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BARRETOS 167 ANOS DE TRADIÇÃO

Esse é o primeiro aniversário de Barretos que passo como prefeita e, nesta data tão especial, po-
demos entregar obras e assinar convênios que irão melhorar a vida do barretense, mantendo 

nosso compromisso de cuidar das pessoas. A reforma do CEO (Centro de Especialidades Odon-
tológicas), no postinho do América, vem pra resolver um problema crônico de alagamento de 

mais de dez anos, garantindo assim um melhor atendimento a nossa população e um local 
adequado aos nossos profissionais da saúde. O convênio com a AMA (Associação de Amigos do 

Autista), na área da saúde, pela primeira vez na história, é um grande passo para garantir um 
melhor atendimento dos nossos autistas. Os moradores da Vila Paulista receberão, enfim, as 

escrituras de suas casas, um sonho que sonhamos juntos e estamos realizando. As casas e todo 
seu entorno foram revitalizados, garantindo uma vida melhor pra todas as famílias. Estou com 
o coração cheio de gratidão a Deus e a todos que nos permitem entregar estas conquistas para 
as famílias barretenses no aniversário da cidade que tanto amo. Estamos, também, vacinando 
nossos barretenses com muito amor, porque sabemos que essa é uma dose de esperança para 

nós e para o mundo. Parabéns Barretos, pelos seus 167 anos!
Paula Lemos 

Prefeita de Barretos

Cidade que cresce mantendo sua tradição, hoje comemora o turismo o ano todo
Depois de praticamente um ano e meio enfrentando a pandemia do coronavírus, que tomou conta do mundo todo, o município de Barretos e sua população vivem momentos de esperança com 

dias melhores. A vacinação contra a doença está aí, o nosso agosto de todos os anos chegou e dias melhores virão. Estamos em uma semana de compartilhar um novo tempo e, para fortalecer essa 
retomada, temos nossos Independentes nos brindando com uma festa “ausente” de abraços amigos e parceiros, mas “presente” como sempre tivemos, nos aproximando, ainda mais, dos nossos 
familiares em nossas casas. Afinal, nossa querida Barretos “de ontem, de agora e para sempre” recomeça sua caminhada um busca de dias melhores para todos.

De autoria do deputado Sebastião Santos o projeto inclui as cidades de Barretos, Bebedouro, Colina, Monte Azul Paulista e Viradouro
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jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

O PRIMEIRO DESFILE
A primeira festa cívica surgiu de 

uma ideia que os diretores do jornal 
Correio de Barretos, José Eduardo 
Menezes e Ruy Menezes, e o presi-
dente da ACIB, Gastão de Castro Lei-
te, tiveram durante uma reunião no 
Bar Jaú. A proposta era realizar uma 
sessão solene, uma conferência lite-
rária e uma palestra histórica para 
festejar o Dia da Cidade.

EVOLUÇÃO DO DESFILE
Porém, a ACIB acabou dedican-

do-se mais à ideia, que evoluiu para 
uma comemoração com programa-
ção mais extensa, incluindo o des-
file. A data oficial de realização do 
evento é 24 de agosto e o primeiro 
evento aconteceu em 1943.

RETRATO DAS FAMÍLIAS
Marcando as comemorações do 

aniversário de Barretos, a prefeitura 
inaugurou em 25 de agosto de 2019 
o monumento que retrata as famí-
lias Francisco Barreto e Simão An-
tônio Marques, o ““Librina””, que foi 
edificado na Praça Francisco Barreto. 
A obra entregue pelo prefeito Gui-
lherme Ávila (PSDB) retrata famílias 
que deram início ao município.

RECEPÇÃO CALOROSA
Flores e bandeiras na entrada da 

cidade recepcionaram turistas du-
rante a comemoração dos 164 anos. 
A entrada da Avenida 43 ganhou 
paisagismo especial durante a Festa 
do Peão em Barretos daquele ano.

TRADIÇÃO DE CIVISMO
Milhares de pessoas se encanta-

ram com apresentações de desfiles 
de aniversários ao longo dos oito anos 
de administração de Guilherme Ávila 
(PSDB). A tradição do desfile foi resga-
tada no primeiro ano de sua gestão.

SAUDADES DO SERTANEJO
A tradição sertaneja ficava mais 

aflorada em agosto e encantava os 
barretenses com o Serestão e Alvo-
rada nos dias que antecedem a Fes-
ta do Peão. Outro evento que traz 
saudades é o “Viola e Cantoria” que 
acontecia no Mercadão Municipal.

OBRA RESTAURADA
Os artistas Pedro Perozzi e Louri-

val Betelli entregaram a restauração 
do Marco Zero em 20 de agosto de 
2014. A obra, que foi construída por 
eles, junto com Cesário Ceperó, pro-
moveu o encontro de familiares dos 
fundadores do município e come-
morou os 160 anos.

ESTUDOS HISTÓRICOS
A Primeira Semana de Estudos 

Históricos de Barretos aconteceu en-

PAINEL 
tre 26 a 30 de agosto de 2013. O obje-
tivo é levar aos barretenses um pouco 
da história da cidade através de his-
toriadores que retratam a história do 
município. A lei consta no calendário 
oficial do município e foi encabeçada 
pela pesquisadora Sueli Fernandes.

DESCOBRINDO A CIDADE
O livro “Redescobrindo Barretos”, 

cuja impressão foi feita pela Imprensa 
Oficial do Estado, é uma obra literária 
com fins educacionais e foi lançada 
nos 158 de Barretos. Foi escrito por 
Karla Armani, Priscila Ventura Trúculo, 
Roseli Tineli e Sueli Fernandes.

ANIVERSÁRIO COM PAC
Emanoel Carvalho (PTB) celebrou 

o aniversário da cidade na assinatura 
do PAC 2 ao lado da presidente Dilma 
Rousseff (PT) em agosto de 2011. A 
obra se referia à canalização e reur-
banização do Córrego do Aleixo e a 
construção da Avenida Fundo de Vale, 
e da Estação de Tratamento de Água 
com captação do Córrego das Pedras.

USINA E CAVALGADA
A Usina de Material Reciclável 

foi inaugurada na Fazenda Munici-
pal durante as comemorações dos 
156 anos de Barretos. O prefeito 
Emanoel Carvalho (PTB) ainda deu a 
largada na cavalgada que percorreu 
as principais ruas da cidade.

PÓRTICO NA COMITIVA
Um pórtico de aço avaliado em 

R$ 97 mil recepcionava os turistas na 
Via das Comitivas em 2008. O monu-
mento entregue em 2008 consiste 
em 20 postes estilizados em cores va-
riadas e com certo grau de inclinação.

PRESENTE PARA SER LEMBRADO
Foi na gestão de Uebe Rezeck 

(MDB) que foi construída a pista 
de três faixas de rolamento da Via 
das Comitivas. A obra entregue nas 
vésperas da Festa do Peão garantiu 
fluidez do trânsito e ajudou no cres-
cimento do evento. 

“Parabenizo a cidade de Barretos pelos seus 167 anos e agra-
deço aos integrantes do setor pelo apoio ao comércio varejista da 
cidade e pela união para o enfrentamento da crise econômica, em 
consequência das dificuldades enfrentadas durante a pandemia 
da Covid-19. A ACIB está muito feliz por superarmos essa fase 
de pandemia, Que o comércio permaneça firme e unido pra con-
seguirmos superar as dificuldades desse momento de pandemia”.

Barretos 167 anos

Jackelyne Rossini – presidente da ACIB 
(Associação Comercial e Industrial de Barretos)

Barretos 167 anos

“Parabéns à querida Barretos nestes 167 anos! Um 
orgulho viver nesta cidade, com esta gente que luta e 
não se deixa vencer pelos obstáculos; capaz de recome-
çar sempre, sem perder jamais a esperança no futuro!”

Dom Milton Kenan Júnior 
Bispo diocesano de Barretos

Barretos 167 anos

“Parabéns Barretos pelos seus 167 anos de uma 
linda história. Hoje, como vereador eleito, quero con-
tinuar trabalhando para o nosso povo, com perseve-
rança, determinação e uma vontade infalível de ver 
nosso município prosperando cada vez mais. Que o 
presente à nossa cidade e à nossa população seja a 
humanização, de uma cidade mais fraterna. Precisa-
mos estar unidos neste momento, sem ideologias polí-
ticas, mas com humanidade, pensando no bem de nos-
sa cidade, por todos que aqui vivem. Que nossa cidade 
seja cada vez mais motivo de orgulho”.

Vereador Ricardo Rocha Bodinho Barretos 167 anos

“Barretos comemora 167 anos e parabenizo o mu-
nicípio e todos  os barretenses. É um orgulho ser filho 
desta terra e reafirmo o compromisso de seguir traba-
lhando muito em benefício da coletividade e desenvol-
vimento da nossa amada cidade”.

Vereador Nestor Leonel

Barretos 167 anos

“Que a nossa querida cidade de Barretos cresça cada 
vez mais e mostre a sua pujança. Muitas felicidades a 
Barretos e todos os barretenses”.

Dr José Luiz Cavalcanti
delegado Policia Civil

Neste dia em que se celebra mais um aniver-
sário de Barretos expresso minha homenagem 
a todos e quero destacar que trabalhamos jun-
to à prefeita Paula Lemos para termos um novo 
SAAEB neste ano em que a autarquia comemora 
50 anos. Parabéns Barretos!

Barretos 167 anos

Valdo Vilani 
Superintendente do SAAE Barretos

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.
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“Um viva para esta cidade que, faça chuva ou faça sol, sempre me encanta e me faz sonhar.” Parabéns Barretos, pelos seus 167 anos! 

Quem apagou velinhas no domingo (22), foi Ana Beatriz de Lima 
Silva. A técnica de enfermagem da UBS do Bairro Derby Clube, re-
cebeu os cumprimentos de amigos, familiares e todo o carinho do 
maridão Neto Santos e do filho João Gabriel (foto). Felicidades Bia!

Quem completou idade nova no sábado (14), foi Ana Stela Mo-
chiute da Silva. A técnica em nutrição é dietética do H.A, recebeu 
muitos cumprimentos de amigos e familiares, e beijos e papari-
cos do maridão Marcelo e da filha Ana Júlya. Tudo de bom Stela!

O empresário e super pai, Marcos Silva, festeja seu aniversá-
rio hoje (25), e nessa data tão especial, ele recebe o carinho 

da esposa Lorrayne Matos, dos filhos Pedro, Julia e Sofia, e as 
felicitações de amigos e familiares. Tudo de bom!

Hoje (25), é dia de cantar parabéns para o Sr. Luiz Ramos. 
O palmeirense roxo comemora a data ladeado de 
seus filhos Leonardo e Katiúscia, e recebe muito 

carinho dos familiares e amigos. Parabéns!

O Representante Comercial do Grupo Petrópolis (Barretos), 
e também palmeirense, Leandro Carvalho, celebrou mais um 

aniversário segunda-feira (23). A data especial foi comemorada 
recebendo o carinho de seus amigos e familiares. Parabéns!

Inverno com cara de verão, e para se refrescar, 
Alexandre Barretos aproveita da melhor forma, piscina, 

bebida gelada e protetor solar. Aí sim!

Paula Mara e Guilherme Lacerda renovaram votos de união, 
e escolheram a praia das Sete Fontes, Ubatuba/SP, para curtir 

momentos a dois. Felicidades ao casal!
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ESPECIAL TURISMO RURAL

Roteiro Turístico do Peão de Boiadeiro é 
aprovado pela Assembleia Legislativa

De autoria do deputado Sebastião Santos o projeto inclui as cidades de Barretos, Bebedouro, Colina, Monte Azul Paulista e Viradouro
Foi aprovado por unanimi-

dade, pelos deputados estaduais 
na Assembléia Legislativa de 
São Paulo, o projeto de lei, de 
autoria do deputado estadual, 
Sebastião Santos (Republica-
nos), que cria o roteiro turístico 
do Peão de Boiadeiro, integra-
do pelos municípios de Barre-
tos, Bebedouro, Colina, Monte 
Azul Paulista e Viradouro.

O principal objetivo do pro-
jeto de lei é promover o turis-

mo regional mostrando como 
era antigamente a rota boiadei-
ra para o turismo no geral.

“A criação do Roteiro Turís-
tico do Peão de Boiadeiro certa-
mente fomentará o desenvolvi-
mento turístico regional, através 
da cooperação entre os municí-
pios que o compõe, incentivan-
do assim, os pequenos, médios e 
grandes empresários, bem como 
a participação de associações e 
dos cidadãos na promoção do 

turismo que gerará renda e in-
clusão social”, disse Sebastião 
Santos, em sua justificativa.

A visão geral do projeto 
traz a promoção de desenvol-
ver a cultura caipira, propor-
cionando aos turistas uma rota 
histórica, cheia de tradições 
com comidas típicas, danças, 
músicas sertanejas, festivida-
des, cavalgadas e apetrechos 
do interior caipira.

Os municípios de Bebedou-

ro, Colina, Monte Azul Paulista 
e Viradouro poderão explorar o 
turismo em parceria da cidade 
de Barretos, conhecida pela fa-
mosa Festa do Peão.

“Nós não podemos perder 
um produto que é comerciali-
zado em muitos países e que 
nós temos aqui e não é divul-
gado”, disse Santos.

Entre os setores envolvidos 
nessa iniciativa estão hotelaria, 
restaurantes, docerias, selarias, 

lojas de souvenirs, artesanatos, 
entidades e associações, que, 
de acordo com o deputado, fa-
rão com que “toda a população 
se envolva e haja uma criação 
de renda e emprego pra essas 
pessoas”, ressaltou.

O parlamentar finaliza di-
zendo sobre o empenho do pro-
jeto, que desde 2015, vem bus-
cando sua aprovação com êxito.

“A nossa bandeira por Bar-
retos é bem antiga e promisso-

ra, buscamos e conseguimos o 
selo de município de interesse 
turístico, agora a rota boiadei-
ra e, muito em breve, transfor-
mar a cidade em aglomerado, 
proporcionando o aumento e 
visibilidade em todo o Estado 
de São Paulo. O que depen-
der de mim, Barretos sempre 
estará à frente nos projetos e 
ações na geração de emprego, 
renda e turismo”, destacou 
Sebastião Santos.

Roteiro turístico religioso 
contempla Barretos e região

No final de janeiro deste 
ano, já com uma nova adminis-
tração municipal, o secretário 
municipal de Turismo, Cuia-
bano Lima manteve reunião na 
Cúria Diocesana, juntamente 
com o bispo dom Milton Ke-
nan Júnior, o padre Dionísio e 
o Diácono Lombardi, articu-
lando sobre turismo religioso 
na cidade de Barretos.

Neste encontro foi apre-
sentada uma proposta para a 
criação de um Roteiro Reli-
gioso das Capelas, que con-
templam os distritos rurais da 
nossa cidade.

Também, neste encontro, 
foram iniciadas as tratativas 
para a formatação de um iti-
nerário denominado como 
Caminho da Fé, que ligará a 

Mini Basílica de Nossa Se-
nhora Aparecida, de Barretos, 
até a Basílica de Aparecida.

Esses roteiros religiosos 
contemplarão, também, as ci-
dades vizinhas, Colina, Bebe-
douro, Pitangueiras e Pontal, 
com uma regionalização do 
Turismo, atendendo uma so-
licitação da Secretaria de Tu-
rismo do Estado de São Paulo.

Fotos: Aquino José

O mapeamento do 
turismo rural de Barretos

A Secretaria Municipal de 
Turismo de Barretos perma-
nece realizando um levanta-
mento completo de atrações 
turísticas rurais, atendendo 
uma solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, que 
está organizando um mapea-
mento de todos os municípios.

Para isto está sendo respon-
dido um formulário enviado 
pela Secretaria Estadual de Tu-
rismo com todos os dados le-
vantados pela secretaria barre-

tense. O trabalho local consiste 
em visitas a cada propriedade 
com registro de fotos.

Estão sendo consideradas 
as propriedades rurais, hotel 
ecológico, estâncias, pesquei-
ros e restaurantes.

O levantamento é feito pela 
equipe da Secretaria Munici-
pal de Turismo, que irá forma-
tar todos os dados em um só 
documento, que será enviado 
para a Secretaria Estadual.

Barretos é uma cidade con-

siderada como um importante 
polo turístico em vários seg-
mentos, incluindo de eventos, 
saúde e outros, como o turis-
mo rural.

“Este levantamento é de 
muita importância e vai ao en-
contro do pensamento da pre-
feita Paula Lemos em valorizar 
e intensificar nosso potencial 
turístico, inclusive, a busca 
pelo Selo Estância Turística”, 
afirmou o secretário municipal 
de Turismo, Cuiabano Lima.
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BARRETOS 167 ANOS

TURISMO O ANO INTEIRO
Parte histórica da cidade

A parte histórica de Bar-
retos merece uma visita, que 
pode começar no marco histó-
rico da cidade, que também é 
o seu marco inicial e geográfi-
co. Os visitantes podem apre-
ciar o mural em relevo das 
imagens da Família Barre-
to, do Divino Espírito Santo, 
padroeiro do município e do 
brasão da cidade, com o lema: 
“Frates Sumus Omnes”, que 
significa que “Somos Todos 
Irmãos”. O mural possui 7 
metros de altura e 10 metros 
de comprimento e foi escul-
pido em concreto, sugerindo 
a imagem de uma fortaleza. 
Fica localizado na Rua 8, es-
quina com a Avenida 13.

Outro passeio que você 
deve fazer em Barretos para 
saber mais sobre a sua história 
é ir até a Catedral do Divino 
Espírito Santo, localizada na 
Praça Francisco Barreto.

Mais uma parada importan-
te na sua visita deve acontecer 
no Museu Municipal, Artísti-
co e Cultural Ruy Menezes. 
O espaço foi criado em 1974 e 
abriga o acervo do Museu Ana 
Rosa, que funcionava em ou-
tro lugar. A bela construção de 
1907 já foi sede da Prefeitura e 
do Poder Legislativo. É conhe-
cido também como o Palácio 
das Águias por ter duas estátuas 
em formato de águia no alto da 
fachada. O acervo conta com 
peças raras que buscam retratar 
as origens e as transformações 
culturais, sociais e econômicas 
de Barretos. São realizadas vi-
sitas guiadas no museu, que 
fica localizado na Avenida 17, 
esquina com a Rua 16.

Parque do Peão de Boiadeiro de Barretos
O Parque do Peão de Boia-

deiro de Barretos foi inaugu-
rado em 1985, em uma área 
de 50 alqueires. O local im-
pressiona pelo seu tamanho, 
contendo um espaço para a 
feira comercial, estaciona-
mento para 10 mil veículos, 
Berrantão, Rancho do Peãozi-
nho, área de camping, Rancho 
da Queima do Alho, fazendi-
nha, hípica e o impressionante 
estádio polivalente de rodeio, 
projetado pelo renomado ar-
quiteto brasileiro Oscar Nie-
meyer, com capacidade para 
35 mil pessoas sentadas. Fica 
localizado na Rodovia Briga-
deiro Faria Lima, Km 428.

Outro lugar que não pode 
faltar na sua lista é conhe-
cer o Memorial do Peão de 
Boiadeiro, localizado dentro 
do Parque do Peão. O espaço 
conta a história da Festa do 
Peão de Boiadeiro de Barretos 
e de seu fundador, o Clube Os 
Independentes. Inaugurado 
em 2005, o memorial possui 
o formato que remete a uma 
lona de circo, em homenagem 
à lona que abrigou a primeira 
Festa do Peão, em 1956.

A chamada Região dos Lagos de Barretos é 
um convite para o descanso e a contemplação da 
natureza. Trata-se de um conjunto de três lagos 
ornamentais, abastecidos pelo córrego do Alei-
xo. Possui uma boa infraestrutura com ciclovias 
e calçadas para a prática de atividades esportivas.

Outro ponto de encontro em Barretos é 
a Praça da Primavera, que conta com um 
belo projeto paisagístico com árvores, core-
to, passagem de córrego com pontes e fonte 
luminosa. Fica localizada na Rua 18 com as 
avenidas 33 e 35.

Já a Estância Ecológica Canaã é uma 
propriedade rural com ambiente familiar. 
Serve de refúgio para moradores e turistas, 
que podem apreciar a natureza e respirar ar 
puro. A proposta da estância é voltada para 
a vida no campo. Há uma casa na árvore 
para as crianças, lago, várias nascentes, pis-
cina e atividades como pesca e trilha. É pos-
sível passar o dia no local ou se hospedar 
no hotel ecológico 3 estrelas, que funciona 
dentro da estância. Para informações sobre 
valores, acesse o site oficial. A Estância está 
localizada na Via Pedro Vicentini, a 14 km 
do aeroporto de Barretos.

O Rancho do Peãozinho 
é outra opção de lazer para as 
crianças. O espaço, localizado 
dentro do Parque do Peão, conta 
com áreas gramadas que podem 
receber piqueniques. Uma pista, 
que durante a Festa do Peão é 
utilizada para aulas de trânsito, 
é usada pela garotada para andar 
de bicicletas, triciclos, patins e 
até mesmo skates, com toda a 
segurança e tranquilidade.

Há também no local muitos 
balanços, escorregadores, ban-
cos de areia, pontes suspensas 
e até uma casa de João de Bar-
ro gigante. Já a Vila Ecológica 
é formada por pequenas casas 
construídas com material reci-

clável, que servem para ensi-
nar conceitos de sustentabili-
dade aos visitantes.

Um dos destaques do Ran-
cho do Peãozinho é o mini 
zoológico, que conta com pô-
neis, diversas espécies de aves, 

carneiros e coelhos. Passeios a 
cavalo também são oferecidos.

Já a Arena da Ciência, que 
funciona somente de terça a 
sexta-feira, reúne atividades 
que ensinam de maneira di-
vertida conceitos científicos.

O Barretos Country Acquapar é considerado o primeiro resort country do país. Dispõe 
de parque aquático com uma piscina de ondas com extensa praia, um conjunto com seis toboá-
guas, além de outras dez atrações. Há ainda no espaço mini fazenda, mini zoológico, passeios 
de cavalos, trole, montaria em bois e em búfalos, trenzinho caipira, forte apache, tirolesa e 
muito mais. Dentro do parque funciona também um restaurante e um hotel com pensão com-
pleta. O parque fica aberto todos os dias até dezembro de 2017. Funciona das 10h às 18 horas. 
Para informações sobre valores, acesse o site oficial.

Para quem gosta de fazendas, Barretos também oferece passeios muito interessantes, como a 
Fazendinha do Vovô João, onde um dos destaques é a Casa da Roça. É aqui que o proprietário do 
lugar guarda utensílios domésticos típicos de uma fazenda do interior paulista, como fogão a lenha, 
tachos de barro, torrador de café e moedor de cana. O passeio ainda inclui uma visita a um viveiro 
de aves, onde estão pavões, faisões, marrecos e gansos. A Fazendinha do Vovô João funciona das 
9h às 11h e das 13h às 17h. Fica localizada na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), km 101.
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VEREADORES TÊM DIREITOS 
POLÍTICOS SUSPENSOS

Os vereadores barretenses Agnaldo Moreira e Mário Ferreira Pires 
tiveram suspensos os seus direitos políticos, conforme decreto de 12 
de junho de 1964. O documento publicado no Diário Oficial da União 
foi assinado pelo presidente da República, Humberto de Alencar Cas-
tello Branco, e pelo ministro da Justiça, Milton Soares Campos.

PARQUE PARA PEQUENOS ANIMAIS
A criação de um Pet Park para que os donos possam passear com 

animais, realizar encontros, feiras de doação, entre outras atividades, é 
uma proposta do vereador Raphael Oliveira (PRTB).

CARNAVAL DE RUA 2022
O vereador Raphael Silvério (PSDB) consultou a prefeita Paula Le-

mos (DEM) sobre a possibilidade de realizar carnaval de rua em Barretos, 
em razão do afrouxamento das medidas restritivas.

PARABÉNS FORÇA TÁTICA E ROCAM
Votos de congratulações e aplausos aos policiais militares da 

Força Tática e Rocam foram propostos pelo vereador Eduardo do 
Mercado (REP).

CADÊ O TREM, INDAGA PAULO CORREA
Informações sobre o novo cronograma da concessionária res-

ponsável pela recuperação e modernização do ramal ferroviário 
Pradópolis-Barretos-Colômbia foram solicitadas pelo presidente 
da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL). O documento foi enca-
minhado ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres - ANTT.

ZUM ZUM ZUM ZUM, Ê CAPOEIRA!
O vereador Ângelo Tegami (PV) deseja saber se alguma escola ado-

tou a capoeira como atividade extracurricular conforme lei municipal.

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Quantas famílias são assistidas e qual o critério de seleção para aten-

dimento pelo Fundo Social de Solidariedade? É o questionamento do 
vereador Fabrício Lemos (PL) em requerimento aprovado pela Câmara.

BEIRA DO RIO PARDO ILUMINADA
Os vereadores Lupa (PRTB) e Raphael Oliveira (PRTB) são au-

tores de requerimento endereçado à prefeita Paula Lemos (DEM), 
pedindo estudo técnico de viabilidade para iluminar toda a exten-
são que dá acesso aos ranchos do Rio Pardo, na Vila da Mixórdia.

LIMPEZA NO COPO SUJO
Limpeza nos brinquedos infantis instalados na conhecida “Pra-

ça do Copo Sujo”, no bairro Pedro Cavalini, foi solicitada pelo 
vereador Vagner Chiapetti (REP).

EM TEMPOS DE FESTA DO PEÃO...
... tem político dando o chapéu no eleitor e cabo eleitoral dando 

o troco.

PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

Final da Terceira Violeira Gedeão da Viola reuniu 
grande público e emoção no North Shopping Barretos

Duplas e trios de diversas 
cidades participaram da tercei-
ra edição da Violeira Gedeão 
da Viola, realizada no último 
domingo, 22 agosto, na praça 
de alimentação do North Sho-
pping Barretos. O concurso, 
destinado somente para artistas 
de música caipira, emocionou o 
público presente que aplaudiu 
muito a cada apresentação.

A final acirrada elegeu a 
dupla Adriano Reis e Cuia-
bá, de São José do Rio Preto, 
para o primeiro lugar, com 
435,10 pontos, e o prêmio de 
R$1000,00 (mil reais), seguido 
de Matheus e Maciel, da cidade 
de Olímpia, com 419,10 pon-
tos, premiação de R$ 500,00 
(quinhentos reais) e Mario e 
Marcinho, de Barretos, com 
416,20 pontos e prêmio de R$ 
400,00 (quatrocentos reais).

O quarto e quinto lugares 
ficaram, respectivamente, com 
Zé Roberto e Tony Silva, de São 
José do Rio Preto, com 415,50 
pontos e premiação de R$ 

O maior símbolo do rodeio 
de Barretos vai se transformar 
em palco para a live “Barretos 
Ontem, Agora e Pra Sempre”.

Aos pés do monumento de 
27 metros, que homenageia os 
competidores de rodeio, será 
montada uma estrutura iné-
dita e exclusiva para o show 
de Wesley Safadão e convida-
dos, que acontece no próximo 
sábado, 28, a partir das 21 
horas, com transmissão pelo 
canal do YouTube /festado-

Dia 25 - Quarta-feira
9h: Prova de Três Tambores - Aquecimento
Transmissão:YouTube.com/festadopeaodebarretos
Dia 26 - Quinta-feira
9h: Eliminatórias de Team Penning e Três Tambores
Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos
19h: Montarias em Touros - PBR
Transmissão: Facebook e Youtube: facebook.com/pbrbrazil e https://bit.
ly/3B0YfbZ
21h30: Team Penning e Três Tambores
Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos
Dia 27 - Sexta-feira
9h: Eliminatórias de Team Penning e Três Tambores
Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos
18h55: PBR - Montaria em Touros
Transmissão: ao vivo pelo Sport TV 3
21h30: Team Penning e Três Tambores
Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos
21h30: Show César Menotti & Fabiano + convidados.
Transmissão: YouTube.com/festadopeaodebarretos
Dia 28 - Sábado
9h: Eliminatórias de Team Penning e Três Tambores
18h30: Rodeio de Barretos - Montarias em Touros
20h45: Team Penning e Três Tambores
21h: Show Wesley Safadão + convidados
Todas as transmissões: YouTube.com/festadopeaodebarretos
Dia 29 - Domingo
12h: Lucas ¨& Luan - gravação do DVD
16h30: Finais - Team Penning e Três Tambores
18h: Rodeio de Barretos - Semifinal - Montarias em Touros
19h30: Rodeio de Barretos - Montarias em Cavalo - Cutiano
20h: Rodeio de Barretos - Final - Touros
Todas as transmissões: YouTube.com/festadopeaodebarretos

Monumento no Parque do Peão se transforma em palco 
inédito para a live de Barretos no próximo sábado

Icônica estátua de 27 metros também será protagonista na festa on-line com estrutura projetada para receber Safadão e os convidados, Simone & Simaria, César Menotti & Fabiano e Matheus & Kauan
peaodebarretos.

Para marcar o mês de agosto, 
quando acontece tradicionalmen-
te o evento presencial, que foi 
adiado para 2022, a live de Bar-
retos começa nesta quarta-feira, 
dia 25, com a programação es-
portiva e uma série de shows.
SÍMBOLO DO RODEIO

No sábado, o famoso Mo-
numento ao Peão será o an-
fitrião de Wesley Safadão e 
seus convidados Simone & 
Simaria, Cesar Menotti & Fa-

biano e Matheus & Kauan.
Projetada para home-

nagear os competidores de 
rodeio do Brasil e inaugu-
rada nas comemorações do 
cinquentenário da Festa no 
Parque do Peão, a estátua se 
tornará protagonista, também, 
durante a live especial ao ter 
o palco montado aos seus pés.

“O monumento está lo-
calizado na entrada princi-
pal do Parque do Peão. É ele 
quem recepciona os visitantes 

de nosso evento presencial. 
Então, nossa ideia é que ele 
também recepcione o público 
virtualmente”, antecipa Jerô-
nimo Luiz Muzetti, presidente 
de Os Independentes, associa-
ção promotora da Festa desde 
sua fundação, em 1956.

“Queremos levar pra casa 
das pessoas a sensação de 
entrar no nosso evento e tam-
bém homenagear e ressaltar a 
importância do rodeio pra este 
país”, complementa Muzetti.

A expectativa é que sejam 
cerca de sete horas de apre-
sentação aos pés do monu-
mento turístico que é símbolo 
da Festa do Peão.

MAIS SHOWS 
E MONTARIAS

Outros shows também es-
tão na grade do evento, como 
uma versão intimista do proje-
to Os Menotti e convidados na 
sexta-feira, dia 27, a partir das 
21h30, e a gravação do DVD 

de Lucas & Luan no domingo, 
29, a partir das 12 horas.

Já a programação esportiva 
- com montarias em touros e ca-
valos e provas cronometradas - 
tem início nesta quarta-feira, dia 
25, e segue até domingo, 29.

Todas as transmissões 
acontecem pelo canal do 
youtube da Festa do Peão de 
Barretos. Mais informações: 
https://www.independentes.
com.br (Foto: Mateus Rios)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

300,00 (trezentos reais) e Mai-
con e Luiz Henrique, de Barre-
tos, com 414,90 pontos e prêmio 
de R$200,00 (duzentos reais).

Todas as duplas classifica-
das para a final, do sexto ao dé-
cimo lugar, receberam premia-
ção em dinheiro no valor de R$ 
100,00. Ficaram classificadas: 
Márcio e Monteiro, Lizzie, Mi-
riam Mattos e Camila, João Pe-
dro e Milton Colenghi e Dino 
Prado e Paulinho Lopes.

Cada dupla teve 5 minutos 
para a afinação dos instru-
mentos e pôde apresentar aos 
jurados, na final, a execução 
de duas músicas, sendo a se-
gunda a canção principal.

A programação também 
contou com participação es-
pecial do locutor de rodeios, 
Cuiabano Lima, e apresentação 
dos alunos do Centro Munici-
pal de Artes e Esportes Unifica-
dos “Euníce Espíndola- CEU” 
da turma do professor Aristeu 
Faustino em parceria com a 
AF Company, além dos alunos 

de Danças Urbanas do Centro 
Municipal de Artes “Bezerra de 
Menezes” – CEMART da tur-
ma do professor Vitor Santiago.

O concurso teve como 
júri na final, Euvaldo Lacer-
da, Zezinho Barretos, Nuvem 
Branca,  Carlinhos, Ricardo 
Megda, Pedro Sanches, Elvio 
Gonzales, Thiago de Menezes 
Tavares e Fernando Faria.

A Violeira Gedeão da Vio-
la foi realizada pela prefeitura 
de Barretos, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultura, 
em parceria com o North Sho-

pping Barretos.
“Este tipo de evento mantém 

viva nossas tradições e valoriza 
nosso poder de pertencimento, 
da vivência caipira e da preser-
varmos de nossa historia”, de-
clarou o secretário municipal de 
Cultura, Rogério Teodósio.

A Violeira homenageia um 
dos mais importantes violei-
ros do país, Gedeão da Viola, 
que fez história no cenário 
nacional e que escolheu a ci-
dade de Barretos como sua 
base, onde morreu em março 
de 2005. (Fotos: Nivaldo Jr.)
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Nesta quarta-feira, dia 25 
de agosto, Barretos celebra 
167 anos. E em meio às co-
memorações, a prefeita Paula 
Lemos e seu secretariado fará 
a entrega de demandas e proje-
tos importantes para a cidade.

A começar pela entrega da 
reforma do Centro de Espe-
cialidades Odontológicas, às 
8 horas deste dia 25, na UBS 
Milton Baroni, na Avenida 
Sacadura Cabral, entre as ruas 
44 e 46, no bairro América.

Na sequência, está marca-

da a assinatura de um convê-
nio com a Associação de Ami-
gos do Autista (AMA), às 9 
horas, na Rua Chile, nº 2.015, 
no bairro América.

Ainda dentro do calendário 
referente ao aniversário da cida-
de, na quinta-feira, dia 26, acon-
tece a entrega da regularização 
fundiária e da revitalização das 
casas da Vila Paulista e todo seu 
entorno (antiga Fepasa).

O ato acontece na Estação 
Cultural Placidino Alves Gon-
çalves, localizada na Praça Con-

selheiro Antônio Prado, nº 555.
“Desde o início do ano es-

tamos trabalhando para melho-
rar a vida das pessoas. E é com 
muita alegria que neste aniver-
sário de Barretos tenho a feli-
cidade de poder entregar essas 
conquistas, além de todas as 
outras já entregues nesses sete 
primeiros meses do nosso go-
verno. Peço a Deus para que 
continue nos dando sabedoria 
e força para melhorar a vida de 
cada barretense”, comentou a 
prefeita Paula Lemos.

Para comemorar os 167 anos 
de nossa cidade, nesta quarta-fei-
ra, 25 de agosto, o Barretos Cou-
ntry Thermas Park, o 2º maior 
parque aquático de águas termais 
da região, dará um presente espe-
cial para os barretenses.

Todo morador que adquirir 
uma entrada ganhará outro in-
gresso de presente para poder 
usufruir das mais de 40 atra-
ções do complexo e aprovei-
tar a programação de aniver-
sário, que começa de manhã e 
se estenderá por todo o dia.

Para ter direito ao convi-
te extra, os moradores devem 
apresentar comprovante de re-
sidência, como contas de água, 
luz ou telefone. Um dos desta-
ques da programação especial 
de aniversário será o show ao 
vivo do Grupo Nossa Imagem, 
a partir das 13 horas, na praia.

Além das atrações aquáti-
cas, mais de 15 atividades es-

Barretos Country dá ingresso para 
barretenses no aniversário da cidade

tão previstas para transformar 
o dia dos barretenses numa 
experiência inesquecível. Ati-
vidades na fazendinha, passeio 
de trenzinho, artesanato, tiro-
lesa e diversas outras atrações 
foram pensadas para garantir 
a diversão, enquanto a cidade 
completa mais um ano de vida.

“Pensamos em cada deta-
lhe para que o feriado dos bar-
retenses pudesse ser comemo-
rado com muita brincadeira e 
descontração, seguindo todos 
os protocolos para garantir 
uma experiência divertida e 
ao mesmo tempo segura para 

todos”, diz Filipe Rezende, 
diretor de entretenimento do 
GR GROUP, responsável pelo 
complexo de Barretos.

O Barretos Country Ther-
mas Park é conhecido por ser 
um oásis de águas quentes e 
muito verde na região, ofere-
cendo mais de 200 mil m² de 
área aberta, contato com ani-
mais da fazendinha e em total 
harmonia com a natureza.

São mais de 40 atrações e um 
parque aquático que inclui até 
uma praia artificial, que garante 
experiência de diversão e des-
canso pé na areia aos visitantes.

Na compra de uma entrada, duas pessoas poderão aproveitar 
a programação especial no feriado desta quarta-feira (25)

Comemoração dos 167 anos de Barretos 
tem entrega de obra, assinatura de 

convênio e regularizações de imóveis

Crianças participam de atividades culturais nas escolas 
municipais após ampliação das aulas presenciais

Com a ampliação das ati-
vidades presenciais nas esco-
las do sistema municipal de 
ensino de Barretos, os alunos 
retomaram a participação em 
atividades culturais que valo-
rizem a cultura caipira, a tra-
dição barretense e também o 
folclore brasileiro.

Ao longo de agosto, estão 
sendo realizadas atividades 
sobre os costumes sertanejos.

A Escola Municipal Maria 
Alves Barcellos de Olivei-
ra, por exemplo, foi uma das 
que promoveu a tradicional 
Queima do Alho para celebrar 
o aniversário de Barretos e a 
tradição caipira da cidade.

Folclore em sala de aula
Também entre as ações 

estão a realização de projetos 
interdisciplinares como brin-
cadeiras, danças, culinária e 
atividades sobre o folclore.

O Cemei Dr. Luiz Spina, 
por exemplo, desenvolveu 

atividades sobre o folclore 
brasileiro com a turma da Re-
creação B. As lendas como da 
Iara, Curupira e do Saci Pere-
rê foram contadas às crianças, 
que também puderam confec-
cionar desenhos com a utiliza-
ção de materiais de reuso.

“Trabalhar com o folclore 
desde a Educação Infantil é mui-
to importante para fortalecermos 
a nossa história”, destaca a pro-
fessora Elisângela Faustinoni.

No Cemei Paulo Belmiro, 
o destaque se deu pela conta-

ção de histórias e teatro com 
os personagens folclóricos. Já 
no Cemei Tenente Affonso Câ-
mara Filho, as crianças pude-
ram pintar sobre a “Lenda do 
Boitatá” utilizando tintas e co-
tonetes, trabalhando a coorde-
nação motora de forma lúdica.

“O ensino fundamental 
vem realizando atividades para 
superar as lacunas formativas 
e desenvolver os conteúdos es-
senciais à cidadania”, explica 
a supervisora geral do ensino 
fundamental, Fabiana Vigo.
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