
BARRETOS, 02 de novembro de 2018

www.jornalacidadebarretos.com.br

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano V - Edição nº 300 - Ditribuição Gratuita

EDIÇÃO 300. 5 ANOS DE VERDADE - “Há 5 anos surgia um novo formato de notícias impressas em Barretos, envolto 
num mundo de desafios e obstáculos, porém, com intuito de entregar, semanalmente à população, uma linha inteligen-
te e inovadora, que conseguisse agradar gregos e troianos sem precisar se indispor”. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região

Uma parceria entre a 
ACIB e a empresa Ne-
gociare vai permitir que 

os consumidores 
inadimplentes 

negociem suas 
dívidas, com 
condições es-
peciais. “A 

A abertura do Cemitério 
Municipal da Paz neste Dia 
de Finados será às 6 horas e 
o fechamento às 18 horas. A 
administração do local aten-
derá os interessados das 7 às 
17 horas.

No local serão celebradas 
quatro missas pela Igreja Ca-
tólica: 7h30, 9 horas, 15 horas 
e 17 horas. As demais religiões 
farão cultos ao longo do dia. 
Os serviços de preparação do 
local (pedreiro e pinturas) ter-

minaram na última quarta-fei-
ra, conforme determinação da 
administração do local.

A previsão, segundo a ad-
ministração, é que cerca de 20 
mil pessoas visitem o cemité-
rio neste Dia de Finados.

O Grupo PGo Solidário, organizador do Dia da Comunidade Soli-
dário em Barretos, após desenvolver ação beneficente em prol do Edu-
candário Sagrados Corações, já planejou uma nova proposta para o dia 
especial no jogo Pokemon Go. No dia 10 de novembro, durante o even-
to do Dia da Comunidade no jogo do Pokemon, o grupo organiza nova-
mente a ação solidária de arrecadação de mantimentos e produtos de 
higiene e limpeza, porém, a instituição a receber as doações será a Vila 
dos Pobres. A ação será desenvolvida das 16 até às 20 horas. A Vila 
dos Pobres atende idosos carentes, dependentes e independentes de 
ambos os sexos. Felipe Moraes, um dos organizadores, acredita que 
a segunda edição da ação solidária pode ser capaz de ampliar as rela-
ções da comunidade de Barretos com as instituições que prestam ser-
viço voluntário e beneficente. Para as primeiras pessoas que fizerem 
doações o PGo Solidário preparou alguns brindes especiais. Outras 
informações também podem ser acessadas pela página do Facebook 
do Grupo: https://www.facebook.com/PGOSolidarioBarretos/

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, convocou para o 
dia 11 de novembro, um do-
mingo, os 292 inscritos para as 
provas objetivas do processo 
seletivo simplificado, para a 
realização de provas objetivas, 
visando o preenchimento de 
23 vagas disponíveis de agente 
de inspeção sanitária. Os apro-
vados atuarão em frigorífico.

As provas serão realizadas 
na Escola Municipal “Mathil-
de Gitahy de Mello”, na Rua 
4 sem número, no bairro São 
Jorge, às 9 horas, com dura-
ção de três horas.

O candidato deverá compa-
recer uma hora antes (8 horas), 
portando RG ou documento 
pessoal com foto (original). Os 
concorrentes não poderão reti-
rar-se da sala antes de decorrida 
uma  hora do início da prova.

A lista de inscritos, con-
forme Edital de Homologa-
ção, está disponível na edição 
1.253, de 26 de outubro/18, da 
Folha de Barretos, jornal ofi-
cial da prefeitura, publicada no 
site www.barretos.sp.gov.br.

No dia 8 de dezembro, às 
21 horas, no Centro de Even-
tos Dr. Paulo Prata, tem o 
show da dupla Chitãozinho e 
Xororó com renda para a San-
ta Casa e Hospital de Amor.

Segundo o coordenador 
do jantar, empresário Renato 
Reis, as mesas com quatro 
lugares estão sendo vendidas 
através do telefone (17)3321-
2592 com Jaqueline e Rafaela 
e através do email: eventos@
santacasabarretos.com.br. As 
mesas com quatro lugares es-

tão sendo vendidas ao preço 
de R$ 1.400,00, R$ 1.600,00, 
R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00 
para patrocinadores.

Com a doação do cachê 
do shows por parte da dupla, 
toda a renda será destinada 
para o término da construção 
dos 10 novos leitos da UTI 
da Santa Casa, considerada 
de última geração., Além da 
UTI, o hospital está receben-
do os novos elevadores. As 
duas obras deverão ser inau-
guradas até dezembro.

As inscrições para a nova 
fase do Vestibular Unifeb 
2019 podem ser feitas pelo 
site www.facaparteunifeb.
com.br até às 12 horas dia da 
prova, que acontece em 7 de 
novembro, às 19 horas. 

A universidade possui 27 
cursos de formação superior, 
entre eles, Administração, Agro-
nomia, Ciências Contábeis, 
Ciências Biológicas, Direito, 
Engenharia Civil, Engenharia 
Mecânica, Engenharia de Ali-
mentos, Engenharia Ambiental, 
Engenharia de Produção, Edu-
cação Física, Farmácia, Física 
Médica, Odontologia, Pedago-
gia, Serviço Social, Sistema de 
Informação e Zootecnia.

Os alunos também podem 

Feirão vai negociar dívidas de 
consumidores inadimplentes

parceria vai intermediar as 
negociações entre o credor e 
o devedor, possibilitando que 
a empresa receba os valores 
das dívidas e que o consumi-
dor possa limpar seu nome, 
voltando a ter crédito no co-
mércio em geral”, explicou o 
presidente da Acib e do Sin-
comércio, Roberto Arutim.

De acordo com o diretor 
da empresa Negociare, Mário 
Malveste Júnior, o feirão vai 
acontecer no período de 12 e 
novembro a 21 de dezembro. 
“Criamos uma plataforma digi-
tal, com um sistema inovador, 

que permite que os credores 
manifestem interesse em uma 
intermadiação com os deve-
dores. Ao solicitar a adesão na 
plataforma, o credor estará in-
formando a relação de devedo-
res e, a partir dessa fase, vamos 
intermediar uma negociação 
buscando a regularização da dí-
vida”, informou Mário Júnior.

Segundo ele, a platafor-
ma criada permitirá que o cre-
dor faça sua proposta, que será 
analisada pelo credor. “É um 
sistema inovador, com grandes 
chances de mediação, com ne-
gociações transparentes e des-

burocratizadas, com valores jus-
tos, com a possibilidade ainda 
de toda negociação ser on line. 
Inclusive os pagamentos, atra-
vés de boletos que poderão ser 
emitidos pelo credor”, explicou.

PROCURA
De acordo com Malveste, 

é importante que os credores 
interessados procurem a Acib 
ou a Negociare, para adesão 
ao sistema. As negociações 
vão acontecer em uma sala na 
Acib, ou empresa, e também 
pela plataforma 24 horas. Mais 
informações podem ser obti-
das pelo fone (17) 3102-0152.

Chitãozinho e Xororó cantam 
dia 8 de dezembro para Santa 

Casa e Hospital de Amor

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) anun-
ciou que as contas de luz terão 
bandeira amarela neste mês 
de novembro. Com a bandeira 
amarela, a tarifa terá um adicio-
nal de R$ 1 a cada 100 quilo-
watts-hora (kWh) consumidos. 
A mudança para a bandeira 
amarela ocorre depois de cinco 
meses seguidos com bandeira 
vermelha no segundo pata-
mar. De acordo com a Aneel, 
a bandeira amarela foi aciona-
da devido ao início do período 
chuvoso, que levou à queda sig-
nificativa do preço da energia 
no mercado à vista. Porém, os 
reservatórios das hidrelétricas 
ainda apresentam níveis reduzi-
dos. Antes das bandeiras, o cus-
to da energia era repassado às 
tarifas no reajuste anual de cada 
empresa e tinha a incidência da 
taxa básica de juros.

Conta de 
energia elétrica 

terá bandeira 
amarela em 
novembro

Cemitério Municipal terá 
quatro missas e cultos 
neste Dia de Finados

Prefeitura 
convoca 

candidatos 
a agente de 

inspeção 
sanitária para 

provas de 
processo seletivo
São 23 cargos disponíveis para 
agentes de inspeção sanitária

Ação do Grupo PGo Solidário 
vai beneficiar Vila dos Pobres

Inscrições para nova fase do Vestibular Unifeb 
2019 podem ser feitas até o dia 7 de novembro

optar pelo ingresso utilizando 
a nota do Exame Nacional do 
Ensino Médio - Enem.

O Unifeb amplia em 2019 
para todas as turmas ingres-
santes em seus cursos, o novo 
modelo acadêmico, em práti-
ca já neste segundo semestre 
para os primeiros anos das En-
genharias, que foca o desen-

volvimento das competências 
necessárias hoje, por meio de 
metodologias de ensino que 
possibilitam o aprendizado 
significativo e a autonomia e 
protagonismo do aluno.  

Candidatos que tiverem 
dúvidas podem obter mais in-
formações pelo telefone (17) 
3321-6411 ou no próprio site.
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Opinião

» TUCANO RUIM DE BICO PODE VAZAR
Para o presidente do diretório municipal do PSDB, Ma-

noel Messias, quem  não quiser ficar no partido pode sair.

» FAROL NA ESQUINA DO ROSÁRIO
Uma semáforo na esquina da rua 20 com a avenida 1 foi 

reivindicado pelo vereador Fabrício Lemos (PSL)

» UMA ACADEMIA PARA O PASSEIO DA TRADIÇÃO
O vereador Lupa (DEM) requereu a implantação de uma 

Academia ao Ar Livre no Passeio da Tradição. Há quem 
questione a utilidade do logradouro público construído em 
trecho da antiga linha férrea.

» VINDE A MIM AS CRIANCINHAS
Vereador Dutra (PSDB) defende a construção de um CE-

MEI (Centro Municipal de Educação Infantil) no conjunto 
habitacional Leda Amêndola.

» PAULA QUESTIONA PROJETO CIDADE PARQUE
Qual a porcentagem que já foi concluída do Projeto Ci-

dade Parque que constava no programa de governo do atual 
chefe do executivo, apresentado na sua campanha à reelei-
ção? É o questionamento de requerimento da vereadora Pau-
la Lemos (PSB) aprovado pela Câmara.

» EURIPINHO QUER VIGIAS NAS UBSS
A disponibilização de guardas ou vigias, ou a implanta-

ção de alarmes em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saú-
de) é um pedido do vereador Euripinho (PDT).

» MANTENHA A CIDADE LIMPA
Vereador Almir Neves (PSDB) deseja saber se o Código 

de Posturas está sendo cumprido com referência a panfletos 
publicitários distribuídos em Barretos.

» MULATA SOLICITA ASFALTO NO DERBY CLUB
O vereador João Mulata (PSDB) solicitou asfalto para 

duas via públicas no bairro Derby Club: Avenidas 11 de Ju-
nho e Nilza Maria Vicente.

» OPÇÃO DE GINÁSTICA NO PAULO PRATA
A implantação de uma Academia ao Ar Livre, no bairro Pau-

lo Prata, foi sugerida pelo vereador Aparecido Cipriano (PP).

» UMA NOVA CARA PARA A PRAÇA
A revitalização da Praça João Machado de Barros, situada 

na Rua Brasil com a Avenida 3, no bairro América, é um dos 
pedidos do vereador Paulo Correa (PR) ao prefeito Guilher-
me Ávila (PSDB).

» CONTRA REMEDINHOS NOS MERCADOS
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador 

Carlão do Basquete (PROS) que repudia projeto em trami-
tação na Câmara Federal, autorizando os supermercados e 
estabelecimentos similares a dispensarem medicamentos 
isentos de prescrição.

» PASSE LIVRE PARA OS CARTEIROS
Na próxima segunda-feira (5), às 20 horas, tem sessão do 

legislativo barretense. Na pauta, projeto de lei de autoria do 
vereador Dutra (PSDB), que dispõe sobre a gratuidade de 
transporte coletivo urbano aos carteiros.

» CONVOCAÇÃO POR E-MAIL DOS APROVADOS EM 
CONCURSO

Projeto de lei do prefeito Guilherme Ávila (PSDB), que 
torna obrigatório em Barretos a comunicação da convocação 
por e-mail dos aprovados em concurso para preenchimento 
de eventuais vagas, é um dos assuntos que volta a ser discu-
tido na Câmara Municipal na primeira reunião de novembro.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Política, Ideologia e 

Conspirações - A Sujeira Por Trás das Idéias que Dominam 
o Mundo”, de Gary Allen e Larry Abraham, publicado pela 
Faro Editorial.

Gaudêncio Torquat
Jornalista, professor titular 
da USP, consultor político 

e de comunicação

Edição 300. 5 anos de verdade
Há 5 anos surgia um novo 

formato de notícias impressas 
em Barretos, envolto num mun-
do de desafios e obstáculos, po-
rém, com intuito de entregar, 
semanalmente à população, uma 
linha inteligente e inovadora, que 
conseguisse agradar gregos e 
troianos sem precisar se indispor. 

O Jornal A Cidade, uma 
ferramenta da verdade, com 
uma plataforma diferente de 
notícia, chega a sua edição 
de número 300.

Apesar da profusão de fon-
tes de informação em diferen-
tes meios, como blogs, twitter, 
facebook e outros, o Jornal A 
Cidade sempre acreditou que 
a maioria dos brasileiros ainda 
prefere o diferencial do jornal 
impresso, no modo em que ele 
aprofunda os temas, cativa o 
leitor, o que exige uma mão de 
obra mais dedicada em todos os 

Coragem, determinação e muito empenho. Estes foram o tripé de todo um começo

sentidos. A peteca nunca caiu!
Não foram necessários 

diversos jornalistas, demais 
profissionais e uma redação 
com máquinas modernas e 
equipamentos de última gera-
ção para se levar adiante um 
sonho e um objetivo focado, 
certo e conciso em querer em-
preender e ‘dar certo’.

Jornal A Cidade vive a rea-
lidade, caminha com passos 
certos e sobrevive devido a 
parceiros do bem e compro-
metidos em oferecer os me-
lhores produtos e a mais com-
petente de sua mão de obra 
aos cidadãos barretenses.

E o Jornal A Cidade acom-
panha, mostra, honra e evi-

dencia estes empresários, com 
uma divulgação e distribuição 
semanal séria e de respeito. 

5 anos de árdua luta e mui-
ta confiança. 5 anos de recep-
tividade. 5 anos de um jornal 
empenhado e ético, acreditan-
do que Barretos merece, pode 
e consegue sempre mais.

Parabéns ao Jornal A Cidade!

O governo Bolsonaro
Este texto saiu um pouco 

antes do resultado do pleito 
do último domingo, estando, 
portanto, sujeito às intem-
péries do clima eleitoral, à 
gangorra das pesquisas de 
intenção de voto e aos ventos 
contrários que o Senhor Im-
ponderável das Neves costu-
ma soprar quando nos visita.

As repetidas sinalizações 
das pesquisas já mostravam 
não haver tempo para o estrei-
tamento da margem de inten-
ção de voto que o separava do 
petista Fernando Haddad.

Sob essas ressalvas, faremos 
apontamentos, tendo como nor-
te a vitória do capitão reforma-
do do Exército, Jair Bolsonaro. 
Mas, com pequenas alterações, 
poderiam ser dirigidas também 
ao candidato petista.

A primeira observação vai 
na direção da mudança de pa-
tamar. O ganhador há de en-
tender que será governante de 
todos os brasileiros, condição 
que exige altruísmo, compro-
misso cívico de tentar juntar os 
cacos quebrados que a campa-
nha proporcionou e que tam-
bém teve como ferramenta uma 
linguagem desabrida e radical, 
usada para fustigar adversários 
e defender um legado de terror, 
tortura e medo. Não dê trela ao 
lema “Nós e Eles”.

Se o país não resgatar a 
chama do pacifismo, com 
um chamamento geral ao 
bom senso, e continuar sob 
a expressão de expurgo de 
contrários, como o capitão 
promete em relação a líderes 
adversários, a paisagem pode-
rá ganhar a cor de sangue de 
confrontos nas ruas entre alas 
perdedoras e vitoriosas.

Tempos de combate às tradi-
cionais mazelas de nossa cultura 
política (mandonismo, caci-
quismo, nepotismo, grupismo, 
enfim, fisiologismo) não com-
binam com práticas populistas. 
Conter custos, racionalizar a 
máquina administrativa com 
cortes de contingentes aloca-

dos em cargos comissionados, 
atenuar a burocracia, reduzir o 
número de ministérios, são me-
didas que exigem coragem para 
seguir rígidos padrões na econo-
mia, na esteira daquilo que pro-
metia Tancredo Neves, antes de 
morrer em 1985: “Meu primeiro 
decreto terá um único artigo di-
zendo assim: É proibido gastar”.

Urge aprender a andar so-
bre o fio da navalha, tendo de 
escolher quadros qualificados 
e estribados em padrões técni-
cos e, ao mesmo tempo, aten-
der demandas de partidos que 
formarão a base de apoio.

A lógica do presidencialismo 
de coalizão contempla a reparti-
ção de poder entre parceiros da 
governabilidade. Mesmo assim, 
impõe-se o dever de preservar a 
operacionalidade da máquina, 
livrando-a de pressões de parti-
dos e grupos, sob pena de com-
prometer resultados e afetar a 
dinâmica governativa.

Desafios enormes estão à 
vista: como compatibilizar a 
visão nacionalista dos milita-
res, sob a qual viceja a ideia 
de um Estado forte e preser-
vação de empresas estraté-
gicas nas áreas de energia, 
petróleo, gás e telecomunica-
ções, e o anseio do Estado mí-
nimo, tão a gosto do mercado, 
onde habitam interesses de 
conglomerados privados com 
a ambição de abocanhar nacos 
das estatais? Haverá um meio 
termo que permita dosar po-
líticas liberais com políticas 
focadas no controle do Esta-
do em áreas vitais? Até onde 
o guru Paulo Guedes poderá 
desfiar o rolo das privatiza-
ções sem romper o casulo do 
agudo nacionalismo que abri-
ga a casta militar?

Áreas sensíveis às massas 
estarão na vanguarda das prio-
ridades, entre elas, a questão da 
segurança pública. O tratamen-
to de choque que o novo presi-
dente promete oferecer, a partir 
da concepção de que bandido 
bom é bandido morto, tem con-

dições de ser empregado?
Essa questão envolve um 

conjunto de situações com-
plexas, como forças mais pre-
parada (novas modalidades?), 
inteligência, maiores recur-
sos, integração das forças po-
liciais, balanceamento entre 
ações preventivas e ofensivas, 
eficiente patrulhamento nas 
fronteiras, entre outros pro-
gramas. Por mais forte que 
seja a índole “atacante” contra 
a bandidagem, não se espere 
melhoria da segurança públi-
ca no curto prazo.

O consumidor, o anônimo 
das ruas, o habitante das mar-
gens, esperam por um bolso 
mais recheado, de onde pos-
sam garantir o sustento da fa-
mília e adquirir o remédio, a 
comida, os livros da filharada, 
pagar o transporte, enfim, as 

coisas do sofrido cotidiano.
Seriam atendidos em um 

primeiro momento ou vão ter 
paciência de esperar, antes de 
atenderem às convocações de 
movimentos sociais? São di-
lemas que se apresentam ao 
novo mandatário.

Quanto à última obser-
vação, vale enfatizar que as 
oposições estarão de olho 
aceso nas curvas do caminho 
do novo governo. Agirão sob 
o impulso de ganhar fôlego e 
voltar a serem fortes protago-
nistas da política. Derrapadas 
eventuais ou atrasos no crono-
grama das ações serão motivo 
para voltar às ruas.

Que Deus ajude o país!
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O presidente da Associação Os Independentes, Ricardo Rocha (na 
foto com a esposa Ariane) receberá neste domingo, 4, o Troféu João 
e Luiza Monteiro de Barros. A cerimônia acontece no Lar da Crian-
ça, a partir das 20h. A empresária Arlete Peroni Ângelo também 
será homenageada. (foto: Diego Rodrigues)

O início da semana começou cheio de comemoração para 
João Vitor Freitas, que no domingo (28) celebrou mais um 
ano de vida, ganhando festa surpresa, e na segunda-feira 

(29) completou 7 anos entre namoro e noivado com Ra-
faella Cristinna (foto). As datas especiais foram bastante 

aproveitadas ao lado da amada, e também dos familiares 
e amigos. Sucesso!!!

O cantor Thiago, dupla com Roby, recebeu o Título de Benemérito 
durante a cerimônia de posse de Os Independentes para a gestão 2018/2019, 

realizada na última sexta-feira, 26. Na foto Thiago posa com a homenagem 
ao lado da esposa Malu e do filho Pedro. (foto: Diego Rodrigues)

Amanhã (3) é dia de festa para Sabrina dos Santos, que celebra 
mais um aniversário e inicia um novo ciclo em sua vida, e a expec-
tativa é que venha acompanhado de momentos mais leves e feli-
zes. O carinho ficou por conta dos familiares e amigos. Parabéns!!!

Click no momento em família, marido, esposa e filhos, 
Gabriel, Leane e Beatriz, dia desses por aí. Sucesso!!!

O casal Thia-
go Barbosa e 
Keli Belardo 
se reencon-

trou a pouco 
mais de um 

ano, e a 3 
meses estão 
oficialmente 
namorando, 
e tudo levar 

a crer que em 
breve vem 
novidades 

por aí. O amor 
está no ar!!!

Segunda-feira (5) é 
dia da bela Thayná 
Uieda brindar mais 
um ano de vida, 
onde as felicitações 
e o carinho ficarão 
por conta dos fami-
liares, amigos, e em 
especial do namo-
rado Vitor Lambert. 
Tudo de bom!!!

Campeonato de truco 
chega na final com 

homenagem à Ferreirinha

Ana Paula, esposa de Jorge Luiz Ferreira, foi homenageada 
pelo presidente do Rio das Pedras, Luiz Boy

A dupla Valdir Garcia e 
Anderson Sinatra foi a ven-
cedora do Campeonato de 
Truco do Rio das Pedras. A 
final aconteceu na noite da 
última terça-feira (30) na 
sede de campo do clube. O 
campeonato teve início no 
dia 11 de setembro e reuniu 
28 duplas em quatro chaves.

“O truco é bom porque 
sempre proporciona a reunião 
entre amigos ou família. Não 
é só o jogo. Criamos muitas 
amizades”, destaca o diretor 
de Esportes, Jorge Paulo dos 

Santos. Ele ressalta ainda que, 
como todo jogo, a disputa é 
inevitável. “Por meio do tru-
co, a gente consegue espaire-
cer. É um momento de distra-
ção. Uma diversão gostosa, 
em que nós conseguimos re-
laxar junto com os amigos”.

Esta edição do campeo-
nato levou o nome de Jorge 
Luiz Ferreira, o “Ferreirinha”, 
jogador de truco que faleceu 
recentemente. A viúva Ana 
Paula Cândido recebeu a ho-
menagem no Rio das Pedras. 
(Fotos: Cristiano Barcelos)

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar - Principal: Valdir Garcia/ Anderson Sinatra

2º lugar - Principal: Sebastião José/ Rodrigo
3º lugar - Principal: Márcio/ Fabiano de Deus
4º lugar - Principal: Andrei Martins/ Nielson

1º lugar - Repescagem: Lindomar/ João Ribeiro
2º lugar - Repescagem: Denis Germano/ Fabio

3º lugar - Repescagem: Alexandre Marreto/ Matheus
4º lugar - Repescagem: Markus Silva/ Valdeci Silva
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Os eleitores que não compa-
receram ao local de votação no 
último domingo (28) e não jus-
tificaram a ausência no segundo 
turno ainda podem regularizar a 
situação eleitoral até dezembro.

Os ausentes do primeiro tur-
no, realizado em 7 de outubro, 
tem até dezembro para justifi-
car por que não compareceram 
à votação. Para os que se au-
sentaram no segundo turno, o 
prazo vai até 27 de dezembro.

A justificativa pode ser fei-
ta mediante o preenchimento 
de um requerimento disponí-
vel no site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), que deve 
ser entregue pessoalmente em 
qualquer cartório eleitoral ou 
enviado por via postal ao juiz 
da zona eleitoral na qual é 
inscrito. Além do formulário, 
o eleitor deve entregar do-
cumentação que comprove a 
impossibilidade de compare-
cimento na votação.

Pela internet, o eleitor pode 
justificar a ausência usando o 
Sistema Justifica nas páginas do 
TSE ou dos tribunais regionais. 
No formulário online, o eleitor 
deve informar seus dados pes-

A Secretaria do Emprego e 
Relações do Trabalho (SERT) 
está realizando na região de 
Barretos, cursos de Qualifica-
ção Profissional, nas áreas de 
agente comunitário de saúde, 
atendimento e recepção, ma-
nicure, técnicas de vendas, as-
sistente administrativo, eletri-
cista residencial, panificação 
e auxiliar de cozinha.

A segunda etapa teve iní-
cio no dia 15 de outubro e está 
capacitando 900 pessoas em 
Barretos, Jaborandi, Taiúva, 
Taiaçu, Pirangi, Icem, Olím-
pia, Severínia e Bebedouro, 
sendo que 300 vagas são em 
Barretos.

Uma turma de 690 traba-

A medida estava prevista 
para entrar em vigor em ja-
neiro, mas a antecipação foi 
definida durante reunião do 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN).

Na última segunda-feira 
(29), o CMN (Conselho Mo-
netário Nacional) se reuniu 
em Brasília e definiu que, com 
a nova medida, os mutuários 
poderão financiar imóveis pelo 
Sistema Financeiro de Habita-

Prazo para justificar ausência no 
segundo turno vai até 27 de dezembro

Começou a vigorar aumento do 
limite de financiamento de imóveis

ção, em até R$ 1,5 milhão, com 
juros menores que as taxas de 
mercado, em todo o país.

Atualmente o teto para fi-
nanciamentos do SFH corres-
ponde a R$ 950 mil nos esta-
dos do Rio de Janeiro, de São 
Paulo, Minas Gerais e no Dis-
trito Federal. Nas demais lo-
calidades do país, o limite de 
financiamento é R$ 800 mil.

Concedidos com recursos 
do Fundo de Garantia do Tem-

po de Serviço (FGTS) e da pou-
pança, os financiamentos do 
SFH cobram juros de até 12% 
ao ano. Acima desses valores, 
valem as normas do Sistema 
Financeiro Imobiliário (SFI), 
com taxas mais altas e definidas 
livremente pelo mercado.

O chefe do Departamento 
de Regulação do Sistema Fi-
nanceiro, João André Pereira, 
disse que a antecipação do 
novo teto foi uma demanda 
dos próprios bancos, que não 
precisarão atualizar os siste-
mas para se adaptar à eleva-
ção do limite, e que a medida 
é relevante para o mercado 
como um todo.

TETO PERMANENTE
A restauração do limite 

de R$ 1,5 milhão tinha sido 
anunciada no fim de julho, 
para entrar em vigor em ja-
neiro. Segundo o Banco 
Central, o novo teto unifica-
do será permanente. (Fonte: 
Agência Brasil)

SERT realiza cursos de 
Qualificação Profissional Regional  

lhadores de 11 municípios da 
região recebeu capacitação 
em agosto deste ano. Os cur-

sos tem duração de 34 dias e 
cada participante recebe uma 
bolsa de R$ 660,00.

soais, declarar o motivo da au-
sência e anexar comprovante do 
impedimento para votar.

O requerimento de justi-
ficativa gerará um código de 
protocolo que permite ao elei-
tor acompanhar o processo até 
a decisão final do juiz da zona 
eleitoral. A justificativa aceita 
será registrada no histórico do 
eleitor no Cadastro Eleitoral.

CONSEQUÊNCIAS
O Tribunal Superior Elei-

toral explica que a não regu-
larização da situação com a 
Justiça Eleitoral deve pagar 
multa (por cada turno). O va-
lor é definido pelo juiz eleito-

ral da região e varia de R$ 3,5 
a R$ 35,10.

O eleitor faltoso também 
pode sofrer outras sanções, 
como impedimento para ob-
ter passaporte ou carteira de 
identidade para receber venci-
mentos, remuneração, salário 
ou proventos de função ou 
emprego público.

A não justificativa impede 
ainda que o eleitor participe 
de concorrência ou atividade 
administrativa da União, dos 
estados, Distrito Federal e mu-
nicípios, além de inscrever em 
concurso público ou tomar pos-
se em cargo e função pública.
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O presidente eleito, Jair Bol-
sonaro (PSL), afirmou na se-
gunda-feira (29), em entrevista 
ao jornal O Estado de S. Paulo, 
que vai trabalhar pela aprovação 
de pelo menos parte da reforma 
da Previdência enviada pelo 
presidente Michel Temer, em-
bora ainda enfrente resistências 
dentro da própria equipe.

“Semana que vem estare-
mos em Brasília e buscaremos 
com o atual governo aprovar 
alguma coisa do que está em 
andamento lá, como a refor-
ma da Previdência. Senão 
num todo, em parte do que 
está sendo proposto, porque 
evitaria problemas para o fu-
turo governo”, disse Bolsona-
ro à TV Record.

A declaração do presidente 
eleito vai na contramão do que 
tem dito o seu futuro ministro 
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. 
No mesmo dia, ele descartou 

Bolsonaro negocia com Temer votação da reforma neste ano
usar a reforma previdenciária 
proposta por Temer. Segundo 
Lorenzoni, o projeto em discus-
são na Câmara é uma espécie 
de “remendo”.

“Queremos um projeto de 
longo prazo, para cerca de 30 
anos. Não se pode olhar caixa de 
curto prazo, como na proposta 
de Temer”, disse, afirmando que 
fala apenas em seu nome. “De-
fendo reforma da Previdência 
que se faça de uma única vez. O 
atual governo propôs apenas um 
remendo, mas a reforma tem de 
ser de longo prazo”, disse, em 
entrevistas a rádios.

Mais tarde, em entrevista 
ao Estado, o vice-presidente 
eleito, Hamilton Mourão, refor-
çou a declaração de Bolsonaro. 
“Quem decide é o presidente, 
mas a minha opinião é que o 
“ótimo é inimigo do bom”, en-
tão nós temos hoje uma reforma 
proposta pelo atual governo que 

resolveria em parte essa questão. 
E nos daria fôlego para fazer um 
trabalho mais aprofundado”, 
disse. “Mas quem vai decidir 
qual a melhor linha de ação é o 
presidente. Se fosse votada seria 
uma boa medida, nos favorece-
ria, na minha visão.”

O próprio Bolsonaro ti-
nha dito no início do mês que 
acreditava que a proposta de 
Temer “dificilmente” seria 
aprovada. O texto passou pela 
comissão especial do Congres-
so em maio do ano passado, 
mas acabou sendo engavetado. 
O Estadão/Broadcast apurou 
que já há conversas para apro-
veitar a proposta. Essa foi uma 
sugestão do governo Temer ao 
presidente eleito. A ideia, no 
entanto, é fazer levar à votação 
um novo texto, chamado tecni-
camente de substitutivo.

“Temer já disse que está dis-
posto a fazer um esforço para 

que se vote ainda este ano a re-
forma pelo menos na Câmara, 
se for do interesse do presiden-
te. E isso se mantém”, disse o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, responsável 
pela transição na atual gestão.

Entre outras coisas, a pro-
posta que está na Câmara prevê 
idades mínimas iniciais de 53 
anos para mulheres e 55 anos 
para homens, avançando ao 
longo de duas décadas para as 
exigências de 62 anos para mu-
lheres e 65 anos para homens.

“Esperar para fazer no ano 
que vem é uma escolha cara”, 
disse um ministro de Estado 
atual, sob condição de anoni-
mato. Só no INSS, o rombo 
chegará a R$ 218 bilhões em 
2019. No regime previdenciá-
rio dos servidores da União, 
onde as regras são ainda mais 
benevolentes, o déficit será de 
outros R$ 87,5 bilhões. A con-
ta não inclui o rombo de Esta-
dos e municípios.

EQUIPE
Apontado por Bolsonaro 

como seu futuro ministro da 
Fazenda, Paulo Guedes é quem 
lidera as discussões sobre a re-
forma da Previdência. Ele já 
se manifestou publicamente a 
favor da adoção do sistema de 
capitalização, no qual a aposen-
tadoria de um trabalhador é re-
sultado do que ele poupou indi-
vidualmente ao longo da vida.

O grupo capitaneado por 
Guedes discute qual seria o 
período de transição e como 
seria estruturado o sistema de 
contas individuais. Aprovar a 

proposta de Temer resolveria 
pelo menos um desses eixos.

Os irmãos Abraham e Ar-
thur Weintraub, que partici-
pam do grupo de Previdência 
de Bolsonaro, são autores de 
uma proposta para a migração 
ao sistema de capitalização. 
Outras sugestões estão sendo 
estudadas, entre as quais as 
propostas de Fábio Giambia-
gi e Paulo Tafner. Tafner tem 
construído um modelo com 
apoio do ex-presidente do 
Banco Central Arminio Fraga.

Quinze dos alunos ingressantes das turmas 
2019 dos cursos de Engenharia do Unifeb parti-
ciparam de uma aula experimental no laboratório 
do Polo Robótico, em uma das salas do Núcleo 
de Inovação, Empreendedorismo e Negócios. 
A ação teve intuito de apresentar as novas ten-
dências de mercado de trabalho, a indústria 4.0 
e como o novo modelo acadêmico adotado pela 
instituição prepara os alunos para esse mercado. 
O Polo Robótico do Unifeb possui estrutura para 
aulas de robótica em várias fases dos cursos, ini-
ciantes, formandos e recém-formados, de Enge-
nharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia 
de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. No espaço visitado 
há equipamentos de ponta da “Yashawa Motoman Robotics” para testes e simulações no âmbito produ-
tivo industrial, e atuação no desenvolvimento de projetos e pesquisas.

Ingressantes dos cursos de Engenharia 
do Unifeb conhecem o Polo Robótico
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A CPFL Paulista, distri-
buidora da CPFL Energia, que 
atende 234 cidades do interior 
paulista, prevê que o horário 
de verão 2018/2019, que co-
meça à zero hora do próximo 
domingo, dia 4 de novembro, 
traga economia de 38,7 mil 
MWh no consumo de energia 
em sua área de concessão.

Com o início do horário de 

verão, os relógios devem ser 
adiantados em uma hora nas 
regiões Sul, Sudeste, Centro-
-Oeste e no Distrito Federal. 
Este ano, o horário terá du-
ração de 105 dias, com o tér-
mino à zero hora do dia 16 de 
fevereiro de 2019. A iniciativa 
tem como principal objetivo 
reduzir o consumo de energia 
e diminuir a demanda no horá-

rio de pico, das 18 às 21 horas.
A quantidade de energia 

economizada na área de conces-
são da CPFL Paulista durante o 
horário de verão seria suficiente 
para atender uma cidade do por-
te de Bauru, por exemplo, por 
15 dias, São José do Rio Preto 
por 12 dias, Ribeirão Preto por 
sete dias ou Campinas por qua-
tro dias, e Barretos por 37 dias.

A Associação Olímpia para 
Todos, entidade sem fins lucra-
tivos, realizará o “Folk Dance 
Fest – Edição 2018”, no perío-
do de 10 a 17 de novembro, 
com a presença de grupos de 
danças folclóricas internacio-
nais e parafolclóricos da Es-
tância Turística de Olímpia.

Os grupos folclóricos 
internacionais são: “Agru-
pación Folklórica Lazos de 
Amistad” (Argentina), “Fun-
dación Artística Del Tunda-
ma” (Colômbia), “Kalrav Arts 
Foundation (Índia), “Grupo 
Folclórico Polonês Wesoly 
Dom” (grupo étnico de Arau-
cária/PR, representando a 
Polônia) e “Kayrala Cultural 
Association” (Timor Leste). 
Todos os grupos estarão pela 
primeira vez no município.

O Brasil também esta-
rá presente, uma vez que, de 
Olímpia, foram convidados 
os Grupos Anástasis, Frutos 
da Terra e GODAP, para re-
presentar as danças típicas de 
diversas regiões do país.

A Câmara Municipal de 
Barretos analisa o projeto de 
lei do vereador Raphael Dutra 
(PSDB), que prevê a gratui-
dade de transporte coletivo a 
carteiros. A sessão acontece 
na próxima segunda-feira (5) 
com início às 20 horas.

O vereador justifica que 
“os carteiros desenvolvem 
um trabalho que causa grande 
desgaste físico, mas de grande 
importância para a população. 
O trabalho é dividido por se-
tor obrigando os profissionais 
a se dirigirem a pé da sede até 
os bairros”. Pela proposta, os 
carteiros deverão estar unifor-
mizados e utilizar o transporte 

de segunda a sexta-feira, das 8 
às 18 horas, e aos sábados das 
8 às 15 horas.

Dutra ressalta a existência 
de jurisprudências confirman-
do a legalidade do passe livre, 
não ocorrendo ofensa ao dis-
posto no artigo 30, inciso V, 
da Constituição Federal, bem 
como não há qualquer que-
bra do pacto federativo com 
a existência do passe livre em 
favor dos carteiros em serviço.

O projeto de lei considera 
que o passe livre aos carteiros 
garante a eficiência da presta-
ção do serviço postal e maior 
certeza da chegada das corres-
pondências na data.

Em 29 de outubro de 2018, 
a Suprema Corte Norte-ameri-
cana iniciou o julgamento do 
caso Lamp Plus vs. Varela. O 
caso é de grande importância 
tanto nacional como interna-
cionalmente, haja vista que irá 
levar à mais alta corte desta 
nação um caso que versa so-
bre a validade de uma clausu-
la de arbitragem, presente em 
contrato individual de traba-
lho, em detrimento de ações 
coletivas (class action).

O caso iniciou-se com 
Frank Varela que participou 
de uma ação coletiva em que 
reclamava contra seu ex-em-
pregador, Lamp Plus, uma 
série de violações aos seus 
direitos, como invasão de 
privacidade, negligencia e 
rescisão indireta do contrato 
depois que a empresa liberou 
suas informações pessoais.

Entretanto, seu contrato 
de trabalho continha uma 
clausula de arbitragem, que 
determinava que eventuais 
conflitos seriam resolvidos 
de maneira extrajudicial. 
Com base neste aspecto, a 
empresa alega que a clausula 
compele o autor à arbitragem 
bilateral da situação, sendo 
este impedido de litigar por 
meio de ações coletivas.

O caso, que chegou à Su-
prema Corte Norte-americana 
em abril de 2018 após trami-
tar junto à Ninth Circuit, é 
de grande importância para 
amplos setores da sociedade 
norte-americana já que, caso a 
Suprema Corte reveja a deci-
são da instancia inferior, clau-
sulas de arbitragem tanto em 
contratos de trabalho como 
em relações consumeristas po-

derão impedir a tutela coletiva 
desses direitos, consolidados 
pelo moderno microssistema 
de tutela coletiva do direito.

Para o Brasil, o caso pode 
se configurar em um impor-
tante precedente interna-
cional para os contratos de 
trabalho, que estão em plena 
mudança no país após a re-
forma trabalhista.

A figura dos trabalhado-
res “suficientes”, aqueles 
portadores de diploma de 
nível superior que percebam 
salário mensal igual ou supe-
rior a duas vezes o limite dos 
benefícios do regime geral 
de previdência (art. 444, Pa-
rágrafo único da CLT), pode 
ser fortemente afetada por tal 
inovação. Fazendo-se prever 
cláusulas de arbitragem em 
seus contratos de trabalho 
individuais, poder-se-ia im-
pedir que tais trabalhadores 
acessem ações coletivas que 
eventualmente lhes repre-
sentem o Ministério Público 
e as entidades sindicais.

Dada à importância do ce-
nário norte-americano na eco-
nomia global, há a possibilida-
de que este tipo de “inovação” 
chegue aos trópicos. É preciso 
que as entidades sindicais se 
mantenham alertas quanto aos 
perigos que vêm.

Uma eventual decisão da 
Suprema Corte norte-ameri-
cana ratificando as cláusulas 
de arbitragem em detrimen-
to das ações coletivas, seria 
mais um episódio de ataque 
às entidades laborais e a seu 
poder de representação.

(Por Daniel S. Mayor 
Fabre - Crivelli Advogados 
Associados)

Cláusula de arbitragem 
pode impedir benefícios 

de ações coletivas

CPFL Paulista estima economia de 38,7 mil MWh no 
consumo de energia com horário de verão 2018/2019

Olímpia reúne apresentações internacionais 
de cinco países em Folk Dance Fest

Grupos folclóricos participam pela primeira vez de evento em Olímpia

Os grupos folclóricos se 
apresentarão no palco da Pra-
ça Rui Barbosa, a partir das 20 
horas, e farão pequenas apre-
sentações diurnas nos parques 
aquáticos Thermas dos Laran-
jais e Hot Beach, para atrair 
os turistas ao evento.

Nos dias 12, 13 e 14 de no-
vembro será possível a comu-
nidade e turistas interagirem de 

forma mais intensa com os gru-
pos, participando dos workshops 
que acontecerão às 14 horas, no 
Palco da Praça da Matriz, sendo 
que no dia 13 (terça-feira) haverá 
uma sessão às 9 horas.

Para a realização do Folk 
Dance Fest, a entidade se as-
sociou ao Conselho Interna-
cional das Organizações de 
Festivais de Folclore e Artes 

Tradicionais, entidade mun-
dial que trabalha pela salva-
guarda, promoção e difusão 
da cultura tradicional e está 
presente em 103 países.

O evento também con-
ta com o apoio da prefeitura 
Municipal de Olímpia e suas 
secretarias, e a parceria espe-
cial com a secretaria munici-
pal de Turismo da cidade.

Projeto do passe livre dos carteiros 
será votado na próxima segunda
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Na próxima segunda-feira, 
dia 5 de novembro, o Senac 
Barretos recebe uma progra-
mação especial com a Semana 
Senac de Turismo e Hospita-
lidade. Priscilla Torelli Dias 
Lopes, apaixonada por via-
gens e usuária assídua do Air-
bnb (plataforma de aluguéis 
por temporada de acomoda-
ções, experiências e viagens), 
vai compartilhar suas expe-
riências com o público.

A convidada vai falar so-
bre Tendências do Turismo e 
Formas não Convencionais de 
se Hospedar. O público poderá 
conhecer a história pessoal da 
palestrante enquanto viajante 

conectada com o mundo e que, 
há 20 anos, utiliza as novas tec-
nologias a seu favor para se hos-
pedar e conhecer novos lugares.

Com mais de mil horas de 
voo e hospedagem em mais 
de 500 lugares, Priscila Torel-
li também explicará sobre o 
funcionamento do Airbnb, um 
dos maiores serviços on-line 
de reserva de acomodações, e 
abordará questões como a re-
lação de quem serve e quem 
é servido no segmento de tu-
rismo. Para completar, ela vai 
falar sobre o uso da tecnologia 
para traçar um bom roteiro.

A Semana Senac de Turis-
mo e Hospitalidade é promo-

vida pelo Senac São Paulo nas 
unidades da capital e do inte-
rior do Estado. Nesta edição, 
o evento tem como tema cul-
tura pop e o viajante conec-
tado, para abordar o impacto 
crescente do mundo digital e 
do consumo cultural, como 
séries e vídeos, no processo 
de decisão de roteiros por par-
te dos viajantes. 

As inscrições para partici-
par do evento podem ser reali-
zadas pelo Portal Senac www.
sp.senac.br/barretos. A parti-
cipação é gratuita. Conheça 
os cursos na área de hotelaria 
e turismo que o Senac ofere-
ce: www.sp.senac.br/turismo.

Os processos de aditamen-
to dos contratos do Novo Fun-
do de Financiamento Estudan-
til (FIES) já foram iniciados 
pela Caixa. Aproximadamente 
50 mil estudantes assinaram 
contratos do Novo FIES no 
primeiro semestre de 2018 e 
devem realizar o aditamento.

Os procedimentos devem 
ser realizados por meio da 
página www.sifesweb.caixa.
gov.br até 30 de novembro de 
2018. Caso haja necessida-
de de alterações no contrato, 
como a troca de fiador, o estu-
dante deve comparecer a uma 

agência do banco. Nesse caso 
específico, o estudante deverá 
comparecer com o novo fia-
dor e apresentar os novos do-
cumentos comprobatórios.

O Novo FIES é um modelo 
que traz melhorias na gestão do 
fundo, dando sustentabilidade 
financeira ao programa a fim de 
garantir e viabilizar um acesso 
mais amplo ao ensino superior.

As principais mudanças do 
Novo FIES, quando compara-
das ao processo anterior, são 
a forma de pagamento do cur-
so, que passa a ser mensal em 
emissão de boleto, a exigência 

de seguro prestamista (cober-
tura em caso de falecimento 
do estudante) e a ausência de 
carência para pagamento da 
amortização do contrato.

Estudantes podem fazer o 
download da cartilha com mais 
orientações no link http://www.
caixa.gov.br/programas-so-
ciais/fies/Paginas/default.aspx. 
Já as instituições de Ensino, po-
dem consultar o endereço ele-
trônico http://www.caixa.gov.
br/empresa/instituicoes-ensino-
-fies/Paginas/default.aspx, para 
mais informações sobre os pro-
cedimentos a serem adotados.

As provas para o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
2018 começam neste domingo 
(4) e continuam no dia 11 de 
novembro. A proximidade das 
datas movimenta alunos, pro-
fessores e coordenadores, que 
buscam criar o melhor ambiente 
para que os estudantes se sintam 
seguros e confiantes com o mo-
mento decisivo.

Para a véspera dos exames, 
professores indicam combater 
a ansiedade com algo rela-
xante, além de dormir bem e 
organizar lanches e materiais 
para o dia de prova.

O professor de matemática 
do Colégio Objetivo Brasília, 
Leo Jabá, trabalha há 8 anos na 

Formas não convencionais 
de hospedagem são tema de 
palestra no Senac Barretos

Evento gratuito no dia 5 de novembro faz parte da Semana Senac 
de Turismo e Hospitalidade promovida nas unidades da capital e do interior

Caixa inicia aditamento 
de contratos no Novo Fies
Estudantes têm até o dia 30 de novembro para aderir pelo sistema eletrônico

Confira dicas importantes para 
“se dar” bem nas provas do Enem

CONFIRA 5 DICAS PARA O DIA DA PROVA
1. Não estude no dia da prova. Durma cedo no dia anterior e relaxe a mente
2.Coma alimentos saudáveis e respeite os horários das refeições
3.Separe o material necessário para a realização da prova com antecedência.
4. Fazer tudo direitinho o ano todo e ser eliminado porque fez uma 
selfie na sala de prova é marcar muita bobeira, certo? Se estiver com o 
celular, coloque o aparelho dentro da sacola, embaixo da carteira, e se 
preocupe apenas com o gabarito.
5. Fique ligado quanto aos enunciados, pois as questões pedem um 
bom raciocínio lógico e à resolução prática de problemas.

área e garante que, após um ano 
de rotina de estudos, o momen-
to é de manter a tranquilidade. 
Para os dias anteriores ao início 
das provas, ele indica que os 
alunos façam uma retrospectiva 
de tudo o que foi estudado.

“Repense nos simulados 
que você fez, além das aulas e 
exercícios. Faça questões an-
teriores, cronometrando o seu 

tempo. Relaxe com amigos e 
familiares na véspera para con-
trolar a ansiedade”, destaca.

O professor Leo lembra: 
“Na hora da prova, se sentir 
que está ficando nervoso, peça 
para sair da sala, vá ao banhei-
ro e respire lentamente. Não 
se prenda às questões difíceis, 
pule para aquelas que você sabe 
e depois, com calma, retorne”.
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Na sexta-feira da semana 
passada, dia 26 de outubro, a 
diretoria do Barretos EC rece-
beu um ofício da Federação 
Paulista de Futebol, assinado 
pelo vice-presidente do De-
partamento de Infra Estrutura, 
coronel Isidro Suíta Martinez, 
pedindo que os laudos técni-
cos para o exercício de 2019, 
deverão ser entregues até o 
dia 30 de novembro.

Segundo ele, o prazo im-
preterível é este, visando aten-
der o estabelecido pelo Minis-
tério do Esporte. “Os clubes 
devem solicitar as vistorias até 
o mês de outubro, do Corpo de 

Bombeiros, Polícia Militar e 
Vigilância Sanitária”, destacou 
Suíta no comunicado.

De acordo com o presiden-
te de honra do BEC, Milton 
Aparecido da Silva, Miltão, 
os pedidos estão sendo feitos 
junto à prefeitura, desde mar-
ço deste ano. “No passado, os 
laudos foi praticamente eu que 
dei o respaldo para que o BEC 
pudesse disputar o campeona-
to. E, neste ano, novamente 
estou fornecendo material para 
as obras”, ressaltou Miltão.

APOIO
Após participar da reunião 

do Conselho Arbitral da Série 

A3 na sede da FPF, na capital 
paulista, Miltão voltou a cobrar 
apoio das autoridades e das em-
presas da cidade para “tocar” o 
clube na temporada 2019.

“A condição financeira é 
péssima, só a torcida apoia, 
enquanto que a verba que era 
de 400 mil caiu para 320 mil, 
tendo o desconto de arbitra-
gem e outras taxas da FPF”, 
afirmou Miltão em entrevista à 
Rádio Jornal no final da sema-
na passada. Na oportunidade, 
Miltão frisou que empresas de 
Barretos patrocinam equipes 
esportivas da região e não pa-
trocinam o Barretos EC.

FPP cobra laudos dos clubes da A3 e Miltão pede apoio da cidade




