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Padre Deusmar 
é o novo pároco 

da Catedral 
de Barretos
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Tendo em mãos o pedido 
do padre Raphael Lourenço de 
Moraes de afastamento como 
pároco da Catedral Diocesana 
do Divino Espírito Santo, por 
razões pessoais, o bispo dioce-
sano de Barretos, dom Milton 
Kenan Júnior, comunicou na 
última quinta-feira (13), du-
rante a festa litúrgica de Santa 
Luzia, a nomeação do padre 
Deusmar Jesus da Silva, como 
novo pároco da Catedral.

A posse do padre Deus-
mar será no próximo dia 21, 
às 19h30, em celebração eu-
carística na própria Catedral. 
“Aproveito a ocasião para 
agradecer ao padre Raphael 
Morais pelo trabalho exer-
cido na Catedral e desejo 
ao padre Deusmar, que após 
este período de dedicado 
serviço à Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil, 
em Brasília, possa continuar 
a exercer o seu ministério 
com aquela generosidade e 
dedicação que lhe são pró-
prias”, disse dom Milton.

Recinto Paulo de Lima Correa 
recebe o Natal Horse Show

Uma parceria do Instituto 
APAB (Associação de Pais e 
Amigos do Basquetebol) com 
a prefeitura de Barretos movi-
menta neste final de semana o 
Recinto Paulo de Lima.

O local será palco de mais 
um grande evento, o Natal Horse 
Show, que começa nesta sexta-
-feira, dia 14, e vai até o domingo 
(16). Nesta sexta, as competições 
começam às 17 horas e no sába-
do e domingo, as competições 
têm início às 9 horas, reunindo 
cerca de 600 competidores.

O Natal Horse Show apre-
senta provas equestres nas 
modalidades de Team Pen-
ning (categorias Soma 9 e 
Incentivo mais Iniciantes) e 
Ranch Sorting (categorias 
Tira Boi Aberta e Tira Boi 
Amador). A entrada é franca.

Os prêmios aos competido-
res são um carro, quatro motos 
no Team Penning e prêmio em 
dinheiro no Ranch Sorting.

Além das provas haverá feira 
gastronômica, incluindo restau-
rante com almoço (sábado e do-
mingo) e jantar (nesta sexta-feira 
e sábado), além de música serta-
neja à noite nos dois primeiros 
dias e no almoço de domingo.

A coordenação do evento 
é de Jesus Antônio Oliveira 
e Luiz Antônio Elói (Institu-
to APAB). Ambos elogiaram 
a restauração do recinto para 
receber grandes eventos e fri-
sam que “o Natal Horse Show 
é para toda família participar”.

Comércio central vive o “Natal da Família”
Na última segunda-feira, dia 10, 

ACIB e Sincomércio realizaram a 
tradicional chegada do Papai Noel 
no comércio de Barretos. Também, 
neste dia, as lojas iniciaram o pe-
ríodo de funcionamento até as 22 
horas, de segunda a sexta-feira, 
e até as 18 horas aos sábados e 
domingos. Segundo o presidente 
das duas entidades, Roberto Aru-
tim, “muitas surpresas e atrações 
estão sendo agendadas para o pe-
ríodo natalino, por isso, convido a 
população barretense a fazer suas 
compras aqui na cidade. Barretos 
possui um comércio grandioso, di-
versificado, contando com empre-
sas e produtos de altíssimo padrão, 
produtos modernos e de primeira 
qualidade, a preços acessíveis”.

Será nesta sexta e sábado, 
dias 14 e 15 de dezembro, a 
apresentação de final de ano 
do Studio de Dança Marcelo 
Benevides, com o tema: “A 
Fantástica Fábrica de Choco-
late”. As apresentações serão 
no Teatro Jorge Andrade, no 
Unifeb, às 19h45min, e os 
convites continuam a venda 
na secretaria do Studio.

“A Fantástica Fábrica 
de Chocolate” é uma histó-
ria que emociona e faz rir, 
além de encantar adultos e 
crianças e, com certeza, to-
dos irão se apaixonar. Mais 
informações: 3323-2395 / 
98109-5085.

Espaço receberá projetos 
sociais e educacionais desen-
volvidos pela instituição e 
também será aberto ao públi-
co a partir de 2019

O Instituto SEB inaugurou 
oficialmente na última segunda-
-feira, 10 de dezembro, sua nova 
sede denominada “A Fábrica”, 
uma referência ao local que 
abrigou a antiga Cia. Paulista de 
Cerveja, em Ribeirão Preto.

Além de receber os pro-
jetos sociais, culturais e edu-
cacionais desenvolvidos pela 
instituição, o espaço estará 
aberto ao público em 2019 
com oficinas de arte-educação 
para crianças, um café com 
cardápio natural, além de um 
auditório com capacidade 
para 400 pessoas e uma ampla 

O jornalista e escritor Gilberto Dimenstein 
(ao meio) com o maestro João Carlos Martins (à direita), 

durante a inauguração (Foto: Junior Masson)

Espaço “A Fábrica” é inaugurado pelo Instituto SEB

Praça de Eventos.
O jornalista e escritor Gil-

berto Dimenstein participou 
da cerimônia e ressaltou que 
“celebrar os direitos humanos 
é celebrar e fazer valer o direi-
to pela educação”.

A trilha sonora da noite foi 
inspiradora com a presença do 
maestro João Carlos Martins, 
do quarteto de cordas do Insti-
tuto Bacarelli de Heliópolis, e 
do músico Neymar Dias.

“A Fantástica 
Fábrica de 
Chocolate” 

chega no teatro 
Jorge Andrade

Contribuintes do IPTU em Barretos sem dívidas ou sem 
parcelas em atraso concorrem, nesta sexta-feira (14) um auto-
móvel Fiat Moby zero km, flex, 1.0, no valor aproximado de R$ 
33 mil. O sorteio faz parte da nova edição do concurso “IPTU 
Premiado”. Como em anos anteriores, o número de registro 
do imóvel, que consta na capa do carnê do IPTU, valerá para o 
sorteio. Se o número sorteado for inexistente ou o proprietário 
estiver inadimplente, o contemplado passará a ser o número 
seguinte, sucessivamente, até aquele que atenda as exigên-
cias do regulamento. “O concurso é uma forma de valorizar 
a cidadania, ressaltando a importância do pagamento do im-
posto em dia para que a própria população possa contar com 
benefícios sociais, saúde, educação, manutenção e infraestru-
tura urbana”, reitera o prefeito Guilherme Ávila, lembrando a 
importância do contribuinte manter seus dados cadastrais na 
Prefeitura atualizados para facilitar a sua localização. Este é o 
quinto ano consecutivo que a prefeitura de Barretos promove 
o sorteio de um carro zero quilômetro do “IPTU Premiado”. Em 
2014, Maria Edna Ferreira da Silva, ganhou um Volkswagen UP. 
Em 2015 o ganhador foi Hibraim Hassan Ayoub, que também 
levou para casa um Volkswagen UP. No ano de 2016 a ganha-
dora foi Maria Zkieh Youssef Najm foi contemplada com um 
Fiat Mobi e no ano passado Simone Batista Rosa Ribeiro, do 
Bairro Derby Clube, levou o prêmio.

Prefeitura faz sorteio de carro do 
“IPTU Premiado” nesta sexta-feira
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Opinião

» WILSON APARECIDO NÃO QUER PAGAR MICO
O vereador Wilson Aparecido (PSDB) está arisco e não 

quer pagar mico com a aprovação de determinados projetos 
na Câmara Municipal. Ele lembrou que o Jô Soares já tirou 
sarro em Barretos quando o Legislativo aprovou título de ci-
dadania para o Papa, que é considerado cidadão universal.

» VAGA PARA INTÉRPRETE DE LIBRAS
Alguns vereadores defendem a realização de concurso 

público na Câmara para intérprete de LIBRAS (Linguagem 
Brasileira de Sinais). Os profissionais atuariam  nas sessões 
do Legislativo, melhorando a inclusão social.

» CRISE HÍDRICA PREOCUPA PAULO CORREA
A questão hídrica em Barretos não é crítica, está insupor-

tável, no entendimento do vereador Paulo Correa (PR).”De-
sesperadora, segundo Cipriano”, completou o republicano.

» SAAE NÃO ESTÁ DANDO CONTA DO RECADO
O vereador  Élson Santos (PRB) tem a sensação de que o 

SAAE não está dando conta de resolver o problema de abas-
tecimento de água na cidade.

» A COISA ESTÁ FEIA NO CORPO DE BOMBEIROS
De acordo com o vereador Aparecido Cipriano (PP), 

o imóvel e as viaturas do Corpo de Bombeiros estão uma 
vergonha.

» JOÃO MULATA E O FIO DE CABELO
Após sua eleição para a presidência da Câmara, o ve-

reador João Mulata (PSDB) lembrou um versículo bí-
blico que diz que “nunca cai um fio de nosso cabelo se 
não for da permissão de Deus”.  Ele garantiu ter plena 
convicção que Deus estava presente na sessão do Legis-
lativo de segunda-feira (10).

» LEANDRO É COMBATENTE FERVOROSO
O presidente da Câmara, Leandro Anastácio (SD), em seu 

discurso de despedida da mesa diretora, citou palavras atri-
buídas ao apóstolo Paulo: “Combati o bom combate. Com-
pletei a missão. Guardei a fé”.

» SENHA CONTRA CAVALÃO NAS LOTÉRICAS
O vereador Carlão do Basquete (PROS) defende a implan-

tação de senha nas lotéricas barretenses. “Senão, o idoso está 
sentado e passa um monte de cavalão na frente”, comentou.

» AS LIÇÕES DAS DISPUTAS ELEITORAIS
Num curto período, o vereador Dutra (PSDB) perdeu se-

guidamente duas eleições: a presidência do clube Rio das 
Pedras e o comando da Câmara Municipal de Barretos.

» ACADEMIA AO AR LIVRE NA ROÇA
Vereador Euripinho (PDT) reivindica a instalação de uma 

Academia ao Ar Livre no distrito de Alberto Moreira.

» PSIQUIATRA INFANTIL PARA SAÚDE MENTAL
A criação de uma vaga no cargo de psiquiatra infantil, 

para o atendimento no ambulatório de saúde mental, foi soli-
citada pela vereadora Paula Lemos (PSB).

» LUPA QUER ATENÇÃO PARA LIMPEZA PÚBLICA
Vereador Lupa (DEM) pediu varrição regular nas vias públi-

cas e fiscalização no descarte irregular de entulhos e poda da ve-
getação alta, em terrenos do bairro Benedito Realindo Correa.

» ALMIR COBRA CUMPRIMENTO DE LEI
O cumprimento de lei que dispõe de proteção e direitos 

de pessoas portadoras de transtornos mentais é uma cobrança 
do vereador Almir Neves (PSDB).

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Espiritualidades con-

temporâneas e direitos humanos”, organizado por Cláudio de 
Oliveira Ribeiro, publicado pela Edições Terceira Via.

Valdemar Conti
Vice-coordenador do Plano de 
Auxílio Mútuo Capuava (PAM 

Capuava), que integra o Comitê 
de Fomento Industrial do Polo 
do Grande ABC (COFIP ABC)

50 anos de AI-5
Reproduzimos neste espaço de opinião, nesta edição, artigo do presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção São Paulo, Marcos da Costa. O advogado comenta um fato marcante 
da história política do Brasil, que ainda é tema de muitos debates nos dias atuais.

Neste 13 de dezembro de 
2018, o Brasil teve o doloro-
so dever de registrar o aniver-
sário de 50 anos de um dos 
mais abomináveis atos de sua 
história: a edição do Ato Ins-
titucional nº 5, que foi seguido 
por mais 12 atos institucionais, 
59 atos complementares e oito 
emendas constitucionais.

A partir daquele momento, 
a ditadura militar sepultava de 
vez a liberdade, excluía a Justi-
ça de nosso convívio, determi-
nava a tortura e a censura e nos 
colocava ombro a ombro com 
as mais intoleráveis tiranias do 
mundo. Enfim, decretava o fim 
da democracia no Brasil.

Com aquele ato, o governo 
se atribuía os seguintes poderes: 
cassar os mandatos legislativos, 
executivos, federais, estaduais 
e municipais; suspender os di-
reitos políticos dos cidadãos, 
demitir, remover, aposentar fun-
cionários civis e militares; de-
mitir e remover juízes; decretar 
estado de sítio sem restrições ao 
país; confiscar bens para punir a 
corrupção; legislar por decreto e 
baixar outros atos institucionais 
completares; retirar o direito a 
habeas corpus (liberdade provi-
sória enquanto responde ao pro-
cesso) aos acusados de crimes 
contra a segurança nacional; 
transferir o julgamento de acu-
sados para tribunais militares, 
sem direito a recorrer.

No mesmo dia, o presidente 
Arthur da Costa e Silva fechou 

o Congresso Nacional, as assem-
bleias legislativas e as câmaras 
municipais. Com extrema violên-
cia, o país afundou na escuridão.

Os horizontes da democracia 
foram lacrados com a chave pe-
sada da ditadura militar. Fecha-
va-se o universo da locução. Ca-
lava-se qualquer manifestação 
de natureza política. Descorti-
nava-se naquele fatídico mês de 
dezembro uma era sombria que 
acabou por deixar sua terrível 
marca: cerca de 20 mil brasi-
leiros submetidos à tortura, 434 
cidadãos mortos ou dados desa-
parecidos, 7 mil exilados e 800 
julgados como presos políticos. 

A Ordem dos Advogados 
do Brasil teve participação co-
rajosa e decisiva para derrubar 
aquele malsinado ato. Em julho 
de 1977, em reunião na capital 
paulista, com a presença do en-
tão presidente da secional pau-
lista, Cid Vieira de Souza, e o 
presidente nacional da OAB, 
Raymundo Faoro, lançou-se 
a Carta de São Paulo, denun-
ciando violação de direitos hu-
manos, clamando por um Judi-
ciário independente e pela volta 
do habeas corpus e indicando a 
pacificação social como cami-
nho indispensável para a rede-
mocratização do país. 

Em 8 de agosto de 1977, 
o professor Goffredo da Silva 
Telles Jr, nas arcadas da Facul-
dade de Direito da Universi-
dade de São Paulo, leu a Carta 
aos Brasileiros, um libelo re-

pudiando a ditadura, endossa-
da pela OAB SP e assinada por 
diversos advogados.

No início de 1978, Jimmy 
Carter, presidente norte-ameri-
cano, conhecido por sua preocu-
pação com os direitos humanos, 
se reúne com personalidades, 
como o cardeal dom Paulo 
Evaristo Arns, de São Paulo, e 
Raymundo Faoro, cuja valorosa 
expressão destacava que só a or-
dem jurídica democrática pode-
ria abater o autoritarismo. 

Em maio daquele mesmo 
ano, realizou-se em Curitiba a 
VII Conferência Nacional da 
Advocacia, debatendo o tema 
central “O Estado de Direito”. 
Na oportunidade, o presidente 
Faoro, por intermédio do sena-
dor Petrônio Portela e do minis-
tro e representante do presiden-
te da República, Rafael Mayer, 
recebe comunicação do general 
Ernesto Geisel, tratando do res-
tabelecimento do habeas cor-
pus, da decretação da anistia e 
do encaminhamento da lei as-
segurando a independência ao 
Poder Judiciário, que, em 1979, 
se tornaria a Lei Orgânica da 
Magistratura, LOMAN.

O AI-5 vigorou até dezembro 
de 1978 e a emenda que o aboliu 
entrou em vigor em 1º de janeiro 
de 1979, dando início à “política 
de abertura”, quando o país co-
meçou a retirar a mordaça que o 
sufocava sob a sombra da censu-
ra, do medo e da opressão.

Ao completar o 50º aniver-

sário do AI-5, urge reavivar a 
memória nacional, relembrando 
a era das trevas e os malefícios 
que acarretou à alma nacional.

São incomensuráveis os 
danos provocados na co-
letividade. Sem os direitos 
fundamentais às liberdades – 
direito de expressão, da mani-
festação, de associação, entre 
outros, quebram-se os pilares 
do edifício da cidadania, dei-
xando sequelas no corpo so-
cial, destruindo os valores que 
abrigam o escopo das liberda-
des, da Justiça e do Direito.

Somos uma Nação que 
cultiva as liberdades. O nosso 
povo, mesmo com sua índole 
pacífica, criativa e ordeira, fruto 
da miscigenação de raças, sem-
pre esteve presente com seu 
fervor cívico por ocasião dos 
movimentos sociais nos ciclos 
do Brasil Colônia, do Brasil 
Império e do Brasil República, 
cuja contemporaneidade regis-
tra atos de luta pelos direitos, 
como o “Movimento Diretas-
-Já”, nos idos de 1983/1984.

Somos hoje uma democracia 
em fase de consolidação de suas 
instituições. Temos a satisfação 
de constatar que o país possui 
uma das mais democráticas 
constituições do nosso planeta, 
a Constituição Federal de 1988, 
que estabelece igualdade entre os 
cidadãos, sob o selo de direitos 
individuais e coletivos que nos 
livram dos sistemas de opressão 
dos regimes autoritários.

Época de festas requer atenção com acidentes
Todo acidente tem uma cau-

sa e quase sempre pode ser evi-
tado. Uma condição insegura ou 
um ato inseguro é fator determi-
nante, isolado ou em conjunto, 
para a ocorrência. Por trás de 
ambos estão as falhas humanas, 
que podem ser causadoras de 
pequenos acidentes ou grandes 
emergências em casa, no traba-
lho, no trânsito ou no lazer. 

Entre as causas psicológicas 
presentes nas ocorrências estão 
falta de atenção e de treinamen-
to, e pressa. Manter a atenção 
redobrada é fundamental, so-
bretudo, nos períodos de festas, 
que provocam relaxamento na-
tural em função de férias, via-
gens e confraternizações. Tais 
expectativas geram uma baixa 
no nível de atenção, que é de-
terminante para falhas. 

Hoje as pessoas vivem mais 
apressadas, conectadas e pres-
sionadas por compromissos, 
numa rotina que pode compro-
meter o estado de saúde. Com 
pressa, a qualidade do que se 
realiza pode ficar muito com-
prometida, porque a pressa pode 
levar à desatenção e ao descuido 
pelos detalhes, que merecem um 
olhar apurado e cuidadoso. 

Com as festas de fim de ano, 
que coincidem com as férias 
escolares, muitos aproveitam 
o período para viajar, o que 
aumenta o tráfego de veículos 
nas rodovias e, consequente-
mente, os riscos de acidentes, 

provocados, principalmente, 
por falta de atenção, velocidade 
incompatível, ingestão de bebi-
das alcoólicas, desobediência à 
sinalização, ultrapassagem pe-
rigosa e sono.

Portanto, para pegar a es-
trada, leve o veículo antes para 
revisão, verifique o funciona-
mento dos equipamentos obri-
gatórios e planeje a viagem para 
não dirigir com pressa, cansado 
ou com sono. Além disso, fique 
atento ao transporte seguro das 
crianças, conforme a faixa etá-
ria, e respeite a sinalização.

Outro grande fator de risco 
são os acidentes domésticos, 
cujas causas são afogamentos, 
quedas, queimaduras no fogão 
ou por fogos de artificio e into-
xicações, entre outras. 

Para evitar afogamentos, 
é importante conhecer bem o 
local do nado, não se afastar 
das margens e ter as crianças 
sempre acompanhadas de um 
adulto. Para não haver víti-
mas de queimaduras, deve-se 
evitar cabo de panela voltado 
para fora do fogão, brincadeira 
com álcool e fogo e uso de fo-
gos de artifício. Caso for utili-
zar fogos, que seja sempre por 
um adulto, com instalação em 
local fixo e longe das demais 
pessoas.

As intoxicações podem ser 
evitadas caso os produtos de 
limpeza e os remédios sejam 
mantidos afastados das crian-

ças, em locais de difícil aces-
so. Em caso de intoxicação, a 
orientação é buscar o auxílio 
médico o mais rápido possível 
e levar a embalagem do produ-
to para a identificação do pro-
duto ingerido, o que é essencial 
para o atendimento. 

Ao comprar brinquedos, é 
importante considerar a idade e 
o nível de habilidade da crian-
ça, assim como seguir as reco-
mendações do fabricante e dar 
preferência aos produtos com 
o selo do Inmetro. Não compre 
brinquedos que possam oferecer 
risco de engasgamento (peças 
pequenas para bebês e crian-
ças menores), estrangulamento 
(correntes, tiras e cordas) e corte 
(pontas e bordas afiadas). 

Com as tecnologias presen-
tes no dia a dia, que mantêm 
todos sempre conectados, o 
celular se tornou uma exten-
são do corpo e da mente, o que 
gerou aumento significativo de 
acidentes, causados pela desa-
tenção por conta de seu uso. 
Quedas, atropelamentos, aci-
dentes automobilísticos e cho-

ques elétricos são alguns exem-
plos. Portanto, muito cuidado e 
atenção ao usá-lo. Nunca o faça 
quando estiver dirigindo ou 
caminhando. Caso seja neces-
sário atendê-lo, pare antes em 
local seguro.

Já se aproxima a temporada 
de festas, um período que é mui-
to desejado por todos, mas que 
também requer muito cuidado 
por parte de pais e profissionais. 
Fica um alerta a todos: é preciso 
adotar medidas para prevenção 
de acidentes, manter alto nível 
de atenção e se preocupar com 
detalhes que podem ser fatais.

Lembre-se que neste período 
o mais importante é estar junto 
com os familiares para celebrar 
um Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo; então, coloque a se-
gurança sempre em primeiro lu-
gar porque sempre terá alguém 
esperando por você.
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Hoje (14) é dia festa para Willian Matheus de Carvalho. 
E a comemoração não poderia ser em lugar melhor, em casa 

ao lado da família. Os beijos e abraços ficam por conta dos pais, 
Osmario e Márcia, dos irmãos Marcelo e Flávia, sobrinhos 

Arthur e Lorena, e claro, da noiva Sibeli. Parabéns, tudo de bom!!!

Pedro Nogueira Ramos, que é estudante do co-
légio Drummond, apaixonado por futebol, con-
cluiu mais uma importante etapa da sua vida: a 

formatura do Ensino Fundamental. Acompanha-
do dos pais, Malu Nogueira e Thiago Ramos, e da 
prima Anna Elisa Fachini Marques (foto), o atleta 
celebrou o encerramento do ano com uma linda 

festa realizada no Berrantão. Sucesso!!!
A jornalista Fabíola 

Correia vivendo uma 
fase super crossfitei-

ra, participa do seu 
primeiro campeonato 

neste sábado (15) na 
EloCross. Orgulho!!!

Noite dessas as atenções foram voltadas 
para esse quarteto de estudantes do colégio 
Drummond, formado pelos amigos Nadson 
Sampaio, Téo Oliveira, Eduardo Gazetti e Léo 
Emanoel, que concluiu o Ensino Médio, sendo 
celebrado o encerramento com linda festa 
realizada no Berrantão. Maravilha!!!

Destaque para o jornalista Zezinho Barretos, que além de assessor 
de comunicação da Santa Casa, canta e encanta a todos com a sua 

bela voz em diversas apresentações pela cidade. No último dia 07/12 
ele participou das comemorações da Minibasílica que foi elevada a 

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Sucesso!!!

O estudante de Direi-
to, Arthur Freitas, cele-

bra hoje (14) mais um 
aniversário, e a chega-
da da idade nova vem 

acompanhada de mais 
comprometimento e 

responsabilidade, ele 
que almeja ser um ex-
celente profissional e 

um homem de bem. O 
carinho fica por conta 

de seu pai Osvaldo, 
sua mãe Sinara, seu 
padrasto José Luís, 

seus irmãos e demais 
familiares. Parabéns!!! 

A quarta-feira (12) foi de festa para Wesley 
Oliveira que comemorou mais um ano de vida, 

recebendo as felicitações e carinho da amada 
Vanessa, dos pais, Pedro e Wilma, dos irmãos, 
Di e Julia, da cunhada Ana, do afilhado Pedro, 

de seus familiares e amigos. Tudo de bom!!!

Entre céu e 
o mar, Gui 
Teixeira tem 
descanso 
merecido em 
praias paradi-
síacas do Cari-
be. Aproveita 
garoto!!!
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Governo do Estado e sociedade civil 
criam o 1º Plano Paulista de 

Segurança Alimentar e Nutricional

Os secretários estaduais de 
Agricultura e Abastecimen-
to, Francisco Sérgio Ferreira 
Jardim, e de Desenvolvimen-
to Social, Gilberto Nascimen-
to Júnior, lançaram na última, 
o 1º Plano Paulista de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
(Plansan 2019 -2023).

O plano é um conjunto de 
ações e metas do governo es-
tadual para garantir e efetivar 
a Política Pública de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
para a garantia do Direito Hu-
mano à Alimentação Adequa-
da (DHAA), no âmbito do Es-
tado de São Paulo.

O documento foi elabora-
do pela Câmara Intersecreta-
rial de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Caisan/SP), órgão 
composto por representantes 
de 20 secretarias estaduais e 
contou com o apoio do Conse-
lho Estadual de Segurança Ali-
mentar e Nutricional Susten-
tável (Consea/SP), que reúne 
representantes da esfera gover-
namental e da sociedade civil.

Francisco Jardim destacou 
que a elaboração do plano é 
um trabalho de toda a socie-
dade paulista, feito com mui-
ta dedicação. “Um processo 
dinâmico, para garantir o di-

reito à alimentação de quali-
dade e que nos deixa com a 
sensação de dever cumprido. 
Sob orientação do governador 
Márcio França, conduzimos 
este importante trabalho que 
muito nos orgulha”, comemo-
rou, lembrando ainda do im-
portante papel do deputado 
federal Arnaldo Jardim, se-
cretário da pasta entre 2015 e 
2018, na elaboração do plano.

“Essa é uma política de ga-
rantia de direitos. Será uma 
referência, um marco para as 
ações de segurança alimentar e 
qualidade dos alimentos. Esse 
plano foi construído com a cer-
teza de onde queremos chegar. 
Não tínhamos plano, estamos 
construindo e logo poderemos 
dizer que o Estado chegou lá”, 
destacou o secretário Gilberto 
Nascimento Júnior.

“O Estado de São Paulo lan-
ça um raio–x das atividades que 
acontecem por todas as ações 
de governo, para convergir em 
um caminho que priorize a ali-
mentação saudável, saúde públi-
ca e produção de alimentos com 
qualidade”, afirmou o secretário-
-executivo da Caisan/SP e Con-
sea/SP e coordenador da Coorde-
nadoria de Desenvolvimento dos 
Agronegócios (Codeagro), José 

Valverde Machado Filho.
Para o coordenador-geral 

de Apoio ao Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nu-
tricional do Ministério do De-
senvolvimento Social, Élcio de 
Souza Magalhães, a elaboração 
do plano paulista reforça a con-
solidação da política de segu-
rança alimentar nos Estados.

“Há 14 Estados que con-
tam com um plano de segu-
rança alimentar, São Paulo é o 
15º a lançar. Muitos já estão 
na segunda ou terceira versão, 
mas o importante é que este-
jam implantando as ações de 
forma firme e articulada, pois 
abrangem áreas diferentes, 
como agricultura, nutrição e 
desenvolvimento social”, afir-
mou. “Nos últimos anos, a po-
lítica de segurança alimentar 
em São Paulo teve um gran-
de avanço para sua estabiliza-
ção”, completou Magalhães

“A sociedade civil lutou 
para que o plano existisse de 
fato. Será uma ferramenta 
para fazer um grande trabalho 
daqui pra frente, começando 
o ano mais estimulado, por 
ter uma política pública de se-
gurança alimentar”, afirmou 
a presidente do Consea/SP, 
Shirley Maria da Silva.

O Recinto Paulo de Lima 
Correa, palco inaugural daque-
la que se tornou a maior festa 
do peão da América Latina, es-
teve desativado por anos.

Porém, após uma ampla 
reforma, o local foi recente-
mente reinaugurado e tal fato 
trouxe de volta o prazer que é 
para a população barretense 
em poder frequentar o local.

Pensando nisso, o vereador 
Olímpio Jorge Naben, Euripi-
nho, solicitou à administração 
municipal se há a possibilida-
de de disponibilizar a estrutura 
do recinto para a realização do 
Festival de Encontro de Folias 
de Reis, incluído no calendá-
rio do município, realizado no 
mês de abril, bem como ques-
tionou quais eventos serão re-

A Câmara Municipal de 
Barretos aprovou na última se-
gunda-feira (10), em primeira 
discussão, o projeto de lei com-
plementar, que obriga os inves-
tidores de novos loteamentos a 
implantarem poços artesianos e 
reservatórios, visando o abaste-
cimento de água dos imóveis.

De acordo com o autor da 
propositura, vereador Pau-
lo Correa (PR), o projeto tem 

Festival de Encontro de Folias de Reis 
será no Recinto Paulo de Lima Correa

alizados no decorrer do ano 
de 2019, no Recinto Paulo de 
Lima Correa, tendo em vista a 
sua grandiosa reinauguração.

Euripinho frisou que é im-
portante o investimento em 
cultura para o desenvolvi-
mento da cidade e da região.

“Movimentar o Recinto Pau-
lo de Lima Correa com eventos 
culturais é de suma importância 
para a parte cultural de Barretos. 
Por um lado, reforça e renova as 
políticas culturais locais, e, por 
outro, mostra a importância da 
cultura local, como é a Folia de 
Reis”, afirmou.

Em resposta, o secretário 
municipal de Cultura, João Ba-
tista Chicalé, informou que “o 
espaço passa por um processo 
de adequação”. Sobre a possibi-

lidade de disponibilizar a estru-
tura do local para a realização 
do Festival de Encontro de Fo-
lias de Reis, em abril de 2019, 
Chicalé afirmou que atenderá o 
pedido do vereador e que a data 
já consta da programação de 
eventos a serem realizados pela 
secretaria no ano que vem.

Projeto que obriga a construção de poços 
artesianos e reservatórios em novos loteamentos 

é aprovado em primeira discussão
como objetivo proporcionar 
uma solução para a questão 
da crise hídrica em Barretos.

“O projeto não trará uma so-
lução de imediato ao problema 
atualmente enfrentado, será a 
médio e longo prazo, mas algo 
precisava ser feito, pois novos 
loteamentos estão na iminência 
de serem liberados e a popula-
ção está sofrendo com a constan-
te falta de água. O investimento 
ao longo desses anos com rela-
ção ao abastecimento público de 
água foi muito pequeno, muitos 
loteamentos e nenhum investi-
mento por parte dos loteadores”, 
disse Paulo Correa.

O vereador destaca ainda a 
dificuldade para o projeto entrar 
na pauta da sessão da Câmara. 
“Tivemos dificuldade para o pro-
jeto entrar na pauta. Está pronto 
desde o dia 2 de outubro. O pro-

jeto vai contra os investidores de 
novos loteamentos”, destacou.

O projeto prevê que os no-
vos loteamentos a serem im-
plantados em Barretos, inclu-
sive, os que já obtiveram a 
aprovação prévia, serão obri-
gados a executar a implantação 
de poços artesianos, bem como 
reservatórios através de uma 
emenda do vereador Carlão do 
Basquete, visando o abasteci-
mento de água de todos os imó-
veis do empreendimento.

O projeto estabelece, ainda, 
que a implantação do poço arte-
siano não substituirá a obrigato-
riedade da implantação de abaste-
cimento através da rede pública.

O projeto, agora, será votado 
em segunda discussão na próxi-
ma sessão da Câmara. Caso seja 
aprovado, segue para sanção do 
prefeito Guilherme Ávila.
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As estudantes de Engenharia 
de Alimentos do Unifeb, Maina-
ra Darquilla  e Maria Júlia Shi-
nohara, ficaram com o primeiro 
lugar da primeira edição do pro-
grama de empreendedorismo 
HUB do Sebrae.

O evento de apresentação 
dos projetos finalistas aconteceu 
na sala de Metodologia Ativa da 
instituição e recebeu empresários, 
alunos, professores e convidados.

A startup vencedora desen-
volveu uma bala de gelatina sem 
açúcar e enriquecida com nutrien-
tes, especialmente pensado para 
suprir necessidades de crianças 
com Síndrome de Down, mas que 
pode ser consumida por adultos e 
crianças, por ser uma opção sau-
dável de doce.

“Dedicamos-nos nesse pro-
jeto e aprendemos muito. O pro-
grama HUB é muito válido e nos 
deu muita  experiência de merca-
do”, afirmou a estudante Maria 
Júlia. “Atualmente não há um 

Projeto de alunas da Engenharia de Alimentos 
conquista o primeiro lugar no Programa HUB Sebrae

Confraternização dos vencedores e participantes Unifeb e Sebrae-SP (Foto: Nivaldo Jr)

produto como este a disposição, 
por isso, escolhemos desenvol-
ver esta bala. Escolhemos um pú-
blico-alvo bem específico, pois 
nos sensibilizamos com a causa 
e buscamos inovar. Mas o produ-
to também é opção para aqueles 
que não têm a Síndrome e que-
rem um alimento saudável e rico 
em nutrientes”, justificou a outra 
integrante da startup, Mainara.

O HUB teve início no Uni-
feb no mês de maio, com 80 es-
tudantes inscritos e 34 projetos 
iniciais, que passaram por várias 
etapas: mentorias, oficinas sobre 
gestão e viagens de imersão ao 
empreendedorismo. Ao final, 7 
projetos foram apresentados, no 
formato de pitch, a uma banca 
formada por empreendedores, 
profissionais liberais e especia-
listas no mercado de startups.

Os critérios de julgamento 
basearam-se na inovação do mo-
delo de negócios, no potencial de 
alavancagem em escala, na atitu-

de empreendedora da equipe e na 
própria apresentação do pitch. 

Em segundo e terceiro lugar, 
respectivamente, ficaram as star-
tups: “Goblin Head”, composta 
por alunos do curso de Sistema de 
Informação, que desenvolveu um 
game para mobile, o “Dungeons 
and Kitchens”; e a equipe da En-
genharia Civil, que elaborou uma 
placa de concreto leve, que leva 
adição de EPS em sua composição.

Outras startups apresentadas 
desenvolveram cerveja artesanal 
de fermentado de batata doce, dis-
positivo para monitoramento a dis-
tância de bagagens, uma casinha 
acústica para cães e um aplicativo 
para controle de obras reforma ou 
construção de engenharia. 

A reitora do Unifeb, Sissi 
Kawai Marcos, que prestigiou 
as apresentações, ressaltou que 
“esse programa é inovador e 
está alinhado com a fase da ins-
tituição que convida os alunos a 
colocar a mão na massa”.

“Sabemos que o emprego for-
mal como se apresenta hoje está 
em extinção e nos questionamos 
que tipo de profissional, estamos 
formando para o mercado em 
evolução. A parceira com o Se-
brae traz um programa que prepa-
ra os nossos jovens para os novos 
desafios da sociedade, para o pen-
sar de maneira empreendedora”, 
frisou a reitora.

Também presente no evento, 
o gerente do Sebrae Barretos, 
Rafael Matos do Carmo, revelou 
que é um profissional formado 
pelo Unifeb e se sentia orgulhoso 
da parceria do programa HUB.

“É muito gratificante perce-
ber que o Unifeb está trilhan-
do novos caminhos e busca a 
implantação de um comporta-
mento empreendedor em seus 

alunos, uma busca constante 
para formar pessoas que saibam 
encarar os problemas do merca-
do”, disse Matos.

“Tenho convicção de que 
todos os projetos aqui apresen-
tados hoje são viáveis e sei que 
alguns, de fato, serão realizados 
na prática, se tornando novos 
negócios do mercado”, finalizou 
o gerente do Sebrae Barretos.
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EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de 
Barretos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.790.079/0001-77, 
Registro sindical nº Mtb. 322.393/74, por seu presidente abaixo assinado, 
convoca todos os empregados bancários, associados ou não, que prestam 
serviços no conglomerado do Banco Itaú S/A, na base territorial deste 
sindicato, para a assembleia extraordinária específica que se realizará no 
dia 11/12/2018, às 17:00 hr., em primeira convocação, e às 19:00 hr., em 
segunda convocação, no endereço sita à Rua 18 nº 1010, Centro da Cidade 
de Barretos SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte pauta: 
aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho que Regulamenta o Sistema 
Alternativo Eletrônico de Jornada de Trabalho (Ponto Eletrônico) com vi-
gência de dois anos a partir da data de 11/09/2018, a ser celebrado com o 
conglomerado do Banco Itaú S/A.

Barretos 07 de Dezembro de 2018

Alencar Theodoro de Souza Filho
- Presidente -

A secretaria municipal de 
Saúde e o Programa Municipal 
de IST/HIV/AIDS, promove 
a campanha do “Dezembro 
Vermelho”, neste mês de luta 
e combate a Aids. O objetivo 
das ações é reforçar na popula-
ção a importância de se fazer a 
prevenção combinada. 

Para isso, foi traçado um 
cronograma com uma série de 
atividades durante o mês de de-
zembro, visando conscientizar 
toda a população sobre a im-
portância do uso consciente do 
preservativo, o acesso às infor-
mações a respeito de como se 
dá a transmissão do vírus HIV/
AIDS e das outras infecções se-
xualmente transmissíveis.

Na última quarta-feira (12), 
os profissionais de diversos 
setores da secretaria se vesti-
ram de vermelho em alusão à 
campanha. Na oportunidade, o 
programa IST/HIV/Aids dis-
ponibilizou a todos servido-

Programa Municipal IST/HIV/Aids 
realiza ação Dezembro Vermelho

res testagem para HIV, Sífilis 
e Hepatites. No total foram 
realizados 120 exames, todos 
com resultados negativos.

De acordo com Cecília 
Marques, coordenadora do 
programa, a campanha tem o 
objetivo de informar sobre os 
sintomas, a forma de contágio 
e provocar a reflexão, “de que 

é possível viver com o HIV, 
sem preconceito, além de 
realizar ações de prevenção e 
diagnóstico precoce”.

Já o secretário municipal 
de Saúde, Alexander Stafy 
Franco, ressaltou a importân-
cia de se perder o preconceito 
e participar das ações de pre-
venção que são desenvolvidas 

pela rede de saúde do municí-
pio, durante todo o ano.

“A partir do momento que 
temos a consciência sobre as 
formas de contagio, cuidados 
a serem tomados e tratamento, 
passamos a nos cuidar mais. 
Então, é necessário que a popu-
lação participe sempre das cam-
panhas promovidas”, enfatizou.

Presenteia quem 
você quer bem 
com um livro 
que traz refle-
xões profun-
das. Com isso, 
você vai fazer o 
dia de alguém 
ser especial e 
melhor. Adquira 
este livro já au-
tografado pelo 
valor de ape-
nas R$ 30,00. 
Interessou? Fez 
bem. Contatos 
no Whatsapp 
(17) 997366237.

A prova do processo seleti-
vo das Escolas Técnicas Esta-
duais (Etecs) para o primeiro 
semestre de 2019, para ensino 
médio e ensino técnico será 
aplicada neste domingo, 16 
de dezembro, às 13h30.

O candidato deve chegar aos 
locais de exame com uma hora 
de antecedência, para ter tempo 
de localizar sua sala e, assim, 
evitar eventuais imprevistos. 
Os portões das escolas serão 
abertos às 12h30 e fechados às 
13h30, impreterivelmente.

Para fazer a prova, que terá 
quatro horas de duração, é pre-
ciso levar caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul, lápis pre-
to nº 2, borracha, régua e o ori-
ginal de um dos seguintes do-
cumentos: cédula de identidade 
(RG); cédula de identidade de 
estrangeiros (RNE) dentro da 
validade; carteira nacional de 
habilitação dentro da validade 
ou com até 30 dias do venci-
mento de sua validade confor-
me legislação em vigor; docu-
mento expedido por ordens ou 
conselhos profissionais, dentro 
da validade, que, por lei fe-
deral, vale como documento 

O brasileiro não está acostu-
mado a realizar investimentos e 
muitas vezes segue embalos de 
momento, que prometem gran-
des rendimentos, mas que pos-
suem pouca segurança.

Uma alternativa que se mostra 
e não é muito lembrada, mas que 
garante um ótimo retorno, é in-
vestir em terreno. Lembrando que 
essa área vai muito além do ter ou 
não ter uma área para morar.

O que poucas pessoas ana-
lisam é que investir em terreno 
é uma opção bastante segura e 
também pode ser bastante lucra-
tiva para aqueles que procuram 
um adequado investimento.

Mesmo durante a crise pas-
sada os terrenos não perderam 
valores e o ramo imobiliário já 
começa a dar bons sinais de me-
lhoras em um futuro próximo.

“Ter um terreno com certeza 
se mostra um ótimo investimen-
to, ainda temos um intenso déficit 
imobiliário, entretanto, os bene-
fícios vão muito além. Contudo, 
é preciso um planejamento para 
essa aquisição, para que realmen-
te se mostre lucrativa em médio 
e longo prazo”, explica o diretor 
de Marketing do Grupo Conspar/
Realibrás, Marcus Cunha.

A grande questão relacionada 
aos terrenos é que, como em qual-
quer investimento, é preciso um 
planejamento na hora de comprar, 
a pessoa deve fazer análises e pla-
nilhas para que saiba até o quan-
to pode gastar. Ponto importante 
nessa compra é que ter um terreno 
proporciona um baixo custo com 
manutenção e tem alta probabili-
dade de valorizar.

Pensando na melhor com-
pra desse bem, Marcus Cunha 
preparou algumas orientações 
sobre o tema:

Avalie a localização e histó-
rico – muitas vezes o que pode 
se parecer um bom negócio se 
torna um pesadelo. Por isso 

Exame do Vestibulinho 
das Etecs será neste domingo

de identidade em todo o país 
(exemplo: OAB, Coren e 
Crea, entre outros); carteira de 
trabalho e previdência social 
(CTPS) ou passaporte brasilei-
ro dentro da validade.

A prova terá 50 questões 
de múltipla escolha, cada uma 
com cinco alternativas, rela-
cionadas às diferentes áreas 
do saber (científico, artístico 
e literário), à comunicação e 
à expressão, em diversos ti-
pos de linguagem, abrangen-
do conhecimentos comuns do 
Ensino Fundamental, de 5ª a 
8ª série ou do 6º ao 9º ano.

O gabarito oficial será di-
vulgado no dia 16 de dezem-
bro, a partir das 18 horas, nos 
sites www.cps.sp.gov.br e 
www.vestibulinhoetec.com.br.

CLASSIFICAÇÃO
No dia 9 de janeiro de 2019, 

será divulgada na internet a lis-
ta de convocados para a prova 
de aptidão para os cursos técni-
cos de Canto, Dança, Regência 
e Teatro. A relação também es-
tará na Etec onde o candidato 
pretende estudar. Já a lista de 
classificação geral será divul-
gada no dia 16 de janeiro.

Terreno é um bom investimento para 2019?
analise alguns pontos, como a 
existência de infraestrutura nas 
redondezas. Também existem 
casos de locais com problemas 
drenagem, ocorrendo com o 
tempo alagamentos ou limita-
ções para construção, assim, 
pesquise e olhe com muita aten-
ção todos os detalhes.

Cuidado com o preço – no 
impulso da compra muitas pes-
soas não avaliam seu fôlego 
financeiro, assim se planeje e 
busque empresas que ofereçam 
boas condições de financiamento 
e alternativas para renegociação, 
com isso evitará a necessidade de 

devolução. Outro ponto é descon-
fiar de preços muito convidativos, 
que podem esconder armadilhas.

Busque por projetos urba-
nísticos – ainda no campo de aná-
lise, procure locais que possuam 
estrutura urbanística adequada 
para o crescimento, o que propor-
cionará uma maior valorização 
desse bem no decorrer dos anos.

Pense nos gastos extras – é 
preciso saber se no local no ter-
reno não existem gastos extras 
como condomínio, por exem-
plo, pois pode ser um novo fa-
tor de endividamento.

Pense a situação legal – an-

tes de comprar um terreno, confi-
ra sua documentação, se está tudo 
regularizado com a prefeitura, se 
não existe nenhum impedimento 
no local para construções ou se 
não existem dívidas anteriores. A 
matrícula individual ajuda ter um 
posicionamento se a ocupação é 
regular ou não.

Analise a inclinação e o 
tipo de solo – mesmo não pare-
cendo de grande relevância, es-
ses custos podem encarecer em 
muito as obras futuras no local, 
gerando desvalorização, já que 
serão necessárias obras extras 
para deixá-lo pronto para obra.
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COTIDIANO

A prefeitura de Barretos, 
por meio da secretaria muni-
cipal de Saúde, esclareceu, 
em nota, que no município 
de Barretos não foram regis-
trados casos confirmados de 
meningite nos últimos meses.

“Muita notícia falsa e de-
sencontrada está circulando 
nas redes sociais; no entanto, 
a verdade é que Barretos, por 
ora, está livre de um possível 
surto de meningite.

Como nesta época do ano 
ocasionalmente há visitas de 
pessoas que estiveram em 
regiões onde houve os casos 
registrados da doença, a pre-

O prefeito Guilherme Ávila 
recebeu na última quarta-feira 
(12), em seu gabinete, o cabo 
Antônio Marcos Rocha Maria-
no, instrutor do PROERD (Pro-
grama Educacional de Resis-
tência as Drogas e a Violência), 
realizado pela Polícia Militar.

A visita foi acompanhada 
pelo cabo Silvério, designado 
pela Polícia Militar para prestar 
serviços na prefeitura. O cabo 
Marcos Mariano, que repre-
sentou a instituição militar e o 
Programa Mundo Sem Drogas, 
sediado em Los Angeles e pre-
sidido por Jane do Nascimento, 
entregou ao prefeito um boné, 
camiseta e kit do Proerd.

“Foi uma visita muito im-
portante em que cordialmente 
fomos recebidos pelo prefeito, 
por qual solicitamos apoio para 
desenvolvimento e incremento 
do Proerd em Barretos”, afir-

Prefeitura desmente surto de meningite e orienta vacinação em crianças
venção sempre é recomenda-
da pela Secretaria Municipal 
de Saúde. A prevenção é feita 
com medidas simples, como 
lavar as mãos, alimentar-se 
bem, evitar contato com se-
creção oral de pacientes com 
infecções virais ou bacteria-
nas sem tratamento.

Outra recomendação im-
portante é a vacinação em 
crianças. As vacinas estão dis-
poníveis na rede pública. A va-
cina específica para prevenção 
da Meningite Meningococica 
Tipo C, e está a disposição 
para crianças menores de 1 
ano, e é aplicada aos 3 e 5 me-

ses de idade, com reforço aos 
12 meses, e para adolescentes 
de 11 a 14 anos em dose única.

Contra a Meningite Bac-
teriana causada por Haemo-
philus, está disponível a vaci-
na pentavale, aplicada aos 2, 
4 e 6 meses de vida. E contra 
a Meningite Bacteriana cau-
sada por Pneumococo, há a 
vacina Pneumococica 10 Va-
lente aplicada aos 2 e 4 meses 
de idade e com reforço aos 12 
meses de vida. Há ainda, rede 
privada, as vacinas contra me-
ningite Meningococica tipo B 
e ACWY. Contra Meningite 
Viral, não há vacina, por ser 

uma forma mais branda da 
doença, dispensando muitas 
vezes o tratamento com medi-
cação específica.

A prefeitura de Barretos 
ressalta, ainda, que sempre 
manteve todos os seus profis-
sionais de saúde atentos e ca-
pacitados para o atendimento 

e avalição dos pacientes com 
suspeita de meningite, com 
diagnóstico precoce e trata-
mento necessário.

A Secretaria Municipal de 
Saúde mantém observação e 
acompanhamento constante e 
sistemático de todos os casos 
suspeitos da doença, agindo 

de maneira oportuna de acor-
do com as medidas protoco-
lares do ministério da saúde 
mediante suspeita de casos.

Em caso de dúvidas ou 
suspeitas, é só procurar a Uni-
dade de Saúde. Para outras 
informações, basta acessar o 
www.barretos.sp.gov.br.”

Prefeito recebe instrutor do PROERD

Cultura, educação e empreendedorismo:
“A Fábrica” é inaugurado pelo Instituto SEB

Espaço receberá projetos sociais e educacionais desenvolvidos pela 
instituição e também será aberto ao público a partir de 2019

O Instituto SEB inaugurou 
oficialmente nesta segunda-
-feira, 10 de dezembro, sua 
nova sede denominada “A Fá-
brica”, uma referência ao lo-
cal que abrigou a antiga Cia. 
Paulista de Cerveja. O prédio 
foi totalmente revitalizado, 
sendo mantidas suas princi-
pais características históricas 
como patrimônio tombado.

Além de receber os pro-
jetos sociais, culturais e edu-
cacionais desenvolvidos pela 
instituição, o espaço estará 
aberto ao público em 2019 
com oficinas de arte-educação 
para crianças, um café com 
cardápio natural, ambos pro-
jetados e decorados pela arqui-
teta de interiores Cacau Ribei-
ro, além de um auditório com 
capacidade para 400 pessoas e 
uma ampla Praça de Eventos.

A Fábrica também abriga-
rá os projetos sociais mantidos 
pelo Instituto SEB, com desta-
que para o NAU Pré-Vestibular, 
que prepara jovens de escolas 
públicas para o ingresso no ensi-
no superior, e o NAU Mercado 
de Trabalho, projeto para inser-
ção dos jovens no mercado de 
trabalho onde eles são avaliados 
por suas habilidades e compe-
tências sócio emocionais.

E ainda a Mentoria Social, 

que oferece apoio e capacita-
ção para organizações do ter-
ceiro setor, a Fábrica de Brin-
quedos, que utiliza produtos 
sustentáveis para o desenvol-
vimento de crianças, o Es-
paço Pluris, que abrigará um 
moderno coworking e acele-
radora que atenderá startups 
com foco no impacto social, e 
o Espaço Maker, aberto para 
oficinas de criação e prototi-
pagem para adultos e crian-
ças, entre outras atividades.

Durante a cerimônia de 
inauguração, acompanhada 
por convidados e imprensa, a 
vice-presidente do instituto, 
Thiciana Zaher, afirmou que 
a nova sede foi criada para 
deixar às próximas gerações o 
legado da educação transfor-
madora, inovadora e humana. 
“São 11 mil metros quadrados 
para criar, imaginar e realizar 
os sonhos de muitas pessoas 
que passarão por aqui. Nosso 
objetivo é que este sonho que 
é nosso passe a ser o sonho de 
toda a cidade, que siga unida 
por criar projetos de educa-
ção efetivamente inovadores 
e transformadores”, declarou.

A vice-presidente informou 
ainda que, em fevereiro, 100% 
da energia consumida pelo 
prédio será gerada a partir de 

painéis fotovoltaicos (energia 
solar). Hoje já são 70% de au-
tossuficiência energética.

DIREITOS HUMANOS
A data da inauguração do 

espaço “A Fábrica” foi esco-
lhida para fazer referência aos 
70 anos de criação da Decla-
ração dos Direitos Humanos. 
O jornalista e escritor Gilber-
to Dimenstein participou da 
cerimônia e ressaltou que “ce-
lebrar os direitos humanos é 
celebrar e fazer valer o direito 
pela educação”.
INSPIRAÇÃO MUSICAL

A trilha sonora da noite foi 
inspiradora com a presença do 
maestro João Carlos Martins, 
do quarteto de cordas do Ins-
tituto Bacarelli de Heliópolis, 
que tem uma história de apoio 
financeiro e intercâmbio cultu-
ral com os alunos do instituto, 
e do músico Neymar Dias que 
uniu o som puro da Viola Cai-
pira com a música clássica. 

Durante sua apresentação 
João Carlos anunciou que este 
é seu último mês de apresenta-
ções como pianista. A partir de 
janeiro ele segue somente na 
regência em busca de novos ta-
lentos especialmente em proje-
tos sociais. “A música tem um 
poder transformador capaz de 
mudar vidas”, disse o músico.

mou Mariano. O policial infor-
mou, ainda, que neste ano foram 

formados 500 alunos de escolas 
municipais pelo programa.
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A diretoria do Barretos 
EC confirmou o lançamento 
do programa Sócio Torcedor 
para a competição da série 
A-3 de 2019. Segundo o pre-
sidente de honra do time, Mil-
ton Aparecido da Silva, Mil-
tão, os planos serão vendidos 
em duas categorias.

A categoria Ouro custa R$ 
400 e dá direito a assistir a to-

dos os jogos na arquibancada 
coberta, enquanto que a cate-
goria Prata custa R$ 200, com 
direito a assistir aos jogos na 
geral. Com a compra de algum 
dos pacotes, a camisa oficial 
do BEC fica 50% mais barata.

“O sócio torcedor dá o di-
reito ao torcedor de assistir to-
dos os jogos da série A3 até a 
reta final, se o clube chegar”, 

frisou o empresário Miltão.
Segundo Miltão, o pacote 

de sócios torcedores pode ser 
pago em até quatro vezes no 
cartão de crédito, no cheque ou 
à vista. Os torcedores podem 
comprar os pacotes na loja A 
Construtora, na rua 30, esqui-
na com a avenida 39 e mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone 3322-6533.

O empresário Milton Apa-
recido da Silva, Miltão, con-
firmou nesta quinta-feira (13) 
que, na próxima terça-feira, 
dia 18, às 20 horas, no Está-
dio Fortaleza, será realizado 
o lançamento da “Ação Entre 
Amigos” do Barretos EC. O 
evento acontece nas depen-
dências do Estádio Fortaleza.

Na oportunidade, os co-
laboradores do BEC estarão 

contribuindo com R$ 25,00 
na aquisição de um cupom 
para concorrer no dia 27 de 
abril de 2019, pela Loteria Fe-
deral, ao sorteio de uma moto 
CG 150 0 km no 1º prêmio; 
uma viagem individual no 2º 
e 3º prêmio no Navio Sobe-
rano (foto); no 4º prêmio um 
celular Samsung Galaxy A8 e 
2 pacotes da Festa do Peão.

“O comprador de dois nú-

meros do sorteio irá ganhar 
ingresso para assistir a partida 
entre BEC e Rio Preto, agen-
dada para o dia 31 de março, 
às 10 horas, no Estádio For-
taleza. Espero contar com o 
apoio de todos os torcedores, 
porque é um recurso a mais 
no caixa do clube”, afirmou 
o empresário Miltão, também 
presidente de honra do Touro 
do Vale, o Barretos EC.

Barretos EC lança programa de sócios torcedores

Touro do Vale lança Ação Entre 
Amigos na próxima terça-feira




