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Jorge & Mateus
faz primeiro show
nesta sexta-feira
de Festa do Peão
Pela primeira vez no Brasil e com apresentação única na América Latina, Shania Twain (à esquerda) canta neste sábado (18) apresentando sua turnê mundial no evento
A dupla Jorge & Mateus
faz nesta sexta-feira (17) sua
primeira apresentação na 63ª
Festa do Peão de Barretos.
Pela primeira vez, os sertanejos realizam apresentação dupla em um mesmo evento. A
próxima apresentação acontece na sexta-feira, dia 24. Ainda se apresentam nesta sexta-feira, o MC Kevinho, a dupla
Simone &Simária, Jonas Esticado, Sevenn e a dupla Zé

Ricardo & Thiago.
As atrações de sábado ficam por conta da música country de Shania Twain; e dos sertanejos de Marília Mendonça,
Fernando & Sorocaba, Henrique & Diego, Gustavo Mioto e
KleoDibah; além do Dj Kevin.
Para encerrar o primeiro
final de semana da Festa do
Peão, a organização agendou
para o domingo (19), as apresentações de Marcos &Be-

lutti, Jads&Jadson e Mano
Valter, além da Turma do
Dodinho& Mariana e da Galinha Pintadinha.
Além do show internacional para este primeiro sábado da festa, o evento conta
ainda com mais de 100 shows espalhados pelos palcos
Estádio, Amanhecer, Raízes
Sertanejas e Culturando, até
o dia 26 de agosto.
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Queima do Alho recebe jurados e
turistas neste primeiro domingo da festa

João Doria visita Barretos e Parque do Peão nesta sexta-feira
O vereador Raphael Dutra e
integrantes do diretório municipal
do PSDB confirmaram a visita do
candidato a governador João Doria, nesta sexta-feira, dia 17. Ele
vem acompanhado de uma comitiva formada, entre outros, pelo vice
de sua chapa, Rodrigo Garcia.
Dória será recepcionado, a partir
das 12 horas, no Ponto de Pouso
do Parque do Peão, onde manterá
reunião com lideranças e visitará a
Festa do Peão. No início da noite,
ele segue para evento em Olímpia.

Saiba os horários de
estacionamento nas vias
próximas da Avenida 43
durante a Festa do Peão
A secretaria municipal de Ordem Pública
definiu, como nos anos anteriores, que será
proibido o estacionamento de veículos nas
localidades na região da Avenida 43. Avenida
43 entre as ruas 30 a 40: das 18 às 21 horas,
nas sextas-feiras 17 e 24 de agosto; das 13
às 21 horas, nos sábados 18 e 25 de agosto,
e das 7 às 21 horas, nos domingos 19 e 26
de agosto. Rua 30 entre as avenidas 43 e 45
e das ruas 32 a 40 entre as avenidas 43 e 45:
das 18 às 21 horas, nas sextas-feiras 17 e 24
de agosto; das 13 às 21 horas, nos sábados
18 e 25 de agosto, e das 7 às 21 horas, nos
domingos 19 e 25 de agosto.
BLOQUEIO - A secretaria fará, a partir das
6 horas do sábado, 25 de agosto, o bloqueio
dos cruzamentos da avenida 23, no trecho
entre as ruas 18 e 34; da rua 18, no trecho
entre as avenidas 23 e 15 e a rua 34, no
trecho entre as avenidas 25 e 21, por onde
passará o Desfile Cívico – Militar, Folclórico
e Alegórico, comemorativo ao Aniversário
de Barretos. A concentração será em frente
ao Recinto Paulo de Lima Correa. A partida
será às 9h15. Assim que terminar o desfile,
o bloqueio será desfeito e o trânsito liberado.

Concurso gastronômico reunirá 20 comitivas de
diversas regiões do país (Foto: André Monteiro

Monitoramento de
vídeo vai garantir segurança
de 900 mil visitantes
Alunos do curso de Zootecnia
do Unifeb participam de
pesquisas sobre o Boi 777
Um painel panorâmico de Vídeo Wall Full HD é parte da
estrutura utilizada para o monitoramento (Foto: Divulgação)

O boi 777 é um conceito de produção de bovinos de corte, que tem
como objetivo engordar o animal em menor tempo, reduzir o tempo para
o abate, o que pode aumentar a lucratividade das propriedades. As estratégias alimentares e de manejo adotadas para produção desses animais deram nome ao projeto, pois consistem em desmamar bezerros
com 7 arrobas de peso, colocar mais 7 arrobas durante a fase de recria,
e mais 7 arrobas na terminação, o que leva ao abate do animal com 21
arrobas, num prazo de até 24 meses de idade.
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Gerente da GWA Systems, Rubens Ribeiro confirmou a instalação de 30 câmeras móveis, 23 câmeras
fixas e 16 patrimoniais.
Além de todo sistema de
monitoramento de imagens, a
Festa do Peão de Barretos conta com o patrulhamento das
polícias militar e civil (dentro
do parque), com a fiscalização
da polícia rodoviária nas vias
de acesso (Rodovia Brigadeiro
Faria Lima e Via das Comitivas), além de seguranças con-

tratados pela própria Associação Os Independentes.
Segundo o presidente de
Os Independentes, Ricardo
Rocha, a associação duplicou o investimento no setor.
“Para um evento da dimensão que é a Festa de Barretos,
a questão de segurança tem
papel primordial para o sucesso. Duplicamos nosso investimento para proporcionar
ao público toda tranquilidade
e segurança necessária”.
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Arroz carreteiro, feijão gordo,
paçoca de carne seca e carne de
churrasco na chapa, tudo preparado usando as tralhas que eram
utilizadas pelos peões de boiadeiro e cozidas no fogo de chão.
São 20 representantes de
diferentes comitivas de todo
o país, que promovem a disputa mais saborosa do maior
rodeio da América Latina: o
concurso Queima do Alho.
A competição acontece
neste primeiro domingo da
Festa do Peão de Barretos, dia
19 de agosto, a partir do meio-dia e, além de convidados, os
interessados em acompanhar
a disputa poderão adquirir
adesões que custam R$ 40,00
e dão direito a consumação livre (exceto bebidas).
Os ingressos serão vendidos
na entrada do Ponto de Pouso,
local dentro do Parque do Peão
onde acontece o concurso.
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Empresários
recebem dicas
para aderirem
ao e-Social
com segurança

Contabilista Willian Ramos
aponta o caminho seguro para
adesão ao sistema. (Foto:
Aquino José/ Seven Press)
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Editorial

Lula candidato e a propaganda do PT na TV
Na última quarta-feira (15), o jornalista Leonardo Sakamoto discorreu em seu blog, o que ele próprio
intitulou “Há três cenários para Lula como candidato e todos giram em torno da TV”. Oportuno e
muitíssimo bem retratado, Sakamoto abriu suas lentes espertíssimas, para mostrar aos seus leitores, o que
vem por aí na cena política para a eleição de outubro, com relação ao registro da candidatura do
ex-presidente Lula, por parte do Partido dos Trabalhadores, Vale a pena reproduzir.
“Quando o Partido dos Trabalhadores entregar, nesta quarta (15), o registro do ex-presidente Lula como candidato à
Presidência da República, terá
pela frente três cenários prováveis. Todos variam quanto à
quantidade de TV e rádio à disposição para circular sua imagem a fim de bombar Fernando
Haddad, seu plano B.
O otimista (para Lula) – A
análise do seu registro não é
apressada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e fica para
o final da primeira semana de
setembro. Com isso, Lula terá
uma semana de exposição
plena como candidato, podendo ocupar todo o horário
destinado à propaganda presidencial de sua coligação. Material foi previamente gravado
com esse objetivo antes que
ele começasse a cumprir pena
na sede da Polícia Federal, em
Curitiba, no dia 7 de abril.
Após ter a candidatura impugnada no início de setembro e
impedido de aparecer na propaganda como candidato (mesmo
o cenário otimista considera que

isso vai ocorrer, caso contrário
seria chamado de ‘’cenário fantasia’’), Lula recorre. Em tese,
enquanto estiver recorrendo, a
coligação PT, PC do B, Pros e
PCO não precisaria indicar uma
nova pessoa para a cabeça de
chapa. Dessa forma, é mantido
o discurso de que Lula continua
com a possibilidade legal de
voltar a concorrer, por mais improvável que isso seja.
Enquanto o recurso é analisado, Haddad aparece nas
propagandas e spots como
vice e Lula não como candidato, mas como apoiador da
chapa. A Lei Geral das Eleições garante que apoiadores
apareçam em até 25% do tempo total de candidatos a qualquer cargo eletivo. O limite
para a decisão dos nomes que
aparecerão na urna eletrônica
é 17 de setembro, ou seja, data
limite para trocar para Fernando Haddad/Manuela D’Ávila.
O realista – O registro de
Lula é feito hoje, mas o TSE
impugna sua candidatura antes de 31 de agosto – início
da propaganda eleitoral em

rádio e TV. O tribunal impede que ele apareça na propaganda, mas não derruba a
chapa eleitoral, permitindo
que, enquanto os advogados
recorrem, Haddad apareça
chamando a si mesmo como o
vice de Lula. Nesse caso, Lula
pode aparecer dentro dos 25%
de tempo de rádio e TV.
O pessimista – Antes do dia
30 de agosto, ao julgar o caso,
o TSE impugna Lula e derruba a chapa inteira. Sem candidatos, o PT fica sem nenhum
tempo de rádio e TV para a
campanha presidencial. Nesse caso, os advogados entram
com recurso, mas não podem
se alongar, considerando que
tempo precioso de rádio e TV
está sendo perdido a cada dia a
partir do início do horário eleitoral, em 31 de agosto. Nesse
caso, a saída mais provável é
anunciar que Lula não mais
será candidato e acelerar a inscrição da chapa Fernando Haddad/Manuela D’Ávila, tendo
Lula como apoiador, ou seja,
com 25% do tempo.
Devido à sua capacidade de

transferir votos, a imagem do
ex-presidente Lula é um dos
ativos mais importantes da eleição, com maior potencial votos
do que o latifúndio de tempo
de rádio e TV da coligação de
Geraldo Alckmin ou o intenso
engajamento digital dos seguidores de Jair Bolsonaro. Menos
áudio e vídeo de Lula significam menos influência no resultado da eleição.
Ao mesmo tempo, Lula ser
apresentado como candidato é
fundamental para a estratégia
do PT, não apenas para essa
transferência, mas também
para a narrativa que ele, o partido e aliados vêm defendendo – de que está preso injustamente para que seja impedido
de voltar à Presidência. As
pesquisas eleitorais apontam
que é o candidato que contaria
com mais chances de vencer.
Mas não apenas. A imagem
de Lula candidato fortalece
outras candidaturas do PT e
de parceiros, aos governos estaduais e para postulantes ao
Senado Federal, à Câmara dos
Deputados e às Assembleias”.

Opinião

Violência contra professores não
pode ser vista como algo normal

EXPEDIENTE

A violência contra professores no Brasil é chocante.
Recentemente a mídia noticiou que só no estado de São
Paulo os casos de agressão a
docentes aumentaram 189%.
Infelizmente, essa é a realidade em todo o país, em escolas
públicas e privadas. É uma
prova cabal de que o país está
muito abaixo do nível civilizatório que deveria estar.
Dados mais recentes da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram que
o Brasil tem o pior índice no
mundo quando o assunto é
violência contra professores.
Se fizermos uma pesquisa
boca a boca nas escolas, constataremos que a grande maioria dos docentes já sofreu algum tipo de agressão, seja ela
verbal ou física.
Tal fato já é tratado como
algo tão banal que a grande
maioria dos profissionais agredidos não presta queixa, preferindo relevar o desrespeito. E,
para piorar a situação, a direção
pedagógica de muitas escolas
também não toma as providências cabíveis. Assombroso, não
é mesmo? Em razão desta e de
outras questões, não é de se
espantar que mais de 49% dos
professores entrevistados em
pesquisa recente não recomendam sua própria profissão.
Parece óbvio dizer que é
responsabilidade da família
transmitir valores éticos e
morais a uma criança. Mas,
atualmente, esse dever está
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sendo um tanto descuidado.
Muitos pais não apenas se
eximem de dar limites aos
seus filhos, como também
consideram inadmissível que
um educador repreenda um
aluno por algum comportamento condenável.
Esses pais também não admitem que seus filhos sejam
mal avaliados quando o desempenho deles deixa a desejar.
Essa condescendência dos pais
com a indisciplina dos filhos é
um dos fatores que contribuem
para o aumento da falta de respeito para com o professor em
sala de aula, o que muitas vezes
redunda em agressões.
Essa violência contra os
professores não pode ser vista
como algo normal. Um professor levar uma cadeirada na cabeça porque chamou a atenção
de um aluno por ele ter chegado atrasado; uma professora
ser “pega na saída” por dois
alunos que foram repreendidos
por estarem brincando no celular em sala de aula; um professor ser chamado à direção para
mudar a nota de um aluno desinteressado porque o pai dele
reclamou da nota baixa. Esses
episódios não podem ser considerados normais. O educador
merece ser respeitado.
E porque essas atitudes
acontecem com tanta frequência? Faltam limites às nossas
crianças, jovens e mesmo adultos. Faltam noções de respeito
e hierarquia. Falta desenvolvimento emocional e social.
Focar nas causas da vioRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» MACARRÃO SAIU EM DEFESA DO DOUTOR

Num início de noite de uma sexta-feira, a rapaziada se
confraternizava num boteco na região da Fortaleza. Entre um
samba e um sucesso sertanejo, a conversa virou para a área
política. Um desafeto começou a criticar o então prefeito Uebe
Rezeck (MDB). Já o correligionário, empolgado, defendia o
doutor. Os ânimos foram se exaltando. A certa altura, o apoiador passou a mão num podão que estava próximo do grupo e
deu três pancadas na mesa. Foi um corre-corre geral. “Segura
o Kim”, gritou um parceiro durante a confusão. Mas tudo não
passou de um susto. Ficaram serenos. Mas teve “Neguim” que
acabou pagando a conta.

» CAMPANHA DO TUCANO PREVIA O VOVÔ SABE TUDO

Vereador Dutra (PSDB) revelou que em suas propostas de
campanha estava o Programa Vovô Sabe Tudo, aprovado pela
Câmara Municipal na sessão de segunda-feira (13).

» UNIVERSIDADE ABERTA É DESCONHECIDA

De acordo com o vereador Euripinho (PDT) a Universidade
Aberta de Barretos é pouco divulgada.

» VOVÔ APARECIDO CIPRIANO

Vereador Aparecido Cipriano (PP) gosta de ser chamado de
avô. “Eu sou vovô”, afirmou.

» CARLÃO DEFENDE VILA DA ESPERANÇA EM BARRETOS

O vereador Carlão do Basquete (PROS) convidou seus colegas da Câmara e da prefeitura para amadurecerem a idéia de
instalar em Barretos, a Vila da Esperança, também conhecida
como Bairro do Idoso.

» AS CASINHAS DO PADRE ANDRÉ

O vereador Paulo Correa (PR) deseja saber quando serão
iniciadas as obras de construção dos imóveis do Conjunto Habitacional Andrea Bortolameotti, o Padre André. As casas devem
ser construídas em área doada ao município pela Superintendência de Patrimônio da União.

» GUARIBADA NA ACADEMIA DO AR LIVRE

A reforma da Academia do Ar Livre, do bairro Christiano
Carvalho, foi solicitada pelo vereador Fabrício Lemos (PSL).

» OS RELOGINHOS D’ÁGUA NA CIDADE

O vereador Otávio Garcia (DEM) pediu informações sobre
a quantidade de hidrômetros instalados em Barretos e qual é a
empresa que presta serviço de leitura dos hidrômetros para o
SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos).

» SIGA A SETA DA PLACA

A implantação de mão única de direção em toda a extensão
da Rua João Parassu Borges, no Jardim Soares, é reivindicada
pelo vereador Elson Santos (PRB).

» PELAS CABEÇAS DESGASTADAS NA EDUCAÇÃO

lência e a perspectiva na qual
a mesma deve ser enquadrada
são a chave para alcançarmos
uma solução. Prevenir, e não
apenas remediar, passa pela
capacidade dos professores de
provocar em seus alunos as tais
habilidades socioemocionais.
A família tem um papel primordial na construção dessas
habilidades, mas a escola também se vê diante da necessidade de reforçar as atitudes de
respeito, gentileza e sociabilidade – atitudes indispensáveis
para o pleno desenvolvimento
do ser humano. Porém, falta
metodologia para transformar
as intenções em ações práticas.
Sem isso, pouco se pode esperar em termos de transformação da realidade.
É preciso que haja métodos

eficazes, que garantam uma
adoção suave dos processos, a
fim de assegurar a práxis educativa de bons resultados. Um processo adequado, aliado a conteúdos de qualidade, facilita a
preparação dos professores para
enfrentar os desafios que hoje se
impõem no ambiente escolar.
Objeto de estudo e desenvolvimento de metodologias
para enfrentar tais questões,
os centros internacionais de
excelência em Formação de
Professores têm disseminado
técnicas para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais entre os docentes.

O vereador Lupa (DEM) questionou se a prefeitura tem
projeto em prática, voltado aos professores e funcionários da
educação da rede municipal, que vise minimizar os efeitos causados pelo desgaste psicológico e mental advindos do desempenho de suas atividades.

» UM LEGISTA PARA O MUNICÍPIO

A nomeação de um médico legista para atender em Barretos
foi pleiteada pela vereadora Paula Lemos (PSB) ao secretário
estadual de Segurança Pública.

» BETIM PEDE LUZ ALTA EM FRENTE FLAMBOYANT

Vereador Betim da Comunidade (PSDB) pediu a implantação de um super poste na Avenida Rafael Fabrício Filho, em
frente a entrada do Residencial Flamboyant.

» DICA DE LEITURA

Sugestão de leitura da semana é “Música caipira: da roça ao
rodeio”, de Rosa Nepomuceno, publicado pela Editora 34.

David Marcelo P. Berto
Coordenador do Programa
Línguas Estrangeiras
da Planneta Educação, empresa
do grupo Vitae Brasil.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Que as nossas palavras, nossos gestos e nossas ações, façam a diferença na vida das pessoas, porque a vida só tem sentido se for realmente para fazer o bem.” (Taci Goes)
Aniversário em
turma! No último
sábado (11) essa
galera, que festeja aniversário em
agosto, se reuniu
pra comemorar. Parceiros
de trabalho e
amigos, eles
também sempre
estão juntos
nas baladas da
vida. Da direita
pra esquerda: os
irmãos Catai - Vinicius, Guilherme
e Leonardo, além
de Guilherme
Faioto, Carla Pierini, Flávio Garcia
e Marcos Buzeto.
Parabéns e muitas felicidades!!!
Um novo ciclo se iniciou para Juan Santos na segunda-feira (13), com a chegada dos
seus 34 anos, e junto com a idade nova, a gratidão a Deus pelo ano que se foi, pelo
aprendizado e por todas as coisas que aconteceu, tanto as boas quanto as não tão
boas assim. A data foi comemorada ao lado das pessoas que o fazem feliz, inclusive
de seu Guilherme Lusitano (foto). Parabéns!!!
Muito autêntico
e de personalidade expressiva,
esse é Willian
Henrique, que
é graduado em
Engenharia de
Produção, e tem
como paixão a
arte da dança,
brindou mais
um aniversário
quarta-feira (15),
recebendo o carinho dos familiares e amigos.
Felicidades!!!

Flash em Méllyéne Silva que teve a oportunidade de conhecer a Globo, os estúdios onde são gravados, Jornal Nacional,
o programa Bem Estar, entre vários outros, e teve a honra de
participar do Altas Horas, que foi gravado na quarta-feira (8)
e exibido no sábado (11). Foi uma experiência bem bacana
para ela que tinha o sonho de estar na TV. Sucesso!!!

Vitor Hugo Salviano, chegou no último dia 10 de agosto, faltando
15 minutos para as 8h da manhã, pesando 3.900kg e com 48 centímetros.
Este lindo e saudável bebê vem coroar a felicidade do casal Diego Allan,
Laíz Patrício e do filhão Luiz Miguel. Parabéns!!!

A quarta-feira (15) foi de celebração e comemoração em
torno de Samara Richieri, filha mais velha de Débora,
que completou seus 15 anos. O carinho ficou por conta
de sua mãe, da irmã Lavínia, de seus familiares e as felicitações dos amigos. Parabéns!!!

O final de semana vai ser de muita emoção e comemoração para Karoline Lambert, que no sábado (18) se casa
com Valdemar Quirino (foto), em cerimônia civil, onde
aproveita a festança para celebrar seu aniversário no domingo (19), em clima de muita alegria, amor e confraternização ao lado de sua família e amigos. Felicidades!!!

As atenções foram todas voltadas para Alex
Guarda, que na última quarta-feira (15)
comemorou mais um ano de vida ladeado
de seus amigos e familiares, recebendo o
carinho especial de Eduardo Marangon e
Maycon Nascimento. Tudo de bom sempre!!!

Em férias, o Biólogo Filipe Mateus curte
as praias paradisíacas e merecido descanso em Maceió/AL. Tudo de bom!!!

Destaque para Ricardo Rocha, Bodinho, Presidente da Festa
do Peão de Barretos, que começou ontem (16) a realização
de um sonho, comandar a maior Festa do Peão da América
Latina. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)
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Projeto prevê gasto da Câmara em R$ 13,7 milhões para 2019
Projeto de autoria da mesa
diretora da Câmara Municipal
de Barretos prevê um orça
mento de R$ 13.730.000,00
para o ano legislativo de 2019.
O projeto ainda será debatido
e votado pelos 17 vereadores.
O valor é quase 6% a mais

do orçamento deste ano e apon
ta os custos com as despesas
do Legislativo barretense para
o próximo ano. As despesas
da Câ
mara incluem salários
dos 17 vereadores, funcioná
rios efetivos e comissionados,
além dos demais gastos previs

tos ao longo do ano.
Segundo informações, o
orçamento total do município
de Barre
tos para o próximo
ano deve ser de R$ 562,3 mi
lhões, mas ainda depende de
discussão e aprovação dos ve
readores.

Poços artesianos serão
obrigatórios em novos loteamentos
Solicitação é feita em projeto de lei de Paulo Correa
No dia 4 de julho, o verea
dor Paulo Correa (PR) assinou
e deu entrada no projeto de lei
que obriga os investidores de
novos loteamentos a implan
tação de poços artesianos.
De acordo com o texto
proposto, todos os novos lo
teamentos a serem implanta
dos em Barretos, inclusive os
que já obtiveram a aprovação
prévia, serão obrigados a exe
cutar a implantação de poços
artesianos, visando o abaste
cimento de água de todos os
imóveis do empreendimento.
O projeto estabelece, ain

da, que a implantação do poço
artesiano não substituirá a
obrigatoriedade da implanta
ção de abastecimento através
da rede pública.
“A nossa preocupação é
com a escassez e falta de água
no principal manancial que
abastece a cidade de Barretos,
bem como as constantes que
bras de poços já existentes,
inclusive, com a redução no
volume captado nesses poços
e o conseqüente aumento de
novos loteamentos me levou
a apresentar esse projeto de
lei”, disse o parlamentar.

LEI MARIA DA PENHA

Câmara aprova texto com intuito
de agilizar proteção às mulheres
Especialista em Direito Penal comenta medida e destaca falta de estrutura como atual entrave

A Câmara dos Deputados
aprovou na última terça-feira
(14) proposta que altera a Lei
Maria da Penha, autorizando au
toridades policiais (delegados e
policiais militares) a decidirem,
em caráter emergencial, sobre
medidas protetivas para atender
mulheres em situação de violên
cia doméstica e familiar. O texto
aprovado, que segue para análi
se do Senado Federal, é o substi
tutivo ao Projeto de Lei 6433/13
e apensados.
O que se pede neste texto
é que, no prazo de 24 horas, a

vítima possa ser atendida por
uma autoridade policial e já
tenha nesse mesmo período de
tempo, uma decisão remetida
ao juiz sobre a manutenção ou
a revisão da medida, verifica
da a existência de risco à vida
ou à integridade física da mu
lher ou de seus dependentes.
“Devemos lembrar que a
Lei Maria da Penha já traz al
gumas providencias que a au
toridade policial pode tomar
em relação à mulher em situ
ação de violência doméstica
familiar, como por exemplo,
acompanhar para segurar sua
integridade na retirada dos
pertences do local da ocorrên
cia ou do domicílio, fornecer
transporte para a mulher e de
pendentes para um abrigo ou
local seguro quando houver
risco de vida, garantir prote
ção policial comunicando de
imediato o Ministério Público
e o judiciário sobre a situa
ção”, afirma Rogério Cury,
especialista em Direito Penal.
“Toda ideia de se proteger
a mulher, desde que respei
tados princípios e garantias
constitucionais do cidadão,
sempre vem em boa hora; no
entanto, medidas que envol
vem privação de liberdade de

agressor ou agressora sempre
devem ser tomadas pelo Po
der Judiciário”, aponta Cury.
“Poderia, sim, haver uma
medida extremamente excep
cional em alguns casos, pois a
nossa legislação processual não
admite a privação à liberdade
de uma pessoa que não esteja
em situação de flagrância, por
parte da autoridade policial,
mas sim somente com decisão
judicial”, reforça o jurista.
Ainda segundo o jurista,
cabe uma análise sobre eficá
cia desse projeto, que pode ser
comprometida, uma vez que há
dificuldade de operacionaliza
ção pela falta de estrutura por
parte das autoridades policiais.
Atualmente, a lei estabele
ce um prazo de 48 horas para
que a polícia comunique ao
Juiz de Direito sobre as agres
sões, para que, só então, ele
decida sobre as medidas pro
tetivas, e o prazo é considera
do excessivo em alguns casos.
O projeto segue para o
Senado. Se aprovado vai à
sanção presidencial. Se for
alterado pelos senadores, será
necessária uma rodada final
de votações na Câmara antes
do envio do projeto para a
Casa Civil.
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Vinte comitivas participam do concurso Queima do Alho da Festa do Peão de Barretos
Disputa gastronômica acontece no primeiro domingo do evento, dia 19. Vence quem apresentar o prato mais saboroso e que tenha sido preparado de acordo com a tradição boiadeira
Enquanto competidores buscam seus dias de glória na arena
da 63ª Festa do Peão de Barretos,
comitivas de todo o país promovem a disputa mais saborosa do
maior rodeio da América Latina:
o concurso Queima do Alho.
São 20 representantes de
diferentes regiões do país que
carregam para Barretos suas histórias, tradição e aquele tempero
especial que faz toda diferença no
momento da escolha dos jurados.
Este ano a competição
acontecerá no primeiro domingo da Festa, dia 19 de agosto,

a partir do meio-dia e, além de
convidados, os interessados em
acompanhar a disputa poderão
adquirir adesões que custam R$
40,00 e dão direito a consumação livre (exceto bebidas). Os
ingressos serão vendidos na entrada do Ponto de Pouso, local
dentro do Parque do Peão onde
acontece o concurso.
Segundo o coordenador da
Queima do Alho, João Paulo
Martins, o concurso reúne as melhores comitivas do Brasil. “Todas as participantes foram classificadas através de outras disputas

que aconteceram durante o ano,
então, estarão em Barretos, somente aquelas que já venceram
em suas regiões e que, certamente, trarão para o evento os mais
saborosos pratos”, afirmou.
O cardápio da Queima do
Alho é composto por arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de
carne seca e carne de churrasco
na chapa, tudo preparado usando as tralhas que eram utilizadas pelos peões de boiadeiro,
criadores do prato no século
passado, e cozidas no fogo de
chão. (Foto: Aquino José)
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Estrela da música country, Shania Twain canta
neste sábado (18) na Festa do Peão de Barretos
Pela primeira vez no Brasil e com apresentação única na América Latina, cantora canadense apresenta sua turnê mundial no evento

Parque do Peão investe em tecnologia
para monitoramento de vídeo

Arena do estádio de Rodeios onde acontecem os shows (Foto: André Monteiro)

Ícone da música country,
a cantora canadense Shania
Twain é uma das atrações principais dentro da 63ª Festa do
Peão de Barretos. Pela primeira
vez no Brasil e com apresentação única, a estrela internacional subirá ao palco da maior
arena de rodeio da América Latina neste sábado, dia 18, com a
turnê mundial do álbum Now, o
quinto da carreira e que foi lançado no fim de 2017.
Shania conquistou fãs do
país nos anos 2000, com hits
como “Man! I feel like a woman”, “Come On Over” e “From
this Moment On”. Premiada, a
cantora venceu cinco vezes o
Grammy e coleciona discos de
diamante e platina, com mais de
90 milhões de discos vendidos
ao redor do mundo.
Além de Shania Twain,
se apresentam nos palcos da
Festa do Peão, também neste
sábado (18), os artistas Marília Mendonça, Fernando &
Sorocaba, Henrique & Diego
e Gustavo Mioto.
PREPARAÇÃO PARA
SHOW INTERNACIONAL
O show internacional de
Shania Twain é aguardado
há anos pela legião de fãs da
cantora e pelos próprios organizadores da festa. Segundo o
presidente Ricardo Rocha, o
palco passou por uma ampla
reforma para receber a artista.
“Tivemos que fazer uma
reforma inteira no palco onde
acontecerá a apresentação. A es-

trutura metálica recebeu reforço,
pois o rider técnico do show da
Shania foi o maior solicitado na
história da festa. O piso também
teve tratamento para ficar totalmente plano e ainda receber linóleo”, destacou.
A apresentação de Shania
Twain contará com uma megaprodução, com corpo de
bailarinos e cenografia própria. O camarim também será
readaptado para receber a estrela da música country.
MAIS MÚSICA
Além do show internacional no concorrido primeiro sábado da festa, o evento conta
ainda com mais de 100 shows
espalhados pelos palcos Estádio, Amanhecer, Raízes Sertanejas e Culturando.
Entre os nomes confirmados
estão o embaixador do rodeio
de Barretos Gusttavo Lima (que
gravará seu novo DVD durante o
show no dia 25 de agosto), Jorge
& Mateus (em apresentação dupla – uma nesta sexta-feira, dia
17, e outra no dia 24), Zé Neto
& Cristiano, Chitãozinho & Xororó, Henrique & Juliano, Simone &Simaria, Maiara&Maraisa,
Rionegro& Solimões, Bruno &
Marrone, César Menoti& Fabiano, Matheus &Kauan, Edson &
Hudson, Matogrosso & Matias
e Trio Parada Dura, entre outros.
Quem busca outros ritmos,
além do sertanejo, também tem
espaço na grande festa: Kevinho e DJs como Alok e Sevenn
aparecem na programação.

JREIS

CONSTRUÇÕES DE BARRETOS LTDA.
Projetos, Serviços e contruções em
Geral - Terraplanagem e pavimentação
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98123-4581

OUTROS DESTAQUES
Além da maratona musical, a arena de rodeio da Festa
de Barretos promete “pulsar”
por conta das competições esportivas. A Associação Os Independentes confirmou uma
premiação de R$ 1 milhão aos
vencedores das seis modalidades dentro do maior rodeio
da América Latina.
O campeão das montarias
em touro do 26º Barretos International Rodeo levará para casa
uma caminhonete RAM 2500,
no valor de R$ 250 mil. No
Cutiano, o ganhador receberá
uma Fiat Toro avaliada em R$
80 mil. O rodeio internacional
acontece de 23 a 26 de agosto.
A arena também receberá
uma competição interestadual
com representantes de São
Paulo, Minas Gerais, Goiás,
Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato
Grosso Sul, além das provas
de Três Tambores, Team Penning e WorkingPenning.
Concurso Queima do Alho,
dia 19, Concurso do Berrante,
apresentações artísticas e culturais no Palco Culturando e
moda de viola no palco Raízes Sertanejas, fazem parte
das ações que mantêm viva a
cultura sertaneja.
A Festa do Peão de Barretos acontece o domingo, 26
de agosto e a programação
completa e venda de ingressos estão disponíveis no site
independentes.com.br.

Associação Os Independentes duplicou o investimento na segurança do
complexo com instalação de
câmeras de alta performance.
Evento espera receber cerca
de 900 mil visitantes durante
os 11 dias de sua realização
Barretos vive, desde o
primeiro dia da 63ª Festa do
Peão, a maior do gênero na
América Latina, a expectativa de atingir a marca de 900
mil visitantes durante os 11
dias de evento. Além de investir em grandes atrações
musicais e do universo do rodeio, a organização da festa
realizou também alto investimento em segurança.
Há mais de uma década, a
Associação Os Independentes
conta com a parceria da empresa GWA Systems, para o
controle de câmeras instaladas
dentro do complexo do Parque

do Peão (com dois milhões de
metros quadrados). A empresa
realiza o monitoramento de
grandes eventos no país, como
Fórmula 1, festival de música
Lollapalooza e o Carnaval do
Rio de Janeiro, entre outros.
Segundo o presidente de
Os Independentes, Ricardo
Rocha, a associação duplicou o investimento no setor.
“Para um evento da dimensão que é a Festa de Barretos, a questão de segurança
tem papel primordial para o
sucesso. Duplicamos nosso
investimento para proporcionar ao público toda tranquilidade e segurança necessária”, aponta.
Todo monitoramento é
realizado com câmeras IPMegapixel, cobertura 360º,
zoom e foco automático,
todas com alta definição de
imagens via fibra óptica.

O monitoramento das
imagens é feito em tempo
real, com o auxílio de softwares programados e um painel
panorâmico de Vídeo Wall
Full HD (com 12 telas e cinco metros de comprimento),
instalado em duas centrais de
monitoramento.
Gerente da GWA Systems, Rubens Ribeiro confirmou a instalação de 30 câmeras móveis, 23 câmeras fixas
e 16 patrimoniais.
Além de todo sistema de
monitoramento de imagens, a
Festa do Peão de Barretos conta com o patrulhamento das
polícias militar e civil (dentro
do parque), com a fiscalização
da polícia rodoviária nas vias
de acesso (Rodovia Brigadeiro
Faria Lima e Via das Comitivas), além de seguranças contratados pela própria Associação Os Independentes.

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
cidade por conta da Festa do
Peão, o Senac Barretos preparou uma programação especial e diferenciada para a
terceira edição do Casa Aberta, com uma série de atividades gratuitas ligadas ao maior
rodeio da América Latina. O
evento acontece neste sábado,
dia 18, das 10 às 16 horas.
Dentre a programação da
unidade, os fãs da tradicional
festa poderão levar suas camisas e calças jeans para serem
customizadas durante a oficina
“Inove 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 conferir os
acessórios produzidos pelas
alunas do curso “Confeccionador de Bijuterias”.
Os participantes ainda terão acesso a duas exposições:
“O Glamour e a Beleza das
Rainhas do Rodeio” e “Gastronomia Regional”. Na primeira, haverá a apresentação
de figurinos e maquiagens que
remetam às Rainhas da Festa
do Peão de Barretos. Já a segunda será baseada na história
da famosa Queima do Alho e

toda a cultura envolvida nessa
tradição regional.
Além dessas, a unidade
também contará com outras 21
atividades, como workshops
sobre Educação Ambiental e
Prevenção de Acidentes Domésticos, jogos educacionais
e atendimentos de estética e
podologia. Para as crianças, o
Senac Barretos preparou um
espaço de recreação e entretenimento com brincadeiras,
como maquiagem artística,
escultura em balões e conta-

ção 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 comunidade possa
nos conhecer de perto. Essa é
uma oportunidade de adquirir
conhecimento e usufruir de
serviços gratuitos e de qualidade”, antecipa o gerente
do Senac Barretos, Emerson
Mello dos Santos.

BEEF SHOP
Av. Quarenta e Três, 110
Centro, Barretos
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Alunos do curso de Zootecnia do Unifeb
participam de pesquisas sobre o Boi 777
O boi 777 é um conceito de
produção de bovinos de corte,
que tem como objetivo engordar o animal em menor tempo,
reduzir o tempo para o abate, o
que pode aumentar a lucratividade das propriedades.
As estratégias alimentares e
de manejo adotadas para produção desses animais deram
nome ao projeto, pois consistem em desmamar bezerros
com 7 arrobas de peso, colocar
mais 7 arrobas durante a fase
de recria, e mais 7 arrobas na
terminação, o que leva ao abate
do animal com 21 arrobas, num
prazo de até 24 meses de idade.
“Este projeto do Boi 777
é resultado de anos de pesquisa e os alunos do curso de
Zootecnia do Unifeb tem livre
acesso para serem estagiários
na Unidade da APTA, em Colina, desde o início do curso.
Sendo assim, muitos alunos
já participaram dos experimentos desenvolvidos sobre o
tema. Atualmente, seis alunos
nossos estagiam na instituição, mas, mais de cinquenta
estudantes já passaram por
esse projeto”, explica a pro-

fessora do curso, Marcella de
Toledo Piza Roth.
Ainda de acordo com a professora, “o desenvolvimento
deste conceito está revolucionando a pecuária do país, pois
diversos produtores já aderiram às tecnologias difundidas
pela APTA e tiveram bons resultados de produtividade”.
Segundo Marcella de Toledo, para os alunos, é uma
oportunidade ímpar, “ainda
mais porque os olhos da cadeia produtiva estão focados
em aprender mais em como
produzir o boi 777. Os nossos
alunos não só sabem, como
também podem se conside-

rar partes integrantes disso.
Sendo assim, ali surgem também muitas oportunidades de
emprego e pós-graduação em
empresas e instituições de renome”, finalizou.
Outras importantes pesquisas que os estudantes da Zootecnia do Unifeb participam
são: a suplementação de bovinos de corte em pastagens,
os confinamentos, os tipos de
alimentos e os aditivos em dietas, o controle da produção de
metano por bovinos, a qualidade de carne, a reprodução de
bovinos de corte, o comportamento de equinos, dietas para
vacas e a qualidade do leite.

Sebrae-SP lança curso inovador
para empreendedores em Barretos
Chamado de Empreenda,
programa inclui atividades presenciais de cinco dias com ações
individuais e em grupo; curso é
guiado por 40 passos sobre empreendedorismo e gestão.
As técnicas modernas ligadas ao empreendedorismo,
como Canvas, design thinking e
apresentação de pitches, fazem
parte das atividades do Empreenda, um curso que utiliza
metodologia inovadora e promove uma imersão nas práticas
e comportamentos empreendedores, que será realizado pelo
Sebrae-SP, em Barretos.
O curso é dividido em três
fases: aquecimento (pré-curso
a distância), jornada empreendedora (40 horas de atividades presenciais) e acompanhamento (pós-curso).
“O Empreenda foi desenvolvido para atender tanto a
quem quer tirar uma idéia do
papel e começar um negócio,

quanto ao empreendedor que
já tem alguns anos de estrada e está em um momento
de mudança”, diz a analista
de negócios do Sebrae-SP,
Joyce Costa Henrique. “No
curso, eles poderão colocar
suas ideias à prova, refinar
o plano de negócio e mudar
a postura como empreendedor”, antecipou. As inscrições podem ser feitas pelo
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telefone 0800-570-0800.
Para quem quer conhecer o
curso, o Sebrae-SP vai realizar uma palestra de apresentação do Empreenda no dia
29 de agosto, às 19 horas, na
Associação Comercial e Industrial de Barretos (ACIB),
localizada no calçadão da rua
20. A parte presencial do curso será realizada entre os dias
15 e 19 de outubro.

No Empreenda, o participante terá acesso a informações,
técnicas e ferramentas comportamentais e de gestão para
torná-lo capaz de repensar a estruturação do seu projeto de
negócio ou o posicionamento e modelo do seu negócio atual,
desenvolvendo e fortalecendo sua atitude empreendedora.
A primeira parte do curso vai trazer informações e conteúdo
online para preparar o participante para a jornada empreendedora. O curso presencial tem duração de cinco dias com
atividades individuais e em grupo, que envolve desde o entendimento sobre o que é ser empreendedor até a utilização
de ferramentas de validação que vão favorecer um aprimoramento da sua ideia, projeto de negócio ou negócio já existente. Finalmente, o pós-curso é um acompanhamento exclusivo, com duas horas de consultoria presencial e uma hora
de consultoria por Skype para o desenvolvimento contínuo e
aplicação do conteúdo aprendido.
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Aposentado pode consultar
parcela do 13º nesta sexta-feira
O pagamento tem início no dia 27 com a liberação de parcela referente à metade do benefício
Segundo o INSS, o depóAposentados e pensionistas
do INSS (Instituto Nacional do sito da primeira parte vem
Seguro Social) já podem con- sem a cobrança do Imposto
sultar o valor exato da primei- de Renda. Se o segurado esra parcela do abono de Natal, tiver sujeito à tributação, ela
a partir de sexta-feira (17), dia chegará no pagamento da seem que a Previdência começa gunda parcela, paga a partir VALOR PROPORCIONAL
Segurados com benefício
a processar a folha de paga- de novembro. Nem todos os
segurados estarão com extra- por invalidez ou os que comementos do mês de agosto.
Nessa etapa, que começa to atualizado nesta sexta (17). çaram a receber aposentadono dia 27 de agosto, os apo- Tradicionalmente, o proces- ria ou pensão a partir de fevesentados receberão exata- so vai ocorrendo aos poucos reiro, não terão o equivalente
mente a metade do valor do e começa pelos benefícios à metade do benefício.
No caso dos auxílios, o
benefício. O depósito sai com iguais aos pisos.
No dia 27, o primeiro dia INSS considera que há a posas aposentadorias e pensões e
acompanha o calendário men- da folha de agosto, recebem o sibilidade de o segurado ter
sal do INSS. A antecipação do benefício e a primeira parcela alta antes do fim do ano. Por
abono vem sendo feita pelo do 13º, os segurados que ga- isso, ele recebe o equivalente
governo nos últimos anos e nham o salário mínimo, de R$ aos meses em que teve o aufoi confirmada pelo governo 954, e têm o cartão terminado xílio até o mês de agosto. A
de Michel Temer (PMDB), em 1. O calendário segue até diferença é paga no corte do
auxílio ou em dezembro.
o dia 10 de setembro.
em julho.

Contabilista dá dicas para pequenos empresários
aderirem ao e-Social com segurança
Empresas com faturamento
anual de até R$ 4,8 milhões,
produtores rurais, empregadores domésticos e microempreendedores com funcionário
contratado tem até 31 de agosto para aderir ao e-Social.
Segundo o contabilista Willian Ramos, mesmo com o prazo estendido, é importante que
as empresas estejam preparadas.
“O e-Social veio para facilitar
a vida dos empresários. No entanto, reunir os documentos,
verificar se as informações estão
corretas, é algo que leva tempo e
precisa muito cuidado. Por isso,
é fundamental estar preparado
para enviar as informações para
o portal”, destaca Ramos.
A ferramenta unifica as
informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas dos
empreendedores num banco
de dados administrado pelo
governo federal.
Quando totalmente implementado, o e-Social reunirá
informações de mais de 44
milhões de trabalhadores do
setor público e privado do
país em um mesmo sistema e
substituirá até 15 informações
prestadas ao governo – como
GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e de
Informações à Previdência
Social), RAIS (Relação Anual
de Informações Sociais), CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e
DIRF (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte) – por apenas uma.
De acordo com Ramos, as
empresas precisam de ajuda

Contabilista Willian
Ramos aponta o
caminho seguro para
adesão ao sistema.
(Foto: Aquino José/
Texto: Seven Press)

para organizar, analisar a documentação legal e verificar a
qualidade dos documentos que
darão embasamento para o envio das informações ao portal.
“O contabilista possibilita
que a empresa consiga organizar as informações e os processos internos, promovendo uma
integração entre as áreas de recursos humanos, segurança e
saúde no trabalho e contabilidade.” – ressalta o profissinal.
PLATAFORMA
SIMPLIFICADA
Nos novos portais do e-Social, os empregadores poderão
inserir diretamente as informa-

ções, sem necessidade de sistemas para integração. Os MEI
não precisarão de certificado
digital, apenas de um código
de acesso, semelhante ao e-Social do Empregador Doméstico. A plataforma simplificada
permitirá ao microempreendedor realizar cálculos automáticos, como rescisões e férias.
Segundo a Receita, a
maioria dos MEI continuará
prestando contas ao governo
por meio do SIMEI, que garante a isenção de impostos
federais como o Imposto sobre Produtos Industrializados.
Para esse público, nada muda.
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Profissionais de Educação Física
serão homenageados durante
sessão solene na Câmara Municipal
Foi aprovado por unanimidade na última sessão do
Legislativo barretense, o projeto de Lei de autoria dos vereadores Aparecido Cipriano
e Olímpio Jorge Naben, Euripinho, fixando todo mês de
setembro, sessão solene em
comemoração à Semana e ao
Dia Municipal do Profissional
de Educação Física.
Defensores da categoria,
os vereadores apresentaram

em 2011, o projeto de Lei
que institui no município de
Barretos a Semana e o Dia
Municipal do Profissional de
Educação Física, tornando-se
lei.O Dia do Profissional de
Educação Física acontece no
dia 1º de setembro, em razão
de a profissão ter sido regulamentada através de Lei Federal publicada na mesma data.
O vereador Euripinho ressaltou a importância da sessão

solene, destacando a importância desses profissionais
na sociedade.”A homenagem tem a finalidade de reverenciar os profissionais de
Educação Física, que muito
contribuem com a promoção
da saúde, promovendo ações
mediadoras para uma melhor
qualidade de vida de toda a
população”, afirmou.
Aparecido Cipriano defende a relevância dos profis-

Secretaria confirma agenda
esportiva para o final de semana
A secretaria municipal de Esportes e Lazer de Barretos
confirmou a agenda de suas equipes para quatro eventos
esportivos neste sábado (18) e domingo (19).
JUDO MASCULINO E FEMININO
Data: sábado, 18 de agosto, 7 horas
Local: Ginásio Milton Olaio Filho, em São
Carlos (SP)
Competição: Campeonato Paulista Aspirante Classes Sub 11 e Sub 13
- Barretos estará representada pelos judocas Maria Eduarda e Hugo Henrique. Técnico: Tiago Leal.
BASQUETEBOL MASCULINO
Data: sábado, 18 de agosto, às 14 horas
Local: Clube Monte Líbano, em Rio Preto (SP)
Competição: Copa Monte Líbano Máster
Sub 40
Jogo: Barretos x Tanabi

BASQUETEBOL MASCULINO
Data: domingo, 19 de agosto, às 9 horas
Local: Clube Monte Líbano, em Rio Preto
(SP)
Competição: Campeonato
da Liga Monte Líbano
Jogo: Barretos x Votuporanga
MOUNTAIN BIKE
Data: 19 de agosto, às 8 horas
Local: Guará (SP)
Competição: Copa Regional MTB – sexta etapa
Realização: Associação Joaquinense de
Ciclismo, com percurso de 40 quilômetros

sionais de Educação Física.
“Tenho muito orgulho de ser
professor de Educação Física e a oportunidade de, em
parceria com o CREF, poder
homenagear profissionais da
área é muito gratificante, pois
é função do legislador reconhecer o valor do trabalho de
nossos profissionais, que atuam nas mais diversas áreas,
fomentando não só o esporte
e a educação, mas também a
saúde e o bem-estar”, enfatizou o vereador.

Aparecido Cipriano e Euripinho são os autores da lei que homenageia os profissionais de Educação Física

