito Santo,
Goiás e Paraíba, para conhecer melhor as demandas
atuais de cada uma dessas
regiões do Brasil.

O HOMENAGEADO
José Pereira, o “Zuza”, faleceu
no dia 2 de julho de 2018 aos 89
anos em Barretos. Fundador da
Portuguesa de Desportos, é um
grande precursor da várzea barretense, que ajudou a fundar, e
que foi criada em 1956, após a
famosa “Tamancuda”, que nasceu
bem antes e já disputava jogos
amistosos. Na equipe foi jogador, presidente e técnico, tornando-a grande vencedora com 12
títulos conquistados na época
de ouro da competição. Zuza foi
ainda diretor de árbitros da Liga
Barretense de Futebol e diretor
de patrimônio do Barretos Esporte Clube. A vida de Zuza é uma
história bonita e emblemática.
Amigo, parceiro e paizão, mas
também enérgico sem perder a
ternura. Homens assim faz falta
sempre, deixam um grande legado e seu ensinamento não vai
morrer nunca.
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Alexandre Pires e Fundo de Quintal
agitam 8ª Feijoada Samaúma
Evento acontece dia 27 de julho no Parque do Peão

A oitava edição da Feijoada
Samaúma já dá indícios de repetir o sucesso das edições anteriores. No palco, quem abre
o evento é a tradição do show
do Fundo de Quintal, com 43
anos de sucesso, trazendo o
prestígio do grupo de samba
mais premiado e respeitado da
história, berço de nomes como
Jorge Aragão, Sombrinha, Almir Guineto, Arlindo Cruz,
Neoci, Mário Sérgio e tantos
outros sambistas.
Logo após é a vez do talento de Alexandre Pires invadir um palco decorado para
receber o “O Baile do Nêgo
Véio”, um show de três horas de duração, em que Pires
canta seus sucessos desde o
Só Pra Contrariar até os maiores hits dos anos 90 nas vozes
de Raça Negra, Terra Samba
, Cláudinho & Buchecha, Daniela Mercury, Roberto Carlos, entre tantos outros.
Um evento que tem a
chancela Samaúma, oferecendo o estilo “all included”,
ou seja, no ingresso já estão
incluídos a gastronomia típica brasileira, com feijoada
completa, os shows em dose
dupla, a mais gelada cerveja à

vontade, além de caipirinhas,
vodka, Ice, água, refrigerantes
e muitas surpresas.
O ambiente que, neste ano,
ganhou o espaço privilegiado
do Parque do Peão, tem estrutura completa de mesas, aparadores, visibilidade do show,
conforto e muita animação,
tanto nas mesas (que estão esgotadas) quanto no Camarote
Samaúma ou na Pista VIP.
Os ingressos antecipados
podem ser encontrados nos

diversos pontos de venda e
pela internet, no site www.
saudtickets.com.br. Nos dois
ambientes os ingressos são no
estilo “all included”, sem nenhuma cobrança extra dentro
do evento. Outras informações podem ser conseguidas
pelo (17) 98171-8888.
Os pontos de Vendas em
Barretos, além do Samaúma
Bar são a Emagresse (na rua 12
entre avenidas 5 e 7) e na Golfe
Class do North Shopping.

Campanha do Agasalho do
Rotary termina neste domingo
A campanha do agasalho, que
foi prorrogada por mais uma semana, termina neste domingo (16),
informou o presidente Amadeu
Ferreira Dutra, do Rotary Club de
Barretos. As doações de agasalhos,
roupas e cobertores em bom estado devem ser entregues no Extra
Hiper. A arrecadação de agasalhos
faz parte da Agenda Solidária promovida anualmente, com o objetivo de mobilizar colaboradores do
mercado, clientes, fornecedores e organizações sociais, para atuarem como agentes de transformação
social. Em 2018, cerca de 40 toneladas de roupas foram recolhidas em todo o Brasil, beneficiando
mais de 29 mil pessoas vinculadas às instituições parceiras. Para este ano, a estimativa é arrecadar 50
toneladas. As doações podem ser realizadas no horário de funcionamento da loja Extra, nesta sexta e
sábado, das 7 às 22 horas, e no domingo, das 7 às 20 horas. (Foto: Ilustração)

Associados em dia tem entrada gratuita, e o ingresso para visitante é
R$ 30,00 até as 18 horas do dia 19/06. Restam algumas mesas a venda no
valor de R$ 60,00 cada (acompanha uma cesta de doces) . Para o público
presente haverá: pipoca/ quentão/ vinho e chocolate quente grátis.
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Denúncias sobre queimadas podem ser feitas via aplicativo da prefeitura
A Queimada é considerada
uma prática primitiva para eliminar a vegetação de uma área,
mas algumas pessoas ainda insistem em praticá-la. Nesta época do ano o tempo seco colabora, pois o mato de terrenos seca e
alguns proprietários aproveitam
para queimá-lo, o que configura
um crime ambiental.
A secretaria municipal de
Agricultura e Meio Ambiente faz um alerta à população
para que colabore através de
denúncia em casos de queimadas urbanas utilizando,
para isso, o aplicativo oficial
da Prefeitura de Barretos, o

eOuve, que torna a denúncia
mais fácil, rápida e eficiente.
Para usar eOuve no celular basta acessar o site do App
e clicar no brasão de Barretos.
Automaticamente o aplicativo
será instalado nas plataformas
Androide e IOS. Apenas no primeiro acesso, será necessário
fazer um cadastro com os dados
básicos do usuário. Se o morador preferir, pode usar o mesmo
serviço no desktop, acessando
diretamente o eOuve.
É possível, inclusive, pelo
próprio aplicativo, fazer fotos
da denúncia. A resposta no
atendimento da demanda será

enviada ao denunciante também pelo eOuve, facilitando o
acompanhamento do caso.
O secretário municipal, Marco Antônio de Carvalho Ferreira,
esclarece que neste período de
estiagem, até meados de setembro, cresce o número de ocorrências e acredita que o uso da nova
tecnologia vai ajudar muito no
trabalho de fiscalização.
“As queimadas aumentam
a poluição do ar, prejudicam a
saúde da população e causam
muitos transtornos. A missão
da secretaria é multar quem
usa dessa prática, mas não há
fiscais a todo o momento na

que o brasileiro está com receio
de gastar”, diz Marcel Solimeo,
economista da associação.
Ao se analisar o perfil das
vendas de abril, Solimeo detecta
uma possível mudança no gosto e preferência do consumidor.
“As vendas de roupas e calçados
sempre registraram avanços e,

agora, têm recuado. Era o segmento que, depois de supermercados, sempre crescia um pouco. Ao mesmo tempo, os artigos
de uso pessoal têm se destacado.
Foi o ramo que mais cresceu em
abril (13,4%) sobre igual mês
de 2018 e no acumulado dos 12
meses”, finaliza o economista.

Associação Comercial de SP analisa
desempenho do varejo brasileiro em abril

Para a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a alta
de 1,7% nas vendas do varejo
nacional restrito em abril, frente
ao mesmo mês do ano passado,
conforme divulgou o IBGE, indicam que o setor se recupera
em ritmo ainda bastante lento,
abaixo das expectativas.
“A variação mensal é pouco
relevante nesse momento porque produz muitas distorções
em função das datas móveis.
Mas, mesmo na variação interanual, o ritmo de crescimento é
bastante lento e insuficiente para
fazer a economia crescer. Essa
lentidão é resultado de uma queda da confiança do consumidor,
que havia crescido no início do
ano, e do desemprego ainda alto.
O consumo cresce menos do
que a massa salarial, indicando

cidade inteira. Uma foto do
local em que houve a queimada em determinada área particular ou mesmo o testemunho
pela denúncia no aplicativo,
já serve de comprovação para
que se lavre a multa, por isso
pedimos a colaboração da população”, disse o secretário.

A secretaria trabalha com
o apoio do Corpo de Bombeiros e, em relação a queimadas
em áreas rurais, a fiscalização
e multa é feita pela Cetesb.

Somente em 2018 foram
aplicadas 158 multas e em 2019
até o momento foram aplicadas
43 multas. Os valores variam
de R$ 328,40 a R$ 3.284,00.
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Crédito próprio de faculdades privadas A partir do dia 20, o Brasil se tornará a
meca dos pescadores de todo o mundo
substitui Fies e dobra em 3 anos
1º Torneio Internacional de Pesca Esportiva será realizado em Goiás
e reunirá pescadores brasileiros, japoneses, chineses e argentinos

Oferecido
diretamente
pelas faculdades particulares
aos alunos, o crédito estudantil próprio vem substituindo o
Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), programa do
governo federal que financia
cursos de graduação em instituições privadas de ensino.
Em um período de três
anos, o percentual de calouros
com um financiamento oferecido pela própria instituição
de ensino quase dobrou: enquanto em 2014 eram 14,4%,
em 2017 eram 28,3%. No
mesmo período, o percentual
de ingressantes matriculados
com um contrato do Fies despencou de 21,3% para 5,7%.
É o que aponta o Mapa
do Ensino Superior no Brasil
2019, levantamento divulgado
nesta quinta-feira (13) pelo Semesp (Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior).
O cenário se completa com
uma queda brusca no número
de contratos oferecidos pelo
Fies após mudanças nas regras

do programa, em 2015, em
uma tentativa de conter a inadimplência dos alunos. Desde
2014, o número de devedores
é maior que o de adimplentes.
No auge do Fies, em 2014,
foram 733 mil novos contratos.
Já no ano seguinte, o número
caiu para 287 mil. Para 2019, a
previsão é de 100 mil vagas.
Rodrigo Capelato, diretor
executivo do Semesp, diz que o
crédito educativo oferecido pelas
faculdades funciona como um
“paliativo” para a redução do Fies.
“Se o aluno tem que pagar,
por exemplo, uma mensalidade de mil reais, ele pode
parcelar e pagar 50% agora
e 50% depois de formado, ou
30% agora e 70% depois de
formado”, explica.
Segundo ele, o crédito não é
terceirizado para nenhum banco. “Um curso de quatro anos
vai ser pago pelo aluno em oito
anos, só que sem juros, porque
a universidade não é uma instituição financeira”, diz.
Mas há um reajuste anual
na mensalidade. “Quando for

pagar a outra parte, ele vai pagar parte da mensalidade vigente daquele curso. Então, se
a mensalidade aumentar, ele
vai pagar 70% de uma mensalidade maior”, afirma. “A
grande questão é que as escolas não têm uma capacidade
de fazer isso em larga escala”.
Ele defende o fortalecimento de uma política de estado para o financiamento estudantil. Atualmente, cerca de
75% dos estudantes de ensino
superior estão em instituições
privadas. De 2015 para 2017,
o volume de alunos matriculados em cursos presenciais na
rede particular passou de 4,81
milhões para 4,65 milhões.
“Nada vai substituir o Fies”,
diz Capelato. “Não tendo Estado, você vai ter que ter um pouco de crédito educativo próprio,
um pouco de financiamento de
banco e um pouco do Fies que
ainda tem. Uma mistura de opções para tentar fazer com que
o aluno não desista de cursar o
ensino superior.”. (Com informações do UOL Educação)

De 20 a 27 de junho, o
Brasil se transformará na
“meca” dos mais experientes
pescadores do mundo.
A pequena localidade de
Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia, às margens do
Rio Araguaia, em Goiás, será o
ponto de partida do 1º Torneio
Internacional de Pesca Esportiva, evento que atrairá centenas
de pescadores provenientes de
todas as partes do Brasil e também equipes inteiras dos praticantes da pesca com isca artificial do Japão, China, Argentina,
entre outros países.
Todos eles virão dispostos a enfrentar, e vencer, o
desafio de capturar seis das
maiores espécies de peixes de
água doce do mundo – Aruana, Dorada, Piraíba, Pirarara,
Pirarucu e Tucunaré.
Considerado o primeiro
grande torneio de pesca com
isca artificial da Amazônia
brasileira, o evento, no entender dos organizadores, deverá
estimular a prática da pesca
consciente que possibilita um
convívio harmonioso com a
natureza e a preservação ambiental, inibindo e desestimulando a pesca predatória. O
vencedor receberá o título de
pescador mestre da Amazônia.
Além do desafio e da von-

tade de vencer a competição,
os participantes nacionais e internacionais também foram estimulados a participar do evento pelos aspectos ambientais e
de preservação embutidos na
proposta do torneio.
Todos os pescadores salientam a grande oportunidade
para que eles e todos os envolvidos com o esporte possam
conhecer as belezas naturais
ímpar da Amazônia brasileira.
As atividades paralelas do
1º Torneio Internacional de
Pesca Esportiva envolvem aspectos sociais, ambientais e
comunitários, como por exemplo, a realização da “Pescaria
Feminina”, que pretende estimular e promover a participação das mulheres no esporte.

A solenidade de encerramento do Torneio ocorrerá no
dia 28 de junho, em Goiânia.
Nesta data também será anunciado o novo conceito da edição de 2020 da competição.
O 1º Torneio Internacional
de Pesca Esportiva foi idealizado pelo japonês Keisuke
Onoda, que mora há mais de
23 anos no Brasil e teve inspiração do Paris Dakar para
idealizar esse projeto.
É uma espécie de aliança
entre Goiás & Tokyo, que pretende conectar os competidores com os moradores locais,
usando equipamentos modernos, técnicas sustentáveis,
podendo abrir portas para comércio exterior e oportunidades de turismo na região.
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