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Comandantes da PM 
são homenageados 
em Ribeirão Preto

Na última quarta-feira (17), o 
tenente coronel, Paulo Henrique 
Jurisato, comandante do 33º Ba-
talhão de Polícia Militar do Interior 
de Barretos, e o capitão PM, An-
dré Luiz Hannickel, comandante 
da 4º Companhia de Polícia Mi-
litar, de Guaíra, foram homena-
geados em solenidade na sede 
do Comando de Policiamento do 
Interior Três, em Ribeirão Preto. 
Jurisato e Hannickel receberam 
a medalha “Patrono do Coman-
do de Policiamento do Interior 
Três”, entregue pelo Coronel PM, 
Paulo Monte Serrat Filho. A me-
dalha homenageia profissionais 
civis e militares que “contribuíram 
para o maior brilho ou de algum 
modo prestou relevantes servi-
ços ao Estado de São Paulo na 
região de Ribeirão Preto e à po-
pulação paulista, atuando direta 
ou indiretamente, para a eleva-
ção do nome da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo”.

3º Day Riodas
Neste domingo, 21 de julho, 

a partir das 8 horas da manhã, 
o Rio das Pedras Country Club 
promove entre seus associa-
dos o 3º Day Riodas. O evento, 
composto de caminhada e cor-
rida para o público masculino e 
feminino, além de atividade in-
fantil, será realizado na sede de 
campo do clube. As inscrições 
estão abertas na secretaria da 
sede central do clube.

ACIB homenageia Empresário do 
Ano e Empresária Destaque de 2019

Diploma será entregue neste sábado 
em solenidade do Espaço Berrantão
Já está tudo pronto para 

a grandiosa noite de gala do 
comércio de Barretos, que é o 
jantar em homenagem ao Em-
presário do Ano e Empresária 
Destaque 2019.

Também serão homena-
geadas as empresas escolhi-
das pelo público na pesquisa 
de preferência e popularidade, 
realizada pela ACIB e Sinco-
mércio há 18 anos.

O empresário Renato Reis 
foi apontado “Empresário do 
Ano”, enquanto que a empresá-
ria Sílvia Helena Soares Nobre 
foi escolhida como “Empresária 
Destaque”. Ambos serão home-

nageados neste sábado (20) no 
Espaço Berrantão.

“Com certeza, teremos 
uma noite especial, realizando 
uma justa homenagem àque-
les que investem no nosso 
município, gerando rendas e 
empregos para a cidade”, an-
tecipou o presidente da ACIB, 
Paulo Soprano.

Mais de 200 segmentos 
comerciais em atividade na 
cidade de Barretos foram con-
sultados junto a 1.200 ques-
tionários respondidos por em-
presários e consumidores em 
geral, residentes em vários 
bairros da cidade.

Independentes comemoram 
64 anos de fundação

A Associação Os Independen-
tes, criadora e promotora da Festa 
do Peão de Barretos, comemorou 
na última segunda-feira, dia 15, 64 
anos de fundação. O aniversário 
e todos os fundadores serão lem-
brados durante assembleia, que 
será realizada no Rancho CMT, no 
Parque do Peão, neste sábado, 
dia 20, às 10 horas. Os fundado-
res Antônio Renato Prata, Horá-
cio Tavares de Azevedo, Orlando 
Araújo, Paulo Pereira e José B. 
Tupynambá serão homenagea-
dos. “Nosso carinho e gratidão a 
todos que começaram nossa his-
tória”, frisou Ricardo Rocha, atual 
presidente da associação. (Foto: 
André Monteiro)

Uma grande campanha 
humanitária acontece em 

Barretos na próxima semana
O Rotary Club de Barretos, 

a Associação Brasileira dos Por-
tadores de Hepatite e a secretaria 
municipal de Saúde de Barretos 
vão realizar um mutirão de testes 
rápidos de Hepatite B e C, dire-
cionado para homens e mulheres 
com mais de 40 anos de idade.

O evento acontece de terça 
(23) a sábado (27), na próxi-
ma semana, no Atacadão, e 
busca quebrar o grande silên-
cio que existe sobre a doença, 
diagnosticando portadores do 
vírus, que desconhecem a si-
tuação que se encontram.

A doença é assintomática 
até as suas fases mais avan-
çadas e, geralmente, quando o 
portador percebe os primeiros 
sintomas, já é tarde demais e 
a única possibilidade de cura 
seria um transplante de fígado.

A Hepatite C mata duas ve-
zes mais do que a AIDS. So-
mente nos EUA, em 2018, a 
Hepatite C matou mais do que 
todas as doenças infecciosas 
juntas. Mas, se descoberta e 
tratada a tempo, ela tem cura.

A SEMANA
A campanha é a maior do mun-

do e acontece simultaneamente 
em 50 países, de dois continentes 
(África e Américas). As testagens 
acontecem nos 26 estados brasilei-
ros e no Distrito Federal.

Exposição de Orquídeas arrecada leite 
para o Fundo Social de Solidariedade
Durante a Exposição Agropecuária que acontece até domingo 

(21), no Recinto Paulo de Lima Correa, o visitante poderá conferir a 
exposição de mais de cinco mil mudas de orquídeas, do Orquidário 
Rancho da Serra, e ainda colaborar com o trabalho do Fundo Social 
de Solidariedade de Barretos. A exposição é aberta a partir das 10 
horas. Quem tiver o interesse em levar uma orquídea para casa, com 
a doação de um litro de leite pagará R$ 10. Os produtos arrecadados 
serão doados ao Fundo Social, que atende famílias e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. A Exposição Agropecuária teve iní-
cio na última segunda-feira (15), reunindo o melhor do gado Nelore, 
com o objetivo de mostrar os animais a população. Os produtores/
expositores serão premiados pelo investimento em genética de gado. 
Na programação, os visitantes conferem, ainda, a Violeira “Gedeão 
da Viola” com apresentações nesta sexta (19) e sábado (20).
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Opinião

Tiago Marcon
Missionário celibatário 

da Comunidade Canção Nova

Por uma igreja samaritana
Tendo respondido ao doutor da Lei o que é necessário para pos-

suir a vida eterna, Jesus é surpreendido com a pergunta do mestre 
da Lei sobre quem é o próximo. Para os judeus eram tidos como 
próximo os membros da própria família, os amigos, vizinhos, os 
membros da mesma tribo e, excepcionalmente, aqueles que habi-
tavam a terra de Israel. Jesus não se submete a esta lógica cal-
culista, mas vai muito além dela. Para ele, próximo é todo aquele 
que precisa da nossa presença, do nosso tempo, do nosso socorro. 
Mas, para Jesus, a questão mais importante não é identificar quem 
é o próximo, mas de quem me faço próximo. E para ilustrar este 
argumento, Jesus conta uma parábola (cf. Lc 10, 25-37). O perso-
nagem principal da parábola contada por Jesus é um samaritano. 
É alguém a quem os judeus querem distância. Ainda hoje, judeus 
e samaritanos, embora membros da mesma nação, não têm rela-
ções amistosas. Tratam-se como inimigos. Surpreendente é a ati-
tude daquele samaritano: ele se desvela por aquele desconhecido 
abandonado na estrada. O caminho de Jericó a Jerusalém era cha-
mado no tempo de Jesus de o “caminho do sangue”. Era um lugar 
perigoso, propício aos assaltantes que se aproveitavam das muitas 
curvas para as emboscadas. Aquele homem abandonado à beira 
da estrada, certamente fora vítima de algum grupo de assaltantes 
que não só o roubaram, mas o agrediram e o deixaram ali ferido e 
desacordado. O samaritano usa com aquele homem de uma com-
paixão extraordinária. Ele vai além de toda medida. Bastaria que 
ele prestasse os primeiros socorros, talvez enfaixasse as feridas e 
deixasse para o próximo peregrino a tarefa de completar o que fal-
tara. Mas, não. Ele cuida das feridas, ele as enfaixa, coloca sobre 
a sua cavalgadura, confia-o na hospedaria mais próxima, deixando 
a quantia necessária para que o estranho fosse tratado e pudesse 
se recuperar o quanto antes, prometendo que, ao retornar, havia de 
saldar a dívida que porventura ficasse. É um amor sem medida, é 
um amor que ultrapassa o preconceito e faz pouco da inimizade; é 
um amor que chega ao exagero. Encerrando a conversa com o dou-
tor da Lei, Jesus termina dizendo: “Vai e faze a mesma coisa”. É a 
ordem de Jesus que se estende todos e em todo tempo. Para entrar 
na vida eterna é preciso calibrar a vida com o amor samaritano. Mas, 
isso não se refere apenas a cada um de nós que o ouvimos, mas 
também a toda Igreja. Toda Igreja é verdadeiramente missionária se 
ela for samaritana. O Papa Francisco utiliza a expressão: se a Igreja 
for “um hospital de campanha”, pronto para acolher os feridos, os 
mutilados, os necessitados de seus cuidados e de sua atenção. As 
DGAE (2019-2023) dizem que as comunidades “precisam ser oásis 
de misericórdia no deserto da história”; que elas expressam a sua 
missionariedade quando “assume os compromissos que colaboram 
para garantir a dignidade do ser humano e a humanização das rela-
ções sociais”, tais como gestos de acolhida, amparo na tribulação, 
consolação no luto, defesa de direitos e sede de justiça. Isso pede 
que a comunidade missionária desenvolva a cultura da proximidade, 
do encontro e do diálogo com as diversas realidades”. Fique para 
nós a ordem de Jesus “Vai e faze a mesma coisa”. Esta é a condição 
para entrarmos no Reino: fazermo-nos próximos dos que precisam 
de nossa presença e cuidado.

Dom Milton Kenan Júnior
Bispo diocesano de Barretos

O Pai Nosso de Bolsonaro
O jornalista Gaudêncio Torquato que, também, é consultor político e de comunicação, 

e professor titular da USP, nos brinda com essa “pérola” de artigo, o qual fazemos questão 
de compartilhar com nossos leitores neste espaço de opinião. Segue.

Chove pressão sobre o Pa-
lácio do Planalto. Por essa ra-
zão, Jair Bolsonaro pede licen-
ça aos pastores evangélicos, 
corre à catedral de Brasília e 
apela aos céus com uma prece 
inspirada no Pai Nosso: “Pai 
Nosso, que estais no céu, san-
tificado seja o Vosso Nome”.

Proteja-me, meu Pai, por 
ver meu nome descendo do 
altar da santificação só seis 
meses depois de eleito. Con-
fesso, Senhor, que continuo a 
animar os que me escolheram, 
uso frases e imagens que me 
enquadram na extrema direi-
ta, conservador nos costumes, 
liberal na economia. Sim, es-
tou ansioso para ver aprova-
da a reforma da Previdência, 
portão das outras reformas.

Venha a nós o Vosso Reino, 
seja feita a Vossa Vontade, assim 
na terra como no céu. Venham 
a mim, meu Pai, políticos de to-
dos os partidos, principalmente 
do centrão, sob a esfera do Ro-
drigo Maia, pessoa que gosto de 
fustigar na esteira com “uma no 
cravo, outra na ferradura”.

Confesso que não confio 
nesses deputados do PSL, 
meu partido, turma sem ex-
periência e jogo de cintura. 
Afaste de mim petistas e pso-
listas, alvo dos meus tiros de 

capitão de artilharia.
Senhor, sou um militar sem 

muito apetite para as demandas 
da política, apesar dos meus 
quase 28 anos no Parlamento.

Convoquei um grupo de 
amigos militares para me ajudar 
nas borrascas, mas não temo 
desagradar a quem não faz a 
lição de casa. O general Santos 
Cruz saiu chateado, mas em seu 
lugar coloquei um general mais 
estrelado. Mais amigo.

Agrada-me o poder, ser 
o centro do debate e chama-
do de “mito”. Mas agora me 
preocupam as vaias da opo-
sição. Vou rever essas idas a 
estádios de futebol.

Pelo meu Reino, perdão, 
por minha reeleição serei capaz 
de mudar minha índole, fazer a 
vontade dos outros, embora o 
confessionário político não seja 
minha praia. Sem uma profun-
da reforma política, voltarei às 
ruas nos braços do povo.

Agradeço, Senhor, a opor-
tunidade de sentar na cadeira 
presidencial. Graças a isso já 
entrei no círculo dos mais im-
portantes do planeta, entre eles 
meu amigo Donald Trump, o 
chefão da China, Xi Jiping, a 
dura primeira ministra alemã, 
Ângela Merkel, e o jovial pre-
sidente da França, Emmanoel 

Macron. Este vive me jogando 
na cara coisas que desconhece, 
como a Amazônia. Digo e re-
pito: nosso país é uma virgem 
desejada por tarados.

- O pão nosso de cada dia 
nos dai hoje. Ajude-me, Se-
nhor, a manter o pãozinho e o 
frango de mais de 13 milhões 
de famílias do Bolsa Famí-
lia. Não consegui ainda, meu 
Pai, aliviar o sofrimento de 13 
milhões de desempregados e 
mais de 12 milhões de subem-
pregados. Esse é o calcanhar 
de Aquiles, o espinho atraves-
sado na garganta. Mas tenho 
esperança no meu “posto Ipi-
ranga”, Paulo Guedes: o de-
semprego começará a baixar 
em meados do próximo ano.

Estou com receio de que 
o senhor Luiz Inácio seja li-
bertado para zoar com o meu 
governo. Ele e os seus amigos 
do PT, PSOL, PSB, PC do B 
e outros nanicos vão fazer de 
tudo para bagunçar o pleito de 
prefeitos em 2020 e antecipar 
a eleições de 2022.

As minhas galeras fiéis es-
tarão preparadas para enfren-
tar a guerra entre os três terços 
que dividem o país: um meu 
lado; outro da oposição; e o 
terceiro sem rumo, olhando a 
direção do vento.

Ah, como é interessante, Se-
nhor, ver o meu ministro Sérgio 
Moro, apesar de criticado pela 
mídia, continuar aplaudido nas 
ruas. Se continuar assim, meu 
Pai, terei de defenestrá-lo mais 
adiante, porque não o quero 
como concorrente 2022.

- Perdoai as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos 
aqueles que nos têm ofendido 
e não nos deixeis cair em ten-
tação, mas livrai-nos do mal.

Tentarei perdoar meus 
opositores, mas jamais aceita-
rei a tese de que o cara que me 
deu a facada é desmiolado. 
Tudo armação.

Sei que falo demais, meu 
dia a dia é um palanque. Mas 
tenho saudades das ruas, Se-
nhor.  Gosto das palavras sim-
ples, limitado que sou. Uso 
minha verve para agradar mi-
nha galera. Sou respeitado pela 
direita mundial. Quem chegou 
a ser tão amigo de um presi-
dente da maior democracia 
ocidental, os EUA? Dizem que 
sou estrela brilhante da conste-
lação da Direita mundial.

Ajude-me, Senhor, a che-
gar ao final do mandato com 
boa avaliação.

E perdoai-me, Senhor, se eu 
cometer o desatino de nomear 
meu filho Eduardo para em-
baixador nos EUA. Amém!”

Em tempos de redes sociais, 
como manter uma amizade real?

Sou um jovem, entre mi-
lhares, que está continuamen-
te conectado e usufrui das re-
des sociais para se relacionar, 
interagir, reencontrar pessoas 
e trocar experiências.

O Papa Francisco nos mos-
tra que “emails, mensagens de 
texto e redes sociais podem 
ser formas de comunicação 
totalmente humanas. A inter-
net pode ser usada para cons-
truir uma sociedade saudável 
e aberta” (Mensagem do Papa 
Francisco para o Dia Mundial 
da Comunicação Social).

Sim, é possível fazer e estrei-
tar amizades por meio das redes 
sociais; contudo, sem fecharmos 
os olhos para os riscos, por isso, 
a prudência e a cautela sempre 
precisam estar presentes.

Já me aproximei, estabe-
leci relacionamentos de ami-
zade, fortaleci aquelas que já 
existiam, mas não posso negar 
que, mesmo com todos esses 
benefícios, a presença física 
continua sendo indispensável.

Porque, mesmo que as no-
vas tecnologias nos aproximem 
a ponto de termos a sensação 
de quase tocarmos fisicamente, 
o contato direto, onde podemos 
olhar nos olhos, e não por uma 
tela, devemos abraçar, ter a pre-
sença física, primordial para 
que os laços de amizade se for-
taleçam e se estreitem.

Corremos o risco de viver 
certa “substituição”, tentando 
suprir virtualmente aquilo que 
é indispensável fisicamente, 
pois somos seres com neces-

sidade de contato, de relação 
e comunhão profunda.

A questão está em enten-
dermos que os “meios” são 
“meios” e não fim, o objetivo fi-
nal. Se temos, hoje, esses meios 
propícios e eficazes, que colabo-
ram para que nossas relações de 
amizade cresçam, é desperdício 
não fazermos uso deles.

Ao mesmo tempo, não 
podemos cair no extremo de 
achar que as redes sociais 
são suficientes para construir-
mos uma amizade verdadeira, 
pois esta sempre vai precisar 
ser cultivada e regada e, para 
isso, é preciso ir além dos cli-
ques, visitar e estar.

Que tal, pelos cliques, 
combinar um bom encontro 
com aquele amigo que, há 
tempo, você não vê?

Certo dia, impressionei-
-me ao perceber que estava 
me sentindo um tanto perdido, 
sem jeito, quando tive contato 
com alguns amigos que, há 
tempos, não estavam juntos 
presencialmente. É como se 
eu tivesse desaprendido de es-
tar presente fisicamente.

Achei estranho, fiquei in-
comodado com isso; então, 
comecei a retomar o estar com 
o outro, isto é, estar inteiro, até 
fazendo o exercício de deixar 
o smartphone de lado e olhar 
nos olhos, perguntar, escutar, 
falar… Gestos tão comuns, 
mas dos quais precisei redes-
cobrir a riqueza e o valor.

O conceito da verdadeira e 
duradoura amizade não pode 
se perder. Amigos, a gente não 
conquista somente baseado em 
cliques, aceitação de amizade 
no perfil, em seguimento, cur-
tidas e compartilhamentos.

Os stories me ajudam a con-
tar minhas histórias, mas meus 
amigos esperam que eu as con-
te pessoal e presencialmente.

Fazendo esses ajustes, to-
mando esses cuidados, pre-
servando o essencial, penso 
que as redes sociais se tornam 
mais eficazes na arte de fazer 
e cultivar amizades.



PENSAMENTO DA SEMANA: “O pensamento é a nossa dignidade, porque nos permite vencer o sofrimento, não por meio da eliminação da dor como 
tem tentado a modernidade, com suas infinitas fábricas de ilusão, mas por meio de uma interpretação da vida que inclua o sofrimento.” (Viviane Mosé)

BARRETOS, 19 de julho de 2019A informação com precisão e credibilidade A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

INSCRIÇÕES PARA TEAM PENNIG E TRÊS TAMBORES

As amazonas devem fazer suas 
inscrições para Três Tambores 
através do site http://www.sgp-
sistema.com/ e a premiação total 
é de R$ 60 mil. As inscrições para 
Team Penning devem ser feitas 
exclusivamente com Aurélio Urze-
do, pelo telefone (WhatsApp) (34) 
99674-2114 até o dia 10 de agos-
to. A premiação da prova soma R$ 
170 mil. (foto: André Monteiro)

Estão abertas as inscrições 
para as provas cronometradas 
que serão disputadas durante 

a 64ª Festa do Peão de Barretos

Quando surge o alviverde imponente na tela da TV, essa turma de palmeirenses se reúne com a 
camisa do coração e manda boas vibrações. A foto foi registrada em estabelecimento comercial 
no dia (13/06), no embate entre Palmeiras x São Paulo pelo campeonato brasileiro. O próximo 

confronto pelo mesmo campeonato será sábado (20/07), o Verdão enfrenta o Ceará, e claro, vai 
essa turma promover mais um encontro com churrasco e muita cerveja. Dá-lhe Porco!!!

Cheio de charme e estilo, Thiago Silva, curte 
férias em Puerto Madero, Buenos Aires, Ar-

gentina. Bom descanso e aproveite bastante!

Flash em Fernando Lourenço e Beto Oliveira que inauguraram ontem (18), 
o Andejo, Food Truck, situado na Região dos Lagos, com deliciosa 

Gastronomia e preço justo, de qualidade ímpar. Já é sucesso!!!

A segunda-feira (15) foi de festa para Renato de Souza, que 
teve a comemoração antecipada para o domingo (14), regada 

de churrasco e muita comida boa, aquela cervejinha gelada que 
não pode faltar, ladeado por sua família. O carinho ficou por 
conta dos filhos, Priscila, Renato Souza, Renato Júnior e Caio, 

de sua mãe Zilá, e dos irmãos, Silvana e Valter. Parabéns!!!

Hoje (19) é dia de festa para Di Oliveira, que 
comemora mais um ano de vida. O carinho es-

pecial fica por conta de sua amada Ana, do filho 
Pedro (foto), familiares e amigos. Parabéns!!!

Douglas e Maria Rosa disseram sim perante a 
Deus e a lei dos homens no último dia (15/06). 

O casal agora aguarda o maior presente que 
Deus poderia conceder, o filho Lucas, que está 
previsto para vir a este mundo no mês de no-

vembro. Felicidades ao casal!!!

Parabéns 
para Iasmim 
Rocha que 
brinda mais 
um aniversá-
rio amanhã 
(20). A data 
especial será 
fazendo o que 
ela mais gosta 
de fazer, 
celebrando a 
vida, curtindo 
os amigos e a 
família. Tudo 
de bom!!!

Destaque para Gabriel 
Lucas, da categoria 

sub-14 da escolinha BFK, 
que recebeu o prêmio de 
goleiro menos vazado da 

Copa AME, em São José 
do Rio Preto. Em 15 jogos, 

ele sofreu 6 gols, com 
o melhor desempenho 

entre as três séries da 
competição. Sucesso!!!

E de degrau a degrau que 
se chega lá! A escola Team 

Luzitano de Jiu-Jitsu confere 
ao aluno Sergio de Paulo a 

graduação de Faixa Branca – 
2º grau, pelo seu empenho, 
dedicação, mérito e discipli-

na. Na foto, ele exibe todo 
orgulho seu certificado, ao 

lado do Sensei Ítalo, profes-
sor de Jiu-Jitsu.
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O caminho que a reforma da 
Previdência irá percorrer

A reforma da Previdência 
passou por um primeiro tur-
no de votação na Câmara dos 
Deputados, com alterações 
significativas em relação ao 
projeto inicialmente enviado 
pelo governo ao Congresso.

O texto principal foi apro-
vado pelo plenário da Câmara 
no último dia 10. Depois, várias 
propostas de mudanças foram 
analisadas pela casa, e cinco fo-
ram aprovadas. O texto voltou 
à comissão especial, onde foi 

O governador João Doria 
sancionou o Pprojeto de Lei 
que proíbe o fornecimento de 
canudos confeccionados em 
material plástico no Estado 
de São Paulo. O projeto veda 
a distribuição destes materiais 
em hotéis, bares, restaurantes, 
padarias, clubes, entre outros.

A nova lei determina que 
nestes estabelecimentos os 
canudos utilizados sejam con-
feccionados em papel reci-
clado, material comestível ou 
biodegradável.

Em caso de descumprimen-
to, o local poderá ser multado 
em 20 a 200 UFESP’s (unidade 
fiscal utilizada como base para 
tributos estaduais, municipais e 
contratos fechados com empre-

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP) identificou 250 
CNHs suspeitas de “hospe-
dar” pontos de infrações co-
metidas por outros motoris-
tas. A prática é irregular e, 
além das sanções administra-
tivas, o responsável pode ser 
enquadrado no crime de falsi-
dade ideológica, com pena de 
até cinco anos de prisão.

O trabalho, feito desde o 
começo do ano por um núcleo 
especializado, já resultou na 
instauração de 150 processos 
administrativos. Nessa etapa, 
as carteiras dos hospedeiros são 
bloqueadas e os pontos retor-
nam para o motorista de origem. 
Depois, os processos são enca-
minhados para a Polícia Civil 
para investigação criminal.

São comuns casos de mo-
toristas que são “autuados” no 
mesmo horário, mas em locais 
diferentes, e mesmo assim per-
mitem o lançamento da pon-
tuação no seu documento. É 
o exemplo do hospedeiro que 
permitiu duas infrações no seu 
documento, uma em São Paulo 
e outra em Suzano, no interva-
lo de 2 minutos.

Diante dos casos, o Detran.
SP passou, inclusive, a inde-
ferir novas indicações de pon-
tos nas habilitações suspeitas. 

Governo sanciona Lei que proíbe canudos plásticos 
em estabelecimentos comerciais no estado

Fiscalização será regulamentada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
sas privadas), que atualmente 
corresponde a R$ 26,53.

A fiscalização será defini-
da por meio da regulamenta-
ção e os valores arrecadados 
com as multas destinados a 
programas ambientais.

“Eu fico muito feliz por 
este tema estar em debate na 
sociedade. Isto demonstra a 
conscientização da população 
e nos motiva a buscar alterna-
tivas para aprimorar os pro-
cessos de reciclagem e des-
tinação dos resíduos sólidos. 
O objetivo desta lei não é pu-
nir, mas sensibilizar as pes-
soas acerca da responsabili-
dade com o meio ambiente”, 
comentou o secretário de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, 

Marcos Penido.
A justificativa demonstra 

que se cada brasileiro usar um 
canudo por dia, em um ano 
serão consumidos 75 bilhões 
de unidades. Também discor-
re sobre a morte de animais 
provocada pela ingestão de 
plástico, a tendência de países 
desenvolvidos buscarem al-
ternativas sustentáveis, além 
da oportunidade de escalar e 
reduzir custos na confecção 
de canudos de aço ou metal.

Enquanto os alunos apro-
veitam o recesso escolar, a pre-
feitura de Barretos, por meio 
das secretarias de Educação e 
de Obras e Serviços Urbanos, 
aproveita o período para reali-
zar serviços de manutenção e 
pintura em escolas municipais.

“Aproveitamos esse perío-
do para fazer a pintura, revita-

lização e reparos, justamente 
porque não temos os alunos nas 
escolas. É bastante corrido, o 
trabalho é intenso, mas é o me-
lhor momento que temos para 
fazer as obras necessárias”, ex-
plicou Valéria Recco, secretária 
municipal de Educação.

Uma equipe  formada por 
profissionais da secretaria de 

Obras estão realizando os servi-
ços necessários nas escolas, de 
acordo com o cronograma das 
necessidades mais urgentes.

Já estão em andamento a 
manutenção e pintura na Escola 
“Mathilde Gitahy de Mello” e o 
CEMEI “Antônio Dalla Costa”.  
As aulas na rede municipal de en-
sino retornam no dia 29 de julho.

Escolas municipais recebem 
pintura e revitalização nas férias

consolidado e aprovado.
Agora, a proposta volta ao 

plenário da casa para o 2º tur-
no de votação, que deve acon-
tecer em 6 de agosto. Finali-
zada a votação na Câmara, o 
texto ainda precisa ser aprecia-
do pelo Senado. O presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, es-
timou que a proposta chegue 
ao Senado até 9 de agosto.

Se o Senado aprovar o tex-
to da Câmara sem mudan-
ças, ele será promulgado pelo 

Congresso e se tornará uma 
emenda à Constituição.

Caso apenas uma parte 
seja aprovada pelo Senado, 
ela será promulgada, e o que 
foi mudado voltará para a Câ-
mara para ser analisado. O Se-
nado pode, ainda, aprovar um 
texto diferente. Se isso acon-
tecer, ele volta para a Câmara.

Assim que promulgada a 
PEC, quase todas as mudan-
ças passam a valer, incluindo 
a idade mínima e o novo cál-
culo do valor da aposentado-
ria. Apenas alguns pontos le-
varão mais tempo para entrar 
em vigor. Até lá, continuam 
valendo as regras atuais.

Segundo o governo, a ex-
pectativa é que o processo 
seja concluído em setembro.

Detran.SP fecha o cerco contra 
“hospedeiros” de pontos na CNH

Condutores podem responder criminalmente por falsa comunicação ao órgão público

“Essa é uma prática crimino-
sa e não mediremos esforços 
para combatê-la. O cidadão 
precisa saber que isso é crime 
e que todos serão punidos, de 
acordo com a lei”, disse Raul 
Vicentini, diretor de Habilita-
ção do Detran.SP.

Indicação de condutor
A indicação de condutor é 

permitida, porém, sem que as 
informações sejam falsas. O 
proprietário do veículo pode 
fazer quando não for ele o 
condutor responsável pela in-
fração de trânsito.

Um exemplo é o filho 
que dirige o veículo do pai 
ou, então, o irmão que pilo-
ta o veículo de outro irmão. 
No Detran.SP, a indicação de 
condutor pode ser feita pelo 
site www.detran.sp.gov.br, no 
aplicativo de celular com sel-

fie ou então pessoalmente na 
unidade de atendimento.

Atualmente, o Detran.SP 
tem cerca de 24 milhões de 
condutores registrados. A cada 
infração cometida, são compu-
tados os seguintes números de 
pontos: três pontos (infração 
leve), quatro pontos (média), 
cinco pontos (grave) e sete 
pontos (infração gravíssima).

Além disso, existem mul-
tas autossuspensivas, que são 
aquelas em que a infração 
leva o condutor diretamente 
ao processo de suspensão da 
CNH, como é o caso de dirigir 
alcoolizado.

Cada órgão autuador (pre-
feitura, Polícia Rodoviária, 
DER, Detran.SP e outros) é 
responsável por lançar a pon-
tuação e também checar a 
existência de hospedeiro.
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A prefeitura de Barretos 
confirmou para o dia 28 de ju-
lho, às 16 horas, a apresentação 
da Esquadrilha da Fumaça, que 
será feita no Aeroporto Chafei 
Ansei. Serão oito aeronaves e 
uma equipe de 25 profissionais, 
que chegarão no sábado, dia 27.

O secretário municipal de 
Defesa Civil, Manoel Messias 
dos Santos Neto, prevê uma 
belíssima exibição e convida 
o munícipe barretense e da re-
gião para assistir.

“Com certeza teremos um 
grande espetáculo. A apresen-
tação da esquadrilha em Bar-
retos é uma grande conquista, 
um presente de aniversário 
antecipado da gestão do pre-
feito Guilherme Ávila para 
o município, que completará 

165 anos no dia 25 de agosto”, 
comentou Manoel Messias.

“Estamos fazendo toda pre-
paração de forma estruturada e 
organizada para receber a apre-
sentação e, com certeza, o bar-
retense e as pessoas da região 
ficarão maravilhados com a exi-
bição”, ressaltou o secretário.

Durante a apresentação, a 
organização vai limitar uma 
área para acomodar cerca de 
20 mil pessoas dentro do ae-
roporto. A apresentação será 
feita no sentido transversal da 
pista. Embora as aeronaves 
farão pouso e decolagens nas 
cabeceiras, não será possível 
assistir destes extremos.

Todo o entorno do aero-
porto estará sinalizado e mo-
nitorado por meio da Polícia 

Rodoviária, Concessionária 
TEBE, Polícia Militar, Secre-
taria Municipal de Ordem Pú-
blica, Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Tiro de Guerra.

Na Vicinal Pedro Vicenti-
ni, no trecho entre a rotatória 
de acesso ao AME e o final do 
trecho de pista dupla, as áreas 
de acostamento estarão libe-
radas para estacionamento.

“É uma grande mobili-
zação para que as pessoas 
possam assistir com grande 
visibilidade e segurança a 
apresentação da esquadrilha”, 
afirmou Manoel Messias.

O secretário informou, ain-
da, que haverá uma Praça de 
Alimentação com Food Trucks 
e um stand de souvernis da Es-
quadrilha da Fumaça.

O Colégio FEB avançou 
três posições na classificação 
geral das escolas de Barre-
tos que prestaram o ENEM 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio) em 2018. O resultado 
saiu no final do mês de junho.

“O ENEM é uma impor-
tante conquista para a nossa 
escola, pois estávamos em 8º 
lugar em 2017, agora pulamos 
para o 5º lugar em 2018. Isso é 
fruto do bom ensino, da capa-
cidade do nosso corpo docen-
te, que a cada dia está melhor. 
O desempenho dos alunos é 
fruto desse trabalho, pois eles 
estão mais motivados nos es-
tudos”, afirmou a diretora do 
colégio, Cristina Maria Bar-
cellos de Oliveira Milan.

O Brasil é o quarto país que 
mais confia no conteúdo pro-
duzido por jornais e revistas, 
aponta uma pesquisa global 
“Trust in the Media”, da Ipsos.

Seis em cada dez brasilei-
ros (65%) confiam em veícu-
los impressos. Globalmente, 
o índice é de 47%. Por outro 
lado, 8% dos brasileiros não 
confiam e 23% não têm muita 
confiança. A Sérvia é a nação 
que menos confia, com 11%.

O estudo mostra que outros 
meios de comunicação também 
possuem boa aceitação entre a 
população brasileira: 65% afir-
mam que confiam na televisão e 
no rádio e 58% em sites de no-
tícias e plataformas online. No 
mundo, os índices são de 49% e 
45%, respectivamente.

O Brasil também está entre 
os países que mais acreditam 
que os jornais e revistas são 
relevantes. Enquanto a mé-
dia global é de 54%, a brasi-
leira está em 70% (empatada 
com Malásia), atrás apenas 
de Índia (82%) e África do 
Sul (74%). A relevância dos 
outros meios no país também 
está em alta: televisão e rádio 
(69%) e sites de notícias e pla-
taformas online (70%).

Globalmente, metade dos 
entrevistados (50%) acre-
ditam que jornais e revistas 
agem com boas intenções. No 
Brasil, o percentual é de 63% 

O Colégio FEB avança 
três posições no ENEM

“A prova do ENEM é mui-
to importante, pois é a porta de 
entrada para as universidades 
públicas e boas colocações 

significam bolsas nas faculda-
des privadas. Então, é válido 
que o aluno se prepare para ter 
uma boa nota”, finalizou.

Esquadrilha da Fumaça fará apresentação 
em Barretos no dia 28 de julho

Brasil é um dos países que mais confia em 
jornais e revistas, mostra pesquisa Ipsos

Seis em cada dez brasileiros (65%) confiam em veículos impressos. Televisão 
e rádio (65%) e sites de notícias (58%) também possuem boa aceitação

(o mesmo para os veículos on-
line). Os brasileiros acreditam 
ainda mais na boa intenção da 
televisão e do rádio (65%).

“O Brasil tende a ser uma 
população que valoriza e con-
fia na mídia mais do que gran-
de parte dos países do mundo. 
O brasileiro é um cidadão que 
acredita na mídia e no valor 
que ela tem para informar e 
instruir”, afirma Diego Pagu-
ra, diretor da Ipsos Brasil.

FAKE NEWS
No entanto, o Brasil está 

entre os países que também 
mais acredita que o conteúdo 
falso prevaleça em jornais e 
revistas (59%). A Sérvia é o 
que mais acredita, com 82%. 
O índice global é de 52%.

Entre os entrevistados bra-
sileiros, a percepção de que 

as fake news prevalecem na 
internet é ainda maior, com 
68%, média acima do que a 
global (62%). Para a televi-
são, os índices são de 61% e 
52%, respectivamente.

As informações obtidas 
entre os amigos também ge-
ram desconfiança, já que 61% 
dos brasileiros acreditam que 
eles podem trazer conteú-
do falso. A média global é 
de 37%. A possibilidade de 
conteúdo falso é ainda maior 
entre conhecidos apenas pela 
internet, com 67% no Brasil e 
54% no mundo.

A pesquisa online foi reali-
zada com 19,5 mil entrevistados 
em 27 países, incluindo o Brasil, 
entre 25 de janeiro e 8 de feve-
reiro de 2019. A margem de erro 
para o Brasil é de 3,1%.
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Decisão do TST inibe trabalhador de processar 
empresa e estimula violação de direitos

Medida da “reforma” trabalhista do governo Temer é confirmada pelo TST, e 
empregado deve arcar com honorários advocatícios se for à Justiça e perder ação

Uma criança de 1 ano e dois 
bebês foram diagnosticados 
com sarampo em Sertãozinho, 
nesta quinta-feira (18). Outros 
cinco casos suspeitos são in-
vestigados, sendo os pacientes 
dois adultos, um adolescente de 
13 anos e uma criança de 1 ano. 
Há pelo menos nove anos a Vi-
gilância Epidemiológica não 
confirmava casos de sarampo 
naquela cidade, que já adotou 
medidas de bloqueio, para evi-
tar a transmissão da doença.

Quantas vezes você já se 
sentiu exausto, com dificulda-
des para se concentrar e lembrar 
das coisas, irritado, ansioso e 
desmotivado com tudo, princi-
palmente no trabalho?

Estes sintomas podem repre-
sentar a Síndrome de Burnout, 
mas nem sempre o diagnóstico é 
tão claro. No Brasil, no entanto, 
quase um terço dos profissionais 
que sofrem com estresse são 
acometidos por esta síndrome.

Esta doença, já classifica-
da pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), é um estado 
físico, emocional e mental de 
exaustão extrema, resultado do 
acúmulo excessivo de trabalho.

No Brasil, 72% das pessoas 
sofrem com estresse no trabalho, 
segundo a Associação Interna-
cional de Manejo do Estresse 
(ISMA), entre as quais 32% têm 
Burnout, síndrome caracterizada 
pela sensação de não dar conta de 
tarefas, indiferença ao trabalho e 
baixa satisfação profissional.

O transtorno é comum em 
profissionais que atuam dia-

Pela primeira vez, o IRCAD 
(Instituto de Treinamento em 
Técnicas Minimamente Inva-
sivas) América Latina, unidade 
Barretos, realizará, em 17 e 18 de 
setembro, curso de cirurgia mini-
mamente invasiva para tratamen-
to de câncer do esôfago, doença 
que ocupa a sexta posição entre 
as mais incidentes em homens.

Grande parte dos casos de 
câncer de esôfago é provoca-
da por maus hábitos, como má 
alimentação e uso excessivo de 
álcool e cigarros. Diagnosticado 
no estágio inicial, a cirurgia mini-
mamente invasiva no tratamento 
do câncer pode curar o pacien-
te. Em casos específicos como 
o Esôfago de Barrett, a cirurgia 
evita que a doença progrida. 

Estudo da anatomia do 
esôfago, métodos diagnósti-

Duas das oito turmas que 
compõem o Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) confirmaram 
que caberá ao trabalhador arcar 
com os honorários advocatícios 
da empresa em caso de derrota 
em processo trabalhista. Antes o 
trabalhador, mesmo quando per-
dia a ação, não pagava os custos 
da defesa da empresa.

Trata-se de um dos pon-
tos mais controversos da “re-
forma” trabalhista, aprovada 
durante o governo Temer. Se-
gundo o Dieese, a mudança 
inibe a procura dos trabalha-
dores pela Justiça, intimidan-
do a busca por direitos.

“É mais uma má notícia para 
os trabalhadores”, afirma o su-
pervisor do escritório do Dieese 
em São Paulo, Victor Pagani, em 
entrevista à Rádio Brasil Atual 
na última quarta-feira (17).

A chamada sucumbência 
pode variar de 5% a 15% do va-
lor da causa e poderá, inclusive, 
ser descontada de outras verbas 
reclamadas na mesma ação.

“Se um trabalhador entrou 
com um processo que pede, 

por exemplo, adicional de 
horas extras e adicional notur-
no, supondo que ele ganha no 
primeiro, mas perca no segun-
do, vai pagar o honorário de 
sucumbência, descontado da 
verba que irá receber do outro 
pedido feito na mesma ação”, 
explica Pagani.

Ele afirma que a situação 
atual é ainda mais grave, já 
que a jurisprudência do tribu-
nal ainda não foi pacificada, 
pois as decisões não foram 
avaliadas em plenário, o que 
aumenta a “insegurança jurí-
dica” para o trabalhador.

Os defensores da medida en-
tendem que serviria para evitar 

“processos aventureiros”. “Pe-
las decisões das duas turmas, a 
tendência não é favorável aos 
trabalhadores”, lamenta Pagani.

Há ainda uma ação direta 
de inconstitucionalidade (a 
ADI 5.766), movida pela Pro-
curadoria-Geral da Repúbli-
ca, em apreciação no Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
O processo está parado desde 
maio de 2018, após pedido de 
vista do ministro Luiz Fux.

O placar da votação estava 
empatado, com o ministro Ed-
son Fachin considerando pro-
cedente a ADI, e Luís Roberto 
Barroso se posicionando con-
trariamente. (Fonte: RBA)

SÍNDROME DE BURNOUT
Pesquisa revela que transtorno atinge 32% dos 

profissionais com sintomas de estresse no Brasil
riamente sob pressão e com 
responsabilidades constantes, 
como policiais, bombeiros, pro-
fissionais de saúde, médicos, 
professores, enfermeiros, opera-
dores de bolsa de valores, ana-
listas de sistema, entre outros.

Segundo a psicóloga Andréa 
Chaves, especialista em saúde 
mental, psicologia cognitiva, 
comportamental e interpessoal, 
o problema é um estresse de 
caráter persistente vinculado 
a situações de trabalho, resul-
tante da constante e repetitiva 
pressão emocional associada a 
um intenso envolvimento com 
pessoas por longos períodos.

“Geralmente a síndrome 
acontece em ambientes corpo-
rativos e com grande carga de 
trabalho, além de ter a influência 
direta com a gestão do serviço”, 
avalia a profissional.

“Os principais sintomas da 
doença são esgotamento emo-
cional, redução da realização 
pessoal no trabalho, insônia, 
taquicardia, tristeza permanen-
te, falta de vigor, apatia social e 

despersonalização do profissio-
nal”, explica Chaves.

QUAIS TRATAMENTOS 
POSSÍVEIS?

Para a psicóloga, a melhor 
forma de tratar a doença é au-
xílio psicoterápico e tratamento 
com médico especializado. “Se 
necessário, ele indicará interven-
ção medicamentosa adequada. 
Além disso, o ideal é que haja 
iniciativas de manejo do ambien-
te opressor nas empresas sempre 
proporcionando o bem-estar dos 
funcionários”, esclarece.

5 DICAS PARA GESTORES 
EVITAREM A INCIDÊNCIA 
DA SÍNDROME DE BUR-
NOUT NAS EMPRESAS:

- Promover um relacionamento 
respeitoso entre os colabora-
dores e gestores da empresa
- Proporcionar manejo de me-
tas e recompensas
- Dar sempre feedbacks cons-
trutivos
- Elaborar programas de cuida-
do com o funcionário
- Viabilizar momentos de des-
compressão (alongamentos, 
socialização entre os colabora-
dores, etc.)

IRCAD América Latina promove 
curso inédito de cirurgia 

minimamente invasiva do esôfago
cos e sua classificação, trata-
mento endoscópico, tratamen-
to de doenças como esôfago 
de Barrett, acalasia do esô-
fago (distúrbio raro que difi-
culta a entrada de alimentos e 
líquidos no estômago), câncer 
do esôfago e da cárdia, serão 
alguns dos temas abordados.

Haverá também transmissão 
de cirurgia ao vivo, realizada no 
Hospital de Amor, quando os ci-
rurgiões poderão esclarecer dú-
vidas, do auditório, durante os 
processos cirúrgicos. 

De acordo com o especia-
lista em cirurgias do aparelho 
digestivo e docente da USP, 
Bruno Zilberstein, que dirige o 
curso, a cirurgia minimamente 
invasiva representa o padrão 
ouro de tratamento do câncer 
de esôfago, por diminuir sig-

nificativamente os níveis de 
complicação e apresentar me-
lhores resultados, tudo com-
provado pela ciência.

“Será uma oportunidade 
dos cirurgiões aprenderem os 
princípios do tratamento, co-
nhecer e aprimorar técnicas 
mais eficientes”, disse.

Sarampo avança pelo interior de São Paulo
Sertãozinho confirma 3 casos de sarampo em bebês e investiga outras 5 suspeitas

25 CIDADES PAULISTAS
Depois de atingir o litoral, a capital e municípios da Grande São 

Paulo, o surto de sarampo avança pelas cidades do interior paulista.
Na quarta-feira, 17, a Vigilância Epidemiológica de Presidente 

Venceslau, no extremo oeste do Estado, confirmou o primeiro caso 
na região (em uma criança de três anos).

Na terça-feira, 16, havia sido confirmado um caso em Taubaté, 
no Vale do Paraíba, o primeiro em mais de vinte anos. Na cidade, 
outros seis casos estão em investigação.

Depois da capital, a cidade com mais casos é Santos, que já teve 
22 pessoas com sarampo este ano.

Na Grande São Paulo, fora a capital, Guarulhos (17 casos) e 
Santo André (15) lideram o ranking do sarampo. No interior, a cida-
de de Fernandópolis, na região norte do Estado, tem 11 casos con-
firmados. Em São José do Rio Preto foram registrados cinco casos 
suspeitos da doença.

A Secretaria Estadual de Saúde informou que monitora o com-
portamento da doença em todo o Estado e pode estender a cam-
panha de vacinação contra sarampo para o interior, caso haja uma 
evolução maior no número de casos.

Atualmente, a campanha é realizada na capital e nos municípios 
de Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São 
Caetano do Sul, na Região Metropolitana.

A última grande epidemia de sarampo em São Paulo aconteceu 
em 1997, quando o Estado registrou 23.909 casos e 23 mortes. No 
ano seguinte, foram 252 casos, mas já não houve óbito. A doença 
voltou a se manifestar com mais rigor em 2011, quando foram re-
gistrados 27 casos. Depois de 97, não houve mortes atribuídas ao 
sarampo no Estado, segundo a pasta estadual.

Em boletim divulgado em maio, a Secretaria Estadual da Saúde 
de São Paulo informou que a vacinação de bloqueio tem por obje-
tivo aumentar rapidamente a imunidade da população, interrom-
pendo a transmissão, diminuindo a extensão e a duração do surto.

Em todo o estado, 484 casos de sarampo já foram confirmados 
até 17 de julho. A secretaria informou que não possui levantamento 
regionalizado.

A DOENÇA
O sarampo é uma doença vi-

ral aguda, altamente contagiosa, 
cujos sintomas são febre, tosse, 
coriza, conjuntivite e manchas 
avermelhadas na pele.

O sarampo pode ser acom-
panhado de complicações sérias, 
principalmente em crianças meno-
res de cinco anos, adultos maiores 
de 20 anos ou pessoas com algum 
grau de imunodepressão.

A transmissão da doença ocor-
re de pessoa a pessoa, por meio 
das secreções expelidas pelo 
doente ao tossir, respirar, falar ou 
respirar e que permanecem dis-
persas no ar, principalmente em 
ambientes fechados, como esco-
las, creches, meios de transporte.

Não há tratamento específico 
para o sarampo, apenas sintomá-
tico. A doença pode evoluir para 
diarreia, encefalite, que é a inflama-
ção do cérebro, broncopneumonia, 
que é a inflamação dos brônquios, 
e até levar o paciente à morte.

A vacina tríplice viral é a medi-
da de prevenção mais eficaz con-
tra o sarampo, protegendo também 
contra rubéola e caxumba. No ca-
lendário de vacinação de rotina, a 
primeira dose deve ser adminis-
trada a toda criança de 1 ano e a 
segunda dose a crianças com 15 
meses de vida.
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Associação Os Independentes comemora 64 anos de fundação
A Associação Os Inde-

pendentes, criadora e pro-
motora da Festa do Peão de 
Barretos, comemorou na úl-
tima segunda-feira, dia 15, 
64 anos de fundação.

Em 1955, 20 jovens cria-
ram o clube Os Independentes 
que, no ano seguinte, promo-
veria um evento para arreca-
dar fundos para entidades as-
sistenciais da cidade, em uma 
festa em comemoração ao 
aniversário de Barretos.

O clube, que depois se tor-
nou associação, foi fundado 
por Abdo El Karin Gemha, 
Antônio Renato Prata, Dino 
Scannavino, Edson Gemha, 
Élio Alves Garcez, Floriano 
Machado Coutinho, Horácio 
Tavares de Azevedo, Hosny 
Daher, Jamil Nicolau Mauad, 
Joaquim Luis Goulart, José 
Sebastião Domingos, Licínio 
Gomes, Luiz Agostinho Bran-

dão, Osvaldo Monsef, Orlando 
Araújo, Paulo Coimbra, Paulo 
Pereira, Rubens Bernardes de 
Oliveira, Rubens de Oliveira e 
Saulo Junqueira Franco.

A este grupo, somaram-se 
mais 12 membros (Carlos J. 
T. de Andrade, Carlos Roberto 
Galli, Cássio Junqueira No-
gueira, Cyrano Diniz Pereira, 
Hélio Bruno Barbosa, João 
dos Santos Filho, José de A. 
Lima, Orestes de Ávila, Otá-
vio F. Andrade, Rhateb Cury 
e Udelson Gemha), que inicia-
ram, em 1956, a primeira Festa 
do Peão, em uma lona de circo.

O aniversário e todos os 
fundadores serão lembrados 
durante assembleia que será 
realizada no Rancho CMT, no 
Parque do Peão, neste sábado, 
dia 20, às 10 horas.

O encontro contará com a 
presença dos fundadores An-
tônio Renato Prata, Horácio 

Tavares de Azevedo, Orlando 
Araújo, Paulo Pereira e José 
B. Tupynambá que serão ho-
menageados.

Logo após a assembleia, as 
comemorações continuam em 
um almoço típico Queima do 
Alho, que acontecerá no Ran-
cho Ponto de Pouso e é fecha-
do para associados, familiares 
e convidados.

“É uma honra para nós 
poder contar com a presença 
destes verdadeiros revolucio-
nários que, de uma amizade, 
criaram esse evento que hoje 
traz tanta movimentação eco-
nômica e geração de empre-
go para nossa região e ainda 
mantém viva a tradição da 
cultura sertaneja”, afirmou 
Ricardo Rocha, presidente de 
Os Independentes.

“Nosso carinho e gratidão 
a todos que começaram nossa 
história”, frisou Rocha.

Estão abertas as inscrições 
para jovens talentos brasileiros 
de montarias em sela america-
na e bareback participarem do 
Boot Camp, curso promovido 
durante a Festa do Peão de Bar-
retos, em parceria com a PRCA 
(Professional Rodeo Cowboys 
Association). A oportunidade 
de aprendizado e profissionali-
zação será conduzida por pro-
fissionais da associação, sedia-
da nos Estados Unidos.

Podem se inscrever compe-
tidores acima de 18 anos, que 
terão aulas teóricas e práticas 
(em aparelhos) nos dias 19 e 
20 de agosto no hotel do Par-
que do Peão. As inscrições 
são limitadas e devem ser fei-
tas através do e-mail susifrei-
tas10@gmail.com até o dia 01 
de agosto. O valor é de R$ 250.

De acordo com o diretor 
de Rodeio de Os Independen-
tes, Marcos Abud, o objetivo 

é aprimorar e revelar novos 
nomes destas duas modalida-
des. “É mais uma porta aberta 
e uma boa oportunidade para 
os competidores brasileiros”, 
observou o diretor.

Ainda, segundo Abud, os 
dois melhores avaliados de cada 
modalidade no Boot Camp te-
rão a oportunidade de competir 
em rodeios no Brasil e nos Es-
tados Unidos. Mais informações 
pelo fone (11) 98625-0128.

Curso acontecerá durante a Festa do Peão de Barretos em parceria com 
a Professional Rodeo Cowboys Association (Foto: André Monteiro)

Entre os medalhistas da 
edição 2018 da Olimpíada 
Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP), 
nove são alunos das escolas 
estaduais da região de Bar-
retos. O quadro da região so-
mou três medalhas de ouro, 
três de prata e três de bronze.

Além das medalhas, os 
vencedores têm a oportunida-
de de participar do Programa 
de Iniciação Científica Jr. Para 
estudantes medalhistas que 
pretendem cursar o ensino 
superior, ainda é oferecida a 
oportunidade de participar do 
Programa de Iniciação Cientí-
fica e Mestrado (PICME).

Nove alunos da rede estadual de 
Barretos conquistam medalhas 
em Olimpíada de Matemática

Uma escola e duas professoras também receberam 
prêmios pelo destaque na competição de 2018

Por meio do programa, 
alunos podem participar de 
estudos avançados em mate-
mática simultaneamente com 
sua graduação. Em ambas as 
modalidades, os alunos con-
templados recebem um auxí-
lio financeiro, com uma bolsa 
mensal do CNPq.

Ainda na região de Barre-
tos duas professoras e a Es-
cola Estadual Comendador 
Francisco Bernardes Ferreira, 
em Olímpia, também foram 
reconhecidas pelo seu traba-
lho e desempenho.

Dentro da premiação os 
professores são homenagea-
dos com diplomas e livros, já 

a escolas recebem kits com 
material didático.

SOBRE A OBMEP
Realizada pelo Instituto 

de Matemática Pura e Apli-
cada (IMPA), com apoio da 
Sociedade Brasileira de Ma-
temática (SBM), a OBMEP 
contribui para estimular o 
estudo da matemática no 
Brasil, identificar jovens ta-
lentosos e promover a inclu-
são social pela difusão do co-
nhecimento. Na edição deste 
ano mais de 2 milhões de 
alunos de escolas estaduais 
e escolas técnicas (Etecs) de 
São Paulo estavam inscritos 
para a primeira fase.

Barretos terá curso de Sela 
Americana e Bareback com 

profissionais dos Estados Unidos
Boot Camp será promovido em parceria com a 

PRCA (Professional Rodeo Cowboys Association)
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A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer informa que 
estão abertas as inscrições 
para o Campeonato Munici-
pal de Futsal Feminino, que 
terá início no dia 31 de agosto.

As inscrições de equipes 
devem ser feitas na sede da se-

cretaria, no ginásio do Rochão, 
no horário das 8 às 17 horas, 
ou pelo telefone 3323-7662.

Conforme o artigo 7 do re-
gulamento geral da competição, 
podem participar atletas que te-
nham, no mínimo, 15 anos de 
idade (nascidas a partir de 2004) 

em Barretos ou região.
Cada equipe poderá inscrever, 

no máximo, três atletas que dis-
putam ligas, copas, Jogos Regio-
nais e Jogos Abertos do Interior, 
representando Barretos. Duas não 
residentes no município, também, 
poderão ser inscritas.

A equipe do Barretos Dois 
goleou a Turma do Flavinho 
por 4 x 1 e conquistou o títu-
lo de campeã do Campeonato 
Municipal de Futsal. A dispu-
ta final foi realizada no último 
sábado, dia 13, no Rochão.

Após o jogo decisivo, a secre-

taria municipal de Esportes e Lazer 
realizou a cerimônia de premiação, 
presidida pelo secretário Dorivaldo 
de Almeida Júnior, Lilico.

Além de troféus para o cam-
peão e vice, foi premiada a de-
fesa menos vazada (Turma do 
Flavinho - 10 gols sofridos) e o 

principal artilheiro da competi-
ção, Igor, da equipe do Barretos 
Dois, que marcou 8 gols.

O troféus de terceiro lugar 
ficou para a equipe Atletas de 
Christo, que venceu o Nogueira 
Companhia do Esporte por WO, 
sendo registrado placar de 1 x 0.

A equipe de Barretos, representada pela secretaria 
municipal de Esportes e Lazer/Team Luzitano, conquis-
tou quatro medalhas (duas de ouro, uma de prata e uma 
de bronze), além de um quinto lugar, no Circuito Interior, 
etapa Rio Preto, disputado no último domingo (14).
Veja o desempenho individual dos atletas barretenses:
l Rogério Nogueira (Ouro - categoria adulto – faixa roxa 
– peso pena até 65 quilos. Bronze - categoria absoluto – 
faixa roxa)
l Vinícius Mathias (Ouro - categoria master – faixa mar-
rom – peso leve até 75 quilos)
- Juliano Paixão (Prata - categoria master – faixa roxa, acima de 95 quilos)
- Carlos Arantes (5º lugar - categoria master – faixa roxa até 85 quilos)

Abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal Feminino

Barretos Dois vence Turma do Flavinho e 
leva o título de campeã do municipal de Futsal

JiuJitsu de Barretos conquista 
quatro medalhas no Circuito Interior




