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“Nossa Cultura, Nossa Tradição” é o
tema do Desfile de Aniversário de Barretos
A prefeitura Barretos convida toda a população da cidade e
da região para assistir ao Desfile Cívico – Militar, Folclórico,
Alegórico, comemorativo ao
aniversário de Barretos e ao
Dia do Soldado que, neste ano,
tem como tema “Nossa Cultura, Nossa Tradição” e acontece
neste sábado, 25 de agosto.
Coordenado pela secretaria municipal de Cultura, o
desfile tem saída do Recinto
Paulo de Lima Corrêa, em
frente à Praça 9 de Julho, às
9 horas. Pouco antes da saída
acontece a homenagem oficial
ao Dia do Soldado, realizada
com a leitura da ordem do dia
pelos atiradores do Tiro de
Guerra, em frente ao recinto.
O trajeto, aberto pelas equipes
militares segue pela avenida
23 até a rua 18, com dispersão
na rua 18 com a avenida 17.
Ao todo são 41 alas, 15 carros
alegóricos, 4 bandas musicais,
cerca de 2 mil pessoas desfilando e mais de 40 pessoas no apoio
operacional. Para este ano estão
confirmadas as participações da
Orquestra de sopro e percussão
de Pereira Barreto-SP e da Banda Marcial Giuseppe Carnímeo
de Barretos, além da Banda Marcial Paineiras Bicentenária, de
Itapeva-SP, da Banda Musical
da Faculdade São Luiz de Jaboticabal -SP, de dois novos grupos
folclóricos da cidade de Olímpia,
dos grupos nipônicos do Kaikan,
da Comunidade Italiana do Rosário, entre outras atrações.
Toda a produção artística
dos carros do desfile é coordenada pelo decorador Maurício
Valente, que diz ter preparado decorações com elementos que identificam a cultura
da cidade de Barretos. “Este
ano estamos trabalhando com
novas formas e materiais e
vamos abordar, entre outros
assuntos da cultura caipira, a
fé do povo local”, antecipou.
Segundo o secretário municipal de Cultura, João Batista
Chicalé, o desfile deste ano deve
superar as edições anteriores.
“Já está tudo preparado para o
desfile, que é um dos eventos
mais esperados de todo o ano em
nossa cidade. Nos empenhamos
em fazer um trabalho minucioso para atender e surpreender a
população barretense”, revelou.

~

FESTA DO PEAO DE BARRETOS

O Embaixador
vem aí novamente

O secretário municipal de Cultura, João Batista Chicalé, observa o trabalho do decorador Maurício Valente

Sindicato dos Servidores e
Hospital São Jorge assinam parceria

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Barretos e o Hospital São
Jorge assinam, neste sábado (25), data de aniversário
da cidade, novo contrato de
prestação de Assistência à
Saúde aos conveniados e dependentes assistidos.
O contrato anterior vigorou até 31 de julho, sendo
necessárias alterações quanto a procedimentos e atendimentos, demandando diversas

reuniões até que fossem obtidas condições extremamente
satisfatórias aos servidores
para o novo período, que se
inicia no dia 5 de setembro.
Importante destacar que,
durante este período, o sindicato não deixou de prestar
atendimentos aos servidores
e seus dependentes, mantendo
o agendamento e atendimento
de consultas ou exames.
O presidente do sindicato, João Roberto dos Santos,

João Mulata, afirmou que “o
sindicato não possui nenhum
débito para com o Hospital
São Jorge e que a interrupção
deveu-se, única e exclusivamente, pelo avanço das reuniões além do tempo previsto”.
“As novas condições pactuadas em novo contrato trarão extrema satisfação nos
atendimentos dos nossos servidores e dependentes, a um
custo acessível para toda categoria”, concluiu João Mulata.

Alexandre Padilha visita Sindicato dos Bancários de
Barretos e região em campanha para deputado federal
O ex-ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, visitou
Barretos e o Sindicato dos
Bancários na última terça-feira, dia 21, divulgando sua
candidatura para deputado
federal pelo PT.
Como ministro, Padilha
implantou a regionalização do
SAMU para as cidades de Barretos e região, conseguiu aportes financeiros para o Hospital
do Amor (Câncer), duplicou os
repasses mensais para a Santa
Casa, liberou verbas para a reforma dos postinhos de saúde
de Barretos e região, para a
construção do prédio do DST/
AIDS e implantação da Cidade da Saúde, na Escola Voca-

O grande destaque deste último final de semana da
63ª Festa do Peão de Barretos
fica para o show do sertanejo
Gusttavo Lima, na madrugada
deste sábado (25) para domingo (26), último dia do Barretão 2018. Pelo segundo ano
consecutivo como Embaixador da Festa do Peão de Barretos, o sertanejo e sua banda
gravam mais um DVD de sua
carreira na arena de rodeios
do Parque do Peão, a partir de
3h15 da madrugada. Assim
como no ano passado, Gusttavo Lima promete amanhecer o

domingo com seu show.
Antes do embaixador, se
apresentam no mesmo palco,
Chitãozinho & Xororó (abrindo a noitada de shows), Henrique & Juliano e Cat Dealers.
No palco Amanhecer, junto à
Feira Comercial, barretenses
e turistas curtem os shows de
Rionegro & Solimões, Guilherme & Santiago, Edson &
Hudson e Leo & Raphael.
Guilherme & Santiago
repetem show no palco da
Arena de Rodeios, no domingo (26), após a premiação do rodeio.

A sexta-feira no Parque do Peão
Além de inúmeras atrações
em toda a área do Parque do
Peão, a linha de shows para
esta sexta-feira, 24 de agosto,
traz uma novidade: no palco da
arena de rodeios, o público vai
curtir o segundo show de Jorge &
Mateus na festa deste ano. Junto
com a dupla, se apresentam no
mesmo palco, Maiara & Maraísa
(foto), Matheus & Cauan, Alok e JetLag. No palco Amanhecer, os shows
ficam por conta de Matogrosso & Mathias, Israel & Rodolffo, Fiduma &
Jeca, Roby & Thiago, Jefferson Moraes e Pedro Henrique & Rafael.

Festa do Peão mantém tradição de
receber candidatos em ano de eleição

cional, além da autorização da
implantação da Faculdade de
Medicina de Barretos.
Como Ministro das Relações Institucionais viabilizou recursos para as obras da Avenida
dos Coqueiros, Fundo do Vale e

a Reforma da Estação Cultura
(antiga estação ferroviária).
Padilha, se eleito deputado
federal, pretende ser o “defensor da saúde pública de Barretos e região”. Na foto, com
diretores do sindicato.

Como é tradição em anos
eleitorais, principalmente em
eleições para deputados, senadores, governadores e presidente da República, a Festa do
Peão de Barretos se transforma
em local prioritário para visita
dos candidatos em campanha.
E o Parque do Peão é o local
escolhido por todos os candidatos que pretendem um contato
“mais popular” com os eleitores.

Já passaram pelo Parque do Peão os candidatos
ao governo de São Paulo,
João Dória (PSDB), Paulo
Skaf (MDB) e Márcio França (PSB), atual governador
e candidato à reeleição. O
candidato a presidente da República pelo MDB, Henrique
Meirelles, visitou a Festa do
Peão e o parque no último sábado (18).
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PITA FOGO

Um sim à vida

Artigo de dom Milton Kenan Júnior, bispo diocesano de Barretos, referente
à descriminalização do aborto livre, foi divulgado nesta semana pela Diocese de Barretos.
Neste espaço de opinião livre e democrática, reproduzimos o texto a seguir
“No início deste mês,
como já é sabido da maioria da população, o Supremo
Tribunal Federal realizou audiências públicas para tratar
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que discute
a descriminalização da interrupção voluntária até a 12ª
semana de gravidez.
Entre as 26 entidades que
puderam apresentar argumentos relacionados à matéria,
esteve também a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), representada por
dom Ricardo Hoepers, bispo de
Rio Grande (RS) e pelo padre
José Eduardo de Oliveira, pela
Diocese de Osasco (SP). Não é
difícil encontrar a íntegra deles
na internet. Valerá à pena certificar-se daquilo que foi acenado
diante da Suprema Corte.
Mais uma vez volta à cena
em nossa pátria tentativas
por legitimar o aborto. Os
argumentos são os mesmos:
a situação precária de grande

parte das mulheres que são
obrigadas a abortar por falta
de políticas públicas; o direito
das mulheres em decidir pela
gestação ou não dos nascituros; a hipótese de que a vida
surge apenas após algumas
semanas de gestação.
Fica mais uma vez evidente
o interesse de laboratórios e organizações internacionais que
investem enormes quantias
para interromper a gravidez,
tendo em vista unicamente os
dividendos que podem lucrar
com a indústria da morte.
A questão que está em pauta, na verdade, não é a autonomia e liberdade da mulher.
Mas sim, a criança em desenvolvimento que já, na 12ª semana, é uma pessoa humana,
é um indivíduo real, concreto,
que inclusive já tem nome.
São João Paulo II quando escreveu a Encíclica “O
Evangelho da Vida” (1995)
já chamava a atenção para um
novo gênero de atentados à
vida humana.

Dizia o papa: “Na consciência coletiva, eles tendem a perder
o caráter de ‘crimes’ para assumir, paradoxalmente, o caráter
de ‘direitos’, a ponto de se pretender um verdadeiro e próprio
reconhecimento legal da parte do
Estado e a consequente execução
gratuita por intermédio de profissionais da saúde” (EV 11).
Legitimar o aborto em nossa nação será agravar ainda
mais a crise ética que enfrentamos nos seus diversos níveis
e âmbitos. Uma sociedade que
não reconhece o direito à vida,
desde a concepção, é uma sociedade cínica que declara por
este ato a sua autodestruição.
Como será possível assegurar o direito a condições de
vida digna aos socialmente
mais indefesos e frágeis, se
negamos a vida aos que no
ventre de suas mães não têm
direito de defender-se e não
são responsáveis pelas condições em que foram gerados?
Defender a vida em gestação, desde a sua concepção,

é declarar-se a favor da vida
humana; da mais indefesa, da
mais necessitada, daquele que
precisa mais do que ninguém
de cuidado e proteção. Se perdermos de vista o direito que
essas vidas têm, colocamos
em risco a vida dos que nascem mutilados, lutam com
alguma deficiência ou degeneração, precisam de cuidados paliativos, dos que são
vítimas da intolerância ou da
segregação social.
Se a vida não for para todos – e isso exige que nos
esforcemos por criar condições para que cada um possa
nascer, crescer e envelhecer
sadiamente, estaremos colocando em risco a vida de cada
um, sobretudo, dos mais frágeis e necessitados.
Façamos valer nosso compromisso com a vida! Em
primeiro lugar a vida! Vida
desde a concepção até o seu
declínio natural. Garantindo
a vida para todos, não faltará
vida para cada um”.

Os caminhos da eleição

EXPEDIENTE

O Não Voto, abstenção,
votos nulos e brancos, nesse
momento de início de campanha eleitoral, atinge seu mais
alto índice, chegando a 40%.
Há pesquisas dando conta de
que beira os 50% em algumas
regiões. Ocorre que nunca se
viu um interesse tão grande
pelo pleito, o que se observa
em todos os circuitos.
Aparentemente, trata-se
de contradição. De um lado,
emerge uma disposição do
eleitorado em se afastar do
processo eleitoral, anular ou
deixar em branco seu voto, e,
de outro, constata-se grande
motivação em debater o quadro político-eleitoral. Há nexo
entre as duas posições? A resposta é afirmativa.
O conjunto de crises a
que se submete o país (política, econômica e moral-ética)
mexe com os brios do eleitor.
Se, por um lado, abre os pulmões da revolta, fazendo com
que a sociedade vire as costas
para a política, por outro, oxigena as veias do corpo social.
O que resulta desse jogo
entre contrários acaba favoreDiretora Geral
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cendo o processo democrático,
que se alimenta nas fontes de
grupos participativos e críticos.
Pois bem, o Brasil está ativo.
Não padece de inanição por entupimento das veias cívicas.
Dito isto, vejamos o que
se comenta. Bolsões bolsonarianos defendem com vigor
a idéia de que seu candidato
porá ordem na casa, acabando
com a bagunça que se espalha por todos os cantos. No
cesto da bagunça, entra um
pouco de tudo: a propinagem
que corre solta nas malhas
da corrupção; a bandidagem
que ceifa a vida de milhares
de brasileiros; a invasão e
depredação de patrimônios
(público e privado) por núcleos do MST e MTST e movimentos congêneres; enfim,
o apartheid social apregoado
há tempos pelo PT e aglomerados, com a veemente açodamento da luta de classes.
Para fortes parcelas – das
margens ao topo da pirâmide
- Bolsonaro é o guerreiro com
coragem de lutar contra agentes responsáveis pela degradação da vida social. Mesmo
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» O CACHORRO EURIPINHO NO CAMPING DA FAMÍLIA
No camping da Família, no Parque do Peão, o xodó é um
cão de cinco meses, batizado com o nome de Euripinho, pela
dona Marina Martins, de Ribeirão Preto.
» UMA SHANAIA BARRETENSE
Passada a festança do peão, na segunda-feira (27), às 20
horas, tem sessão ordinária da Câmara Municipal de Barretos. Só falta apresentarem votos de louvor e congratulações
pelo show de Shania Twain. Ou título de cidadania à artista.
» LEMOS NA CARTILHA DO GOVERNADOR
Graça e Paula Lemos acompanharam a visita do governador Márcio França a Barretos neste mês de agosto.
Todos são do PSB.
» OLHA ELE AÍ
O ex-presidente da Câmara, Sebastião Miziara, prestigiou o
concurso Queima do Alho, no domingo (19), no Parque do Peão.
» O CANTADOR PAULO CORREA
Vereador Paulo Correa (PR) integrou a comitiva do governador Márcio França (PSB) na Queima do Alho. No palco da “Venda do Nego Peão”, o parlamentar arriscou até a
cantar moda sertaneja no coral improvisado pela dupla, Pedro Paulo e Paulo Vítor.
» O TAMANHO DO NEGÓCIO DO JOEL
O candidato ao governo paulista, Paulo Skaf (MDB),
durante campanha em Barretos, chamou a atenção para o
tamanho da lente da máquina do fotógrafo Joel Silva, da
Folha de São Paulo.
» SAUDADES DO PREFEITO EMANOEL
Admiradores e amigos receberam com muito carinho o
ex-prefeito Emanoel Carvalho, no Ponto de Pouso, no Parque do Peão. Seria saudade da administração passada?

Opinião
seus simpatizantes do andar
superior desconsideram o fato
de sua eventual vitória puxar
o país para o lado perigoso da
extrema direita, cuja tendência
é a de fechar portas a posições
progressistas e renovadoras.
No outro extremo, habitam os defensores do lulo-petismo, representados pelo
candidato a vice-presidente,
Fernando Haddad, ex-prefeito
de São Paulo, cuja aparência
jovial não disfarça a posição
de ventríloquo de Lula, na
medida em que se comprometeu a dar todos os recados do
mandachuva do petismo.
O slogan da campanha diz
tudo: “O Brasil feliz de novo”.
O engodo tem como foco as
massas, ainda saudosas da 1ª
fase da era lulista, que propiciou fácil acesso ao consumo.
O rombo da era dilmista será
esquecido no baú das más
recordações, com a própria
mandatária dos últimos anos
do lulismo sendo elevada ao
Senado pela vontade do eleitorado mineiro. Contradição
da nossa política.
Enquanto as margens petistas correm em direção ao
banquete, as do meio desfraldam a bandeira da luta de
classes, desejando ver triunfar o comunismo/socialismo clássico, que, aliás, não
sobrevive nem na China, que
implantou um capitalismo de

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

Estado, vive os estertores na
Venezuela e na Nicarágua, e
sobrevivendo sob as ditaduras
de Cuba e da Coreia do Norte.
Esses são os exércitos dos
extremos do arco ideológico,
que vestem seus ícones com o
manto de “salvadores da Pátria”. Tal divisão representa
as maiores parcelas do país?
Será que o território, tão devastado pela corrupção, será
empurrado para um governante das extremidades do
arco ideológico? O que pode
ocorrer em caso de vitória de
um ou outro? A óbvia resposta aponta para larga rachadura
na paisagem social, a denotar
a expansão dos confrontos.
No fluir da conversa emerge o grupo que aponta uma
saída pelo meio, abrigando os perfis de Álvaro Dias,
Geraldo Alckmin e mesmo
Ciro Gomes, cujo aparelho
fonador pode ser contido – é
a torcida – se vier a galgar o
píncaro da montanha.
Meirelles e Marina estariam fora do jogo; o primeiro
pelo pesado perfil; já à guerreira do nosso “verde amazônico” faltaria estrutura para
amealhar a maioria eleitoral.
Esse é o tom da orquestra
nesse início de concerto.

» EM NOME DA FAMÍLIA
O jornalista Monteiro Filho, fundador da Redevida, pediu
que o candidato João Dória (PSDB) se posicionasse contrário a legalização do aborto e das drogas.
» EM DEFESA DE LULALIVRE E LULALÁ
Desfiliados do PT, o empresário barretense Ronaldo Marques e o ex-prefeito de Guaíra, Sérgio Mello, continuam defendendo a liberdade do ex-presidente Lula e sua nova candidatura ao Palácio do Planalto.
» O PAU DE SEBO SUMIU
Há alguns anos já não acontece a brincadeira de trepar no
pau de sebo, arrancar a bandeirinha e faturar uma graninha
no Parque do Peão, durante o maior evento de Barretos.
» UMA ESTRELA VERMELHA NO PARQUE
O ex-ministro Alexandre Padilha (PT), candidato a
deputado federal, visitou o Parque do Peão nesta semana, acompanhado do ex-presidente de Os Independentes,
Mussa Calil Neto.
» O CANDIDATO DO AGRONEGÓCIO VEM AÍ
O candidato a presidência da República, Jair Bolsonaro
(PSC) é esperado neste sábado (25) na 63ª Festa do Peão de
Boiadeiro de Barretos.
» EM CLIMA DE FESTA DE ANIVERSÁRIO
Quando a cidade vai dividir o bolo? Eis um dos questionamentos para o feriado deste sábado (25), aniversário
de Barretos.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A independência do
Brasil”, de Iara Lis C. Souza, publicado pela editora Zahar.

Gaudêncio Torquato
Jornalista, professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Que a paz e o calor humano reinem em todos os corações, e agasalhem-nos a alma, para um despertar de passos plenos de luz.” (Delfina Santos)

Hoje (24) foi dia de Márcia Maria dos Santos festejar mais um aniversário, ladeada
dos filhos, Vitor e Vitória, recebendo o
carinho do amado Ederson. Parabéns!!!

O rei das selfies e autógrafos de Barretos,
Cleiton Dias, conquistou mais uma foto de
famoso para a sua coleção. Desta vez nada
mais nada menos que a Rainha da Country
Music, Shania Twain. A cantora canadense
esbanjou simpatia com o barretense em
sua passagem pela cidade. Uau!!!

Não é só Barretos que celebra aniversário
neste sábado, 25/08. Os gêmeos João e Ana
Beatriz Confetti completam a maioridade
em clima de festa do peão. Os abraços e
cumprimentos ficam por conta dos pais,
João José e Ana Maria, e de um tantão de irmãos, Sidney, Ana Carolina, Maria Eduarda,
Matheus, Bernardo e Alice, fora os amigos e
familiares. Felicidades aos gêmeos!!!

E mais um ano a Comitiva Burro N’água, da cidade de Olímpia/SP, veio a Barretos
prestigiar a Festa do Peão, Queima do Alho, e retornam amanhã (25) para o
Desfile Cívico em comemoração aos 164 anos de Barretos. Sucesso!!!

O fim de semana promete muita agitação na 63ª Festa do
Peão de Barretos. A sexta-feira (24) vai ser marcada por nomes importantes da música sertaneja e eletrônica. No palco
Estádio tem show com Maiara e Maraísa às 23 horas. Jorge e
Mateus voltam ao palco às 00h40; depois é a vez de Matheus
e Kauan, às 2h15 da madrugada. Após os sertanejos, a Festa
abre espaço para a música eletrônica. O DJ Alok vai agitar a
galera numa apresentação que está marcada para começar
às 3h45. Ainda no ritmo eletrônico JetLAg sobe ao palco às
4h45. Pra quem gosta de rodeio, sexta tem as disputas do 26º
Barretos International Rodeo. (foto: André Monteiro)

A família Gori, Vera, Vinicios, Cintia Lima e o DJ Gorin, foram clicados curtindo a
deliciosa e tradicional Queima do Alho no Parque do Peão. Tudo de bom!!!

O Governador do Estado de São Paulo, Márcio França, marcou
presença na competição da Queima do Alho no Ponto de Pouso.
Durante o evento ele posou para foto ao lado do Diretor Geral do
Hospital de Amor, Henrique Prata, e da Vereadora Paula Lemos.

Leandro Campos também tietou a diva do
pop nacional da atualidade. Anitta esbanjou simpatia com o cinegrafista minutos
antes de sua apresentação na arena de
rodeios do parque do peão. #vaimalandra

Locutor Paulinho 1001 comemorou seu aniversário quinta-feira (23), no Palco Amanhecer ao lado
de sua noiva e DJ Ana Flávia Rodrigues (foto), e
amigos. Este ano ele também comemora seu 10º
ano consecutivo como Locutor Oficial do Palco
Amanhecer na maior Festa do Peão de Boiadeiro
da América Latina. Parabéns!!!

Flash em Rafael da Silva, da cidade de Guaíra/SP, que veio a Barretos
para os 11 dias da Festa do Peão, e também dar apoio para a sobrinha
Anallice Freitas (foto), que participa da abertura dos rodeios.
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Candidatos fazem campanha eleitoral na Festa do Peão

João Dória, candidato do PSDB ao lado do prefeito Guilherme Ávila

A Festa do Peão de Barretos
mantém, em mais um ano elei
toral, sua “tradição” de receber
candidatos em campanha elei
toral. Desde o primeiro final de
semana, vários candidatos a de
putado (estadual e federal), go
verno de São Paulo e, até mes
mo, à presidência da República,
visitaram o Parque do Peão.
No sábado (18), Paulo
Skaf, candidato a governador,
e Henrique Meirelles, candida
to à presidência da República,
aterrisaram na cidade. Os can
didatos do MDB conheceram o
Parque do Peão e concederam
rápida entrevista à imprensa.
Paulo Skaf disse que seu
governo irá incentivar a edu
cação de qualidade com a
criação de escolas no padrão
do Sesi, como a que ele inau
gurou e funciona na Via das
Comitivas, sentido Parque do
Peão. Ele garantiu investimen
tos nas áreas de saúde, infraes
trutura e a segurança pública,

com maior integração entre as
polícias militar e civil.
Henrique Mei
relles acre
dita que irá chegar ao segundo
turno, após o eleitor conhecer
suas propostas durante a campa
nha. O ex-ministro da Fazenda
afirmou que seu conhecimento
na área econômica e a credibi
lidade no cenário internacional
podem ajudar o Brasil a gerar
novos empregos e renda. Em re
lação ao agronegócio, defendeu
investimentos em infraestrutura,
inclusive na área de transporte.
No domingo (19), o go

O governador e candidato Márcio França (SD)

vernador e candidato à reelei
ção, Márcio França, manteve
a tradição e foi um dos jura
dos na tradicional competição
culinária da Festa do Peão de
Barretos, a Queima do Alho.
O governador de São Paulo
voltou a defender o projeto de
transformação de Barretos em
uma Estância Turística, com o
apoio de seu governo. Na se
gunda-feira (20), Márcio Fran
ça fez visita técnica à Creche
Escola Jardim dos Coqueiros,
que tem recursos estaduais.
“São 300 unidades iguais

Ex-ministro Alexandro Padilha, candidato a deputado federal pelo PT

Já está valendo a campanha
eleitoral para o primeiro turno
Desde a última sexta-feira
(17), os candidatos registrados
na Justiça Eleitoral já podem
fazer comícios, carreatas, dis
tribuir material gráfico e fazer
propaganda na internet. A prin
cipal novidade nas eleições
deste ano, é a possibilidade de
o candidato fazer propaganda
eleitoral paga na internet.
Mas há um modelo espe
cífico para a propaganda paga
na internet. Banners estão
proibidos. A única modalida
de de propaganda eleitoral na
internet autorizada por lei é
via impulsionamento. O im
pulsionamento de conteúdo
ocorre quando postagens em
redes sociais, como Twitter e
Facebook, são patrocinadas
para aparecer nas páginas dos
usuários da rede.
PROIBIÇÕES
Na campanha eleitoral
deste ano estão proibidas a
confecção, a utilização e a

distribuição (por comitê, por
candidato ou com a sua auto
rização) de camisetas, chavei
ros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer
outros bens ou materiais que
possam proporcionar vanta
gem ao eleitor.
Se isso acontecer, o infra
tor responderá, conforme o
caso, pela prática de captação
ilegal do voto e, até mesmo,

pelo abuso do poder. Esses
casos podem levar à anulação
das candidaturas.
RÁDIO E TV
No rádio e na televisão, a
propaganda eleitoral gratui
ta terá início só na próxima
sexta-feira, dia 31 de agosto.
E não será permitido qualquer
tipo de propaganda política
paga nesses meios. (Com in
formações do TSE)

no Estado de São Paulo com
previsão de construir mais
300. Vamos zerar a demanda
de crianças fora de creches e
esse padrão facilita a organi
zação dos alunos”, disse em
entrevista à imprensa.

Os candidatos do MDB, ao governo de Sâo Paulo, Paulo Skaf e a
presidência da República Henrique Meirelles. (foto: Aquino José)

Na sexta-feira (17), o can
didato ao governo de São
Paulo, João Dória (PSDB),
acompanhado de seu vice,
Rodrigo Garcia, também vi
sitou o Parque do Peão onde,
acompanhado de sua comiti

va eleitoral, manteve reunião
com correligionários e lideran
ças de seu partido, incluindo o
prefeito Guilherme Ávila e o
vereador Raphael Dutra, para
seguir em campanha pela re
gião, até a cidade de Olímpia.
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Turistas e trabalhadores da Festa do Peão são atendidos gratuitamente
em Clínica Odontológica por estudantes e professores do Unifeb
Agindo no princípio de que
a “saúde começa pela boca”,
até neste domingo, 26 de agosto, das 14 às 20 horas, estudantes e professores do curso de
Odontologia do Unifeb Barretos realizam, durante a Festa
do Peão de Boiadeiro de Barretos, atendimentos gratuitos
no centro odontológico “Luiz
Agostinho Brandão”, localizado dentro do Parque do Peão.
Os atendimentos são realizados tanto para os visitantes do
evento, quanto para integrantes
das várias equipes de trabalho
do evento. São atendimentos
odontológicos como urgência e
emergência em caso de dor de
dentes, extração de dentes, limpeza bucal, exame panorâmico
e restaurações dentárias, além

de ações para a prevenção do
HPV e do câncer bucal.
“O nosso diferencial é que
todos os pacientes passam pelo
exame de radiografia, para ter
um diagnóstico confiável. É
um trabalho muito importante,
pois atendemos, em sua maioria, pessoas carentes, ou mesmo que não tem tempo para ir
ao dentista, além de ser feita
toda a orientação sobre a saúde
bucal”, explicou o professor
Alexandre Miranda.
“Os pacientes que precisam
de tratamentos mais longos,
que não tem tempo de serem
realizados aqui, são orientados
para que façam nas cidades de
origem”, frisou o professor.
Onze alunos dos 3º e 4º anos
de Odontologia participam

desta ação, todos supervisionados por professores.
“Cerca de 30 pacientes são
atendidos diariamente e para
receber o atendimento odontológico não precisa fazer agendamentos prévios, é apenas vir”,
afirma o universitário de odontologia, João Victor Soares.
Esta ação é realizada, em
parceria, pelo Unifeb, APCD
(Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas), Associação Os
independentes e a empresa DVI
(Radiologia Odontológica).
No local está acontecendo,
também, a campanha “Sorria Para a Vida”, da ABCD
(Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas), que tem
como foco a prevenção do
câncer bucal e HPV.
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Fim da obrigatoriedade de aulas noturnas torna
simulador de direção a opção mais segura a CFCs
As aulas noturnas com veículos para obtenção de CNH
deixarão de ser obrigatórias e
passarão a ser facultativas. A
decisão partiu de uma reunião
entre Denatran e Detran-RJ,
especialmente por entenderem que é importante preservar a segurança dos futuros
condutores e instrutores.
O projeto de Lei 2056/11,
que revoga a regra, está em
tramitação na Câmara dos
Deputados e deve entrar em
vigor nos próximos dias, primeiro no Rio de Janeiro e depois no restante do país.
Com a nova medida, o uso
de simulador de direção em
autoescolas pode se tornar
uma opção mais segura aos
CFCs (Centros de Formação
de Condutores de Veículos).
NÚMEROS EM SP
Segundo a ANFASP (Associação Nacional de Fabricantes
de Simuladores Profissionais),
desde a implantação do simulador de direção veicular como
nova etapa no processo de for-

Bancários rejeitam proposta com
direitos a menos. Negociação continua
Fenaban oferece 0,5% de aumento real, mas quer alterar pontos da convenção
coletiva que reduzem direitos. Bancários afirmam apostar em solução negociada,
mas alertam que proposta não contempla condições já decididas pela categoria
mação de motoristas, em 2015,
São Paulo já conta com mais de
7,9 milhões de aulas aplicadas

em mais de 1,5 mil simuladores instalados em cerca de mil
CFCs de 380 cidades.

CONHEÇA ALGUNS BENEFÍCIOS DOS SIMULADORES DE DIREÇÃO:
l Além de simular trajetos noturnos, outras situações adversas como
dirigir em rodovias, serras, sob chuva, aquaplanagem e neblina também
são possibilitadas pelo software.
l As funções são idênticas as de veículos convencionais (pedais, retrovisores, câmbio, chave de partida, setas, etc.). Então, além das aulas práticas nas ruas, o aluno conta também com este recurso de uma forma
mais segura quando está dentro do CFC.
l Ao final de cada aula o instrutor pode emitir o relatório do simulador
com todos os erros de condução e legislação. Isso ajuda o aluno a reforçar os pontos de atenção e ter um melhor preparo.
l Por ter uma variedade de opções de situações de trânsito, as aulas
podem ser realizadas no simulador em qualquer horário (manhã, tarde
ou noite).
l O fim da obrigatoriedade de aula noturna deve ser um facilitador para
quem deseja obter a CNH, pois o processo deve se tornar menos burocrático com a resolução.

Depois de 10 horas de negociação, na oitava reunião
com o Comando Nacional
dos Bancários, a Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentou na última
terça-feira (21) nova proposta, já rejeitada pelos representantes dos trabalhadores.
Agora, a entidade patronal
oferece 0,5% de aumento real
(acima da inflação) na data-base (1º de setembro), mas mexendo na convenção coletiva.
Segundo a presidente da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, a proposta foi
rejeitada ainda na mesa “porque tem retirada de direitos
e em assembleias realizadas
em todo o Brasil a categoria
já afirmou que não aceita nenhum direito a menos”. Ela
também considerou “insuficiente” a proposta econômica.
Entre os itens que os
bancos querem alterar, está
a participação nos lucros ou
resultados (PLR), que deixaria de ser integral para bancárias em licença-maternidade
e afastados por acidente ou
doença. A proposta também
mexe na cláusula que garante
homologação nos sindicatos,
na que proíbe a divulgação
de ranking individual de desempenho e muda para pior a
condição do vale-transporte.

Os bancários lembram que
os cinco maiores bancos do
país – Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal,
Itaú e Santander – registraram
no primeiro semestre lucro de
R$ 41,9 bilhões, crescimento
de 17,8% em relação a igual
período do ano passado.
“Os ativos dessas instituições, somados, bateram a casa
dos R$ 6,2 trilhões no semestre. Um montante que supera,
em muito, orçamentos como
da Saúde (R$ 114,8 bi) e da
Educação (R$ 109 bi) no Brasil para todo o ano de 2017”,
diz a Contraf-CUT.
“Sejam quais forem os indicadores escolhidos – lucro,
ganhos com tarifas, ativos,
rentabilidade –, os dados dos
balanços do primeiro semestre reforçam os de outros
anos: crescimento do resultado dos bancos. E os bancários
cobram sua parte em justas

reivindicações como aumento real, PLR maior, respeito
aos empregos e aos direitos previstos na convenção
coletiva. Os bancos podem
atender”, afirma Juvandia.
A presidente do Sindicato
dos Bancários de São Paulo,
Osasco e Região, Ivone Silva, também da coordenação
do Comando Nacional, reitera
que os sindicatos estão dispostos a negociar, mas alerta: “Se
os bancos, que são o setor mais
lucrativo do país, não quiserem valorizar os trabalhadores
com aumento real, e insistirem
na retirada de direitos, estarão
empurrando os bancários para
a greve. Não aceitaremos retirada de direitos”, reforçou,
lembrando condições já manifestadas pela categoria em
assembleias e na conferência
nacional, realizada em junho
e que aprovou a pauta de reivindicações.
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Sebrae-SP divulga 10 startups selecionadas
Primeira parcela do 13º dos aposentados
começa a ser paga na próxima segunda-feira para programa de capacitação em Barretos
O INSS começa a pagar na
próxima segunda-feira (27),
a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. A data do crédito
depende do número final do
beneficio. Em Barretos, pelo
menos 18.030 aposentados e
7.619 pensionistas serão beneficiados. O prazo se estende
até 10 de setembro.

A primeira parcela do abono anual corresponderá a até
50% do valor do benefício. O
valor restante será pago com
a remuneração de novembro,
paga em dezembro, segundo o
decreto presidencial.
O pagamento será entre 26
de novembro e 7 de dezembro, também de acordo com o
valor e com o número do be-

nefício. Quem recebe benefícios assistenciais (LOAS) não
tem direito ao benefício.
Como determina a legislação, não haverá desconto de
Imposto de Renda na primeira
parcela paga a aposentados e
pensionistas do INSS. O imposto sobre o valor somente
pode ser cobrado na segunda
parcela da gratificação.

Dupla de Jaú é bicampeã
na 35ª Violeira Rosa Abrão

A 63ª Festa do Peão de Barretos teve como uma das atrações na noite da última quarta
(22), a final da 35ª Violeira
Rose Abrão, no Palco Culturando, no Parque do Peão, por
onde já passaram nomes consagrados da música sertaneja,
como Rionegro & Solimões.
O título do principal concurso
de música raiz do Brasil de 2018,
ficou com a dupla Célio & Leandro, de Jaú/SP, com a interpretação da música “Visita Divina”,
do compositor Thiago Viola, que
conta a história da lua.
A dupla formada há 1
ano e meio, pelos cantores e
empresários, chegou ao bicampeonato da Violeira Rosa
Abrão, superando outros 11
concorrentes. “Graças a Deus
deu tudo certo para a gente,
trabalhamos bastante, e considero que foi um festival de
alto nível com muitas duplas

boas”, afirmou o cantor Célio.
Para o outro integrante da
dupla, Leandro, a satisfação
de vencer a 35ª Violeira Rose
Abrão, que é um festival tradicional, é uma emoção muito
grande por tudo que representa. “Sair com bicampeonato
diante de tantas duplas boas
de todo o Brasil, nos deixa
maravilhados e vamos aproveitar agora essa conquista”,
ressaltou Leandro.
A classificação final da
Violeira, teve como dupla
vice-campeã, Guilherme Tenório & Gabriel, de Ribeirão
Preto/SP, que interpretaram a
música “Sou a Viola Caipi-

ra”, composição de Guilherme Tenório Vasconcelos. Já
o terceiro lugar, ficou com a
dupla Sales & Guilherme, de
Barretos/SP, que interpretou a
música “Vida Honrada”, dos
compositores Zaiden Geraige
Neto e Sales Gidrão Júnior.
PREMIAÇÃO
A dupla campeã levou um
prêmio de R$ 6 mil reais, troféu e dois kits da loja oficial
da Festa do Peão de Barretos;
a dupla segunda colocada faturou R$ 4 mil reais e dois
kits da loja oficial da Festa do
Peão de Barretos e o terceiro
colocado um prêmio de R$ 2
mil reais. (Foto: Aquino José)

Acompanhamento começa neste mês e segue
até o dia 13 de dezembro com o evento de encerramento
Dez startups foram selecionadas para o programa de
desenvolvimento do Sebrae-SP em Barretos, o Startup
SP, para receber capacitação
gratuita e mentorias durante
quatro meses. O acompanhamento começa neste mês e segue até o dia 13 de dezembro.
O objetivo do programa
é ajudar o empreendedor a
superar um dos principais
desafios no processo de desenvolvimento da startup: validar sua proposta de valor e
seu modelo de negócio, construindo algo que tenha aceitação no mercado.
Uma situação comum no
cenário de startups é que os
empreendedores ficam muito
focados no desenvolvimento
do produto e dão pouca atenção
para o que os potenciais clientes ou o mercado tem a dizer.
Para serem aprovadas na
fase de seleção do projeto, as
startups demonstraram alto
potencial de crescimento, tecnologia como ponto central
do seu modelo de negócio e
equipe dedicada ao desenvolvimento do produto. As
startups selecionadas foram:
Appettosa, Goblin’s Head, Infortask, KlickBarato, Macaluxi, MyTrip, Studium, TMG,
Togever e ZORDON.
“São projetos com potencial de sucesso que agora têm
que trilhar o caminho da va-

lidação de premissas sobre a
idéia e modelo de negócios.
Para isso, contarão com o
apoio do Sebrae-SP e parceiros
nestes quatro meses”, destaca
o gerente regional do Sebrae-SP, Rafael Matos do Carmo.
As startups selecionadas
participarão de cursos, oficinas, mentorias individuais e
coletivas, monitoramento e
acompanhamento do desenvolvimento do negócio, além
de conexão com agentes do

ecossistema e aceleradoras.
A programação inclui o
Bootcamp, evento que será realizado em São Paulo e terá oficinas e mentorias de profissionais
de mercado para aceleração das
práticas de vendas e marketing.
O encerramento está previsto para o dia 13 de dezembro,
durante o DemoDay, evento
aberto à comunidade para apresentação das soluções desenvolvidas durante o programa
pelos empreendedores.
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