A Cidade
www.jornalacidadebarretos.com.br

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 24 de maio de 2019

A informação com precisão e credibilidade

EDUCADORES MERECEM TRATAMENTO DIFERENCIADO COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - O presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, AntônioTuccílio, emitiu, nesta semana, opinião sobre o futuro das aposentadorias dos professores, com relação à reforma da Previdência
proposta pelo governo de Jair Bolsonaro. Tema e segmento importantes para a sociedade, por isso, reproduzimos neste nosso espaço de opinião.
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Instituto de Previdência conclui nos próximos
dias apuração sobre desvio de R$ 2 milhões
O diretor-presidente do IPMB (Instituto de Previdência do Município de Barretos), Nilton Vieira, confirmou nesta quinta-feira
(23), que nos próximos dias, a comissão que investiga o desvio de R$ 2 milhões dos cofres do instituto, deverá se reunir para a
deliberação final das investigações. Vieira voltou a afirmar que o servidor público envolvido no desvio e que está afastado, não
compareceu na oitiva marcada para a última terça-feira (21). Essa foi a segunda intimação feita ao servidor, sendo que seu defensor já fez duas defesas dentro do processo administrativo aberto para apurar os fatos.

Barretos terá show do projeto
“AMIGOS”, marco da música sertaneja

SAAE envia análises de água para
apreciação do Ministério Público

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Barretos) enviou ao Ministério Público os resultados das
análises realizadas pela autarquia, referente à presença de
agrotóxicos na água coletada
e fornecida para a população.
A informação foi confirma-

da nesta quinta-feira (23) pela
superintendente da autarquia,
Elaine Pereira Gomes. As análises da água são feitas pelo setor
de química da autarquia que, durante 24 horas, realiza a análise
da água nos bairros da cidade,
para testar a qualidade do líquido que chega às residências.
Nesta quinta-feira (23), foi
realizado na Câmara Municipal um debate sobre o tema.
Elaine Gomes adiantou que
durante o debate apresentaria
todos os dados sobre coleta,
procedimentos e provas documentais, já que a autarquia
tem tudo documentado.
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Vinte anos se passaram,
muitas histórias foram vividas, incontáveis shows realizados, mas aquela saudade
de reviver momentos inesquecíveis que a década de
90 proporcionou aos fãs do
sertanejo permaneceu.
O projeto Amigos, que
reúne no mesmo palco Chitãozinho & Xororó, Zezé Di
Camargo & Luciano e Leonardo, está de volta e entre
os destinos previstos na nostálgica turnê “AMIGOS 20
Anos - A História Continua”
está a 64ª Festa do Peão de
Barretos, que acontece de
15 a 25 de agosto.
A apresentação, que será
no Palco Estádio, está agen-

dada para o dia 23 de agosto
(sexta-feira), e promete ser,
mais uma vez, recorde de público e emoção.
“Estamos realizando um
sonho que não é só nosso
como evento, mas de todos
os fãs que torceram por anos
pelo retorno dos Amigos. Tivemos a honra de receber este
projeto maravilhoso em 1996
e 1998 com lotação máxima
na arena. A volta destes artistas juntos, que são os maiores
da música sertaneja do país,
está mexendo com o coração do público que é fiel às
suas raízes”, declarou Ricardo Rocha, presidente da Associação Os Independentes,
promotora da festa.

Os ingressos, tanto para
arquibancadas quanto para
setores especiais, como os
camarotes Arena Premium,

Brahma e Super Bull, Área
VIP ou Pista Gold, podem
ser adquiridos através do site
barretos.totalacesso.com

Governo estadual anuncia polos de desenvolvimento econômico para a região de Barretos
O governador João Doria e a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, anunciaram nesta quinta-feira (23), no
Palácio dos Bandeirantes, a criação de 11 polos de desenvolvimento econômico com pacotes de benefícios setoriais para a indústria.
Acesso facilitado a linhas de crédito, processos de simplificação tributária, pré-aprovação de licenças e qualificação da mão de obra
são alguns dos benefícios. O objetivo é fomentar e incentivar o aumento da produtividade da indústria, atraindo investimentos, impulsionando a inovação e a geração de empregos e renda. A região de Barretos será contemplada com 2 dos 11 polos econômicos.

33º Batalhão da PM entrega Medalhas MMDC
Foi realizada nesta quinta-feira (23), no Auditório do SENAC de Barretos, a solenidade de outorga da Medalha MMDC, promovida pelo comando do 33º Batalhão de
Polícia Militar de Barretos, em parceria com o Núcleo MMDC Heróis de Araraquara.
Na oportunidade, foram homenageadas personalidades civis e militares de Barretos e
região. “A MEDALHA MMDC foi criada com o fim de galardoar pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que por seus méritos e relevantes serviços prestados
a São Paulo e ao culto da Revolução Constitucionalista de 1932, se tenham tornado
dignas de especial distinção”, explicou o comando do batalhão. MMDC é o acrônimo
pelo qual se tornou conhecido o levante revolucionário paulista, movimento este que
eclodiu no dia 23 de maio de 1932, simbolizando ainda as iniciais dos nomes dos manifestantes paulistas Mário Martins de Almeida, Euclides Miragaia, Dráusio Marcondes
de Souza e Antônio Camargo de Andrade, mortos pelas tropas federais.

Festival da
Tradição acontece
de 27 a 30 de junho
em Barretos
Página 5

Pesca movimenta associados do Rio das Pedras - O Rio
das Pedras Country Club realizou o 86º Torneio de Pesca na
manhã do último domingo (19), no Pesque & Pague, em sua
sede de campo. Foram 60 participantes e 250 kg de peixes,
espécies tilápia e pacu, fisgados. Os vencedores foram Arthur
Araujo de Oliveira e Lucas Araujo de Oliveira (1º lugar por peso
na categoria até 12 anos); Renata Kelli Neme Lopes (1º lugar
maior peixe - 3.770 kg – categoria feminino); Ricardo Campos
(1 e 2º lugar maior peixe - 4,245 kg e 4,040 kg – categoria masculino); e Izair Alan Solera (3º lugar maior peixe - 4,025 kg – categoria masculino). Além da premiação com varas, molinetes
e troféu aos vencedores, o clube realizou o sorteio de um final
de semana em chalés para três participantes do torneio.
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Editorial

Educadores merecem tratamento
diferenciado com a reforma da previdência
O presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, AntônioTuccílio, emitiu, nesta semana, opinião
sobre o futuro das aposentadorias dos professores, com relação à reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair
Bolsonaro. Tema e segmento importantes para a sociedade, por isso, reproduzimos neste nosso espaço de opinião.
Com a provável aprovação
da reforma da Previdência Social proposta pelo governo do
presidente Jair Bolsonaro (PSL),
as regras de aposentadoria dos
professores serão alteradas.
Atualmente, essa classe
dispõe de aposentaria especial. A idade mínima para
professores do setor público é
de 50 anos para mulheres e 55
para homens. Para ter direito,
o educador precisa comprovar
pelo menos 10 anos de trabalho em escolas públicas.
O que para algumas pessoas pode soar como privilégio, na prática trata-se apenas diferentes. A rotina exaustiva comum, acometendo 68% dos aula. Serão, portanto, 40 anos
de um benefício que considera ainda inclui trabalhar fora da cinco mil entrevistados. Insô- dentro de um ambiente prejuas condições e o ambiente de escola. Quem é professor já se nia e depressão também apre- dicial à saúde física e mental.
trabalho, prejudiciais à saúde e acostumou a corrigir atividades sentam índices significativos: Em um cenário ideal, os proa integridade física dos profes- e planejar aulas em casa. É por 39% e 28%, respectivamente. fessores deveriam contar com
Se aprovada, a reforma da direito de aposentadoria aos
sores, diretores, coordenado- esse conjunto de fatores que os
professores se aposentam cinco Previdência aumentará o tempo 55 anos, ao invés de 60.
res e assessores pedagógicos.
de trabalho dessa classe, estaOs professores precisam
Os professores sofrem com anos antes.
Segundo uma pesquisa belecendo 60 anos como idade ser mais valorizados. Oferesalas de aula lotadas, com o desrespeito dos alunos e com a falta realizada pela Associação mínima para aposentadoria, sem cer para eles um regime de
aposentadoria mais justo é
de estrutura (salas bem equipa- Nova Escola, 66% dos pro- distinções de gênero.
fessores já se afastaram do
Um profissional dessa área também uma maneira de agradas, laboratórios, livros, etc.).
Há muitos casos em que tra- trabalho por doenças. A an- poderá chegar a trabalhar cer- decê-los pelo trabalho essenbalham em duas ou três escolas siedade é o problema mais ca de 40 anos dentro de sala de cial que oferecem ao país.

Opinião

Ninguém deve ser deixado para trás

EXPEDIENTE

Conforme afirma o célebre
Artigo 196 da Constituição Federal de 1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações
e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”.
O artigo presume um sistema pautado em um modelo
que ainda não é utilizado em
todo o mundo: a cobertura
universal de saúde, que pressupõe que todos os indivíduos
e comunidades recebam os
serviços de saúde de que precisam, sem que isso comprometa sua situação financeira.
Isto inclui todo o espectro de
serviços de saúde essenciais e
de qualidade.
No Brasil, felizmente adotamos este modelo: o Sistema Único de Saúde (SUS)
é público e para todos, sem
discriminações. Por um lado,
é reconfortante saber que, no
país, todas as pessoas (não
importa quem sejam, onde
moram ou quanto dinheiro
tem) podem, em tese, usufruir
de um sistema que proporciona acesso universal a este direito fundamental.
Por outro, é desesperador
ver que, por subfinanciamento, deficiência em planejamento e gestão, o SUS oferece
uma assistência insuficiente,
especialmente aos pacientes
com câncer.
A dificuldade de conseguir
um diagnóstico ágil, de cumprir
prazos previstos em lei para o
início de tratamentos ou até
mesmo de obter acesso a mediDiretora Geral
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cações essenciais que deveriam
ser distribuídas regularmente,
evidencia que o paciente com
câncer não se encontra entre as
prioridades para o nosso sistema público de saúde.
A cada ano, 1 bilhão de
pessoas em todo o mundo não
podem pagar um médico, remédios ou não têm acesso a
outros cuidados essenciais sem
se colocarem em situação econômica de risco. Por isso, a cobertura universal em saúde se
faz necessária: ela salva vidas.
A ONU vem trabalhando
nesse assunto e identificou a Cobertura de Saúde Universal como
uma prioridade máxima para o
desenvolvimento sustentável.
O SUS é um dos maiores
e mais complexos sistemas de
saúde pública de todo o mundo
(incontestavelmente, uma conquista inestimável da população). Porém, ele precisa ter
seus recursos mais bem administrados, com melhores estratégias, que levem em conta de
maneira séria e comprometida,
também as doenças crônicas.
Não somente no Brasil, mas
em outros países do mundo que
adotam este modelo de sistema
de saúde, como a Inglaterra,
a mortalidade por câncer tem
aumentado significantemente.
Dessa forma, colocar a assistência à doença na dianteira da
cobertura universal de saúde é
uma urgente necessidade.
Nesta semana aceitei o importante convite para discutir
o tema no painel “Além das
manchetes: o que será necessário para enfrentar o crescente impacto do câncer?”,
que será realizado em Genebra, durante a 72ª Assembleia
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Mundial da Saúde, organizada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS). Representar
e dar voz aos pacientes com
câncer é minha missão, honrosa e desafiadora.
Somente na última década, a
incidência do câncer subiu 20%
em todo o mundo. O impacto
humano da doença é imenso.
Por ano, cerca de 230 mil mortes acontecem em decorrência
de neoplasias só no Brasil.
Junto a isso, temos o impacto econômico: segundo
estimativa da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), o país sofre um
prejuízo de US$ 4,6 bilhões
anuais por conta disso, o equivalente a R$ 15 bilhões.
Esses números nos mostram que o assunto câncer
ultrapassa os Ministérios da
Saúde e de Justiça (direito
constitucional); ele é assunto
do Ministério da Economia e
Desenvolvimento também.
A cobertura universal
também precisa prever tratamento individual e personalizado para essas pessoas.
O paciente deve cada vez
mais ser visto como um ser
humano único, inserido em
um contexto singular, que
faz com que sua doença seja
igualmente singular.
Mas para garantir cuidados
individualizados, é necessário
que o sistema esteja amparado em recursos assegurados e
bem administrados e, assim,
possa oferecer opções adequadas para que seja feito o
tratamento mais eficaz.

Os países que visam adotar esse sistema devem se ancorar em experiências que já
acontecem em outros lugares:
o próprio SUS, o National
Health Service da Inglaterra,
e também sistemas de países
como Canadá e Suécia.
A cobertura universal
de saúde é essencial, porém
aprender com os desafios desses modelos é o primeiro passo para propor soluções mais
estruturadas. O que sabemos
que funciona e o que precisa
ser repensado?
O câncer precisa estar na
vanguarda da cobertura universal em saúde. Não somente o Brasil, mas o mundo não
está preparado para os impactos decorrentes da doença.
Lidar com o câncer, é lidar
com vidas que dependem de
cuidados integrais e efetivos.
A essas vidas, precisamos não
somente garantir assistência,
mas verdadeiramente salvá-las. Ninguém deve ser deixado para trás.
Maira Caleffi
Médica mastologista e presidente
voluntária da Federação Brasileira
de Instituições Filantrópicas de
Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA)
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente
para esta coluna. (e-mail: josetaquinos@uol.com.br)

» TEM GENTE FELIZ COM A DESGRAÇA ALHEIA
“Eu fico muito triste quando vejo pessoas felizes,
sapateando em cima da desgraça alheia”. Frase do vereador Aparecido Cipriano (PP) na tribuna da Câmara
Municipal, na sessão ordinária de segunda-feira (20).
» A LIGEIRINHA PAULA LEMOS
Logo no início da última sessão ordinária do legislativo, a vereadora Paula Lemos (PSB) pediu a palavra
como líder de seu partido. Surpreso, o presidente João
Mulata (PSDB) questionou: “Mas, já?”. A parlamentar
não titubeou e respondeu na lata: “Já”.
» A FALTA DE SERVIÇO NA CIDADE
Os vereadores Euripinho (PDT) e Dutra (PSDB) estão muito preocupados com o desemprego em Barretos.
» O JOVEM E O VELHO, SEGUNDO KAPETINHA
De acordo com o vereador Kapetinha (PTB), o prefeito é um jovem que pregou o novo e vem praticando o
velho. “Política arcaica do passado”, acrescentou.
» A CORAGEM DE TODO MUNDO
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PROS),
“leão morto todo mundo chuta”.
» PENSANDO NOS PEQUENOS EMPREENDEDORES
A criação de um mini distrito industrial é uma sugestão do vereador Fabrício Lemos (PSL) ao executivo
barretense.
» VEREADOR QUER SABER SOBRE ÁREAS VERDES
Informações sobre as áreas verdes pertencentes ao
município, no bairro Nadir Kenan, foram solicitadas
pelo vereador Paulo Correa (PR) ao prefeito Guilherme
Ávila (PSDB).
» SOBRE AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
O vereador Almir Neves (PSDB) pediu informações sobre as USF (Unidades de Saúde da Família) em Barretos.
» UMA RAMPA EM FRENTE AO SENAC
A construção de uma rampa de acessibilidade, em
frente ao Senac de Barretos, é uma reivindicação do vereador Raphael Oliveira (PRP).
» TUCANO PEDE RECAPE NA AVENIDA
O recapeamento asfáltico em toda extensão da avenida Nelson Thomé foi solicitada à prefeitura pelo vereador Dutra (PSDB).
» CESTA BÁSICA NA PRIMEIRA QUINZENA
O presidente da Câmara e líder sindicalista, João
Mulata (PSDB), quer que a prefeitura entregue a cesta básica dos servidores municipais até o dia 15 de
cada mês.
» COFRE CHEIO NO MUNICÍPIO
Na opinião do ex-prefeito Uebe Rezeck (MDB) a arrecadação de Barretos é extremamente generosa.
» AS METAS FISCAIS DO QUADRIMESTRE
Na quinta-feira (30), às 15 horas, na Câmara Municipal, está programada audiência pública para debater as
metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “A heresia dos índios - catolicismo e rebeldia”, de Ronaldo Vainfas, publicado pela editora Companhia das Letras.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Aprendamos a agradecer aos amigos, por sua amizade, carinho, confiança e acima de tudo seu tempo que investem em nós. Os amigos são sempre dom de Deus.”(Papa Francisco)

QUEIMA DO ALHO NA ROÇA

A dupla Mayck &
Lyan encantou a
todos e levou centenas de pessoas
na Queima do
Alho na Roça no
último domingo

Amanhã, sábado (25/05), o empresário Marcelo
Rodrigues completa mais um ano de vida. Os
cumprimentos ficam por conta de amigos, familiares
e dos pais, Arnaldo e Tereza. A comemoração será em
São José do Rio Preto. Felicidades Marcelo!!!

Parabéns para Pamella Suleiman Mori que brindou
mais um aniversário terça-feira (21/05), ladeada pelos
amigos, familiares, o maridão Enricco, e o seu melhor
presente, sua filha Melissa. Felicidades!!!

O evento atraiu
público de toda
região. Vera Gori
recepcionou
os companheiros
de Olimpia, Celso
Fulas e Angela e
de Santa Fe do
Sul, Luís César
Rodrigues e
Cicera

O advogado
Vinicius Gori
acompanhado
do prefeito
de Severinia,
Celso da Usina
prestigiaram
o evento

A jovem Geovanna Cristina Duarte Silva
Comemoração em dose dupla. Avó e
completou seus 19 anos quarta-feira
netinha fazem aniversário nesta semana,
(22/05), onde os mimos ficaram por
quinta-feira (23/05), foi da Rosinha Lucinda
conta de sua mãe Elizangela, do padrasto e hoje (24/05) da princesinha Ísis Oliveira. A
Edney, dos irmãos Kauã, Henrique e
festança acontece sábado (25/05), ao lado de
Rafael, e os mimos do namorado Vinicius familiares, amigos, dos pais Gustavo e Bruna,
Gabriel. Tudo de bom!!!
e do irmãozinho Nicolas. Tudo de bom!!!

Aconteceu no
último final
de semana em
Ribeirão Preto,
mais um encontro
da família Festucci
e Gonçalves,
edição 2019, e o
que não faltou foi
alegria, diversão
e muitas risadas.
Na foto, uma
boa parte da
mulherada da
família e seus
filhos. Sucesso!!!

A quinta-feira (23/05) foi de festa
para Silvia Fonseca. A super mãe
brindou mais um ano de vida,
onde o carinho especial ficou
por conta dos filhos, Juliana e
João Pedro, e as felicitações dos
familiares e amigos. Parabéns!!!
(foto: arquivo pessoal)

Elaine Mussa e Marcia
Santana Gonçalves
também curtiram o
show no evento Queima do Alho na roça !!

Equipe do Corpo de Bombeiros Civil Fernando Jessica,
Dener, Avanilson, Elisangela e o enfermeiro César, que
apoiaram o evento Queima do Alho na Roça!
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SAAE envia análises de água para apreciação do Ministério Público
O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Barretos) enviou ao Ministério Público os resultados das
análises realizadas pela autarquia, referente à presença de
agrotóxicos na água coletada
e fornecida para a população
no período de 2009 a 2019.
A informação foi confirmada nesta quinta-feira (23)
pela superintendente da autarquia, Elaine Pereira Gomes. A
promotora de Meio Ambiente da comarca de Barretos,
Adriana Nogueira Franco, foi
quem requisitou os dados.

População passa a contar com aplicativo para
se comunicar com a prefeitura de Barretos
A prefeitura de Barretos
está disponibilizando uma nova
ferramenta de comunicação direta com a população para solicitação de serviços, sugestões, reclamações e denúncias.
É o aplicativo eOuve, que torna
mais fácil, rápido e eficiente o
contato entre a administração
municipal e o cidadão.
Disponível para download, tanto na versão Android
quanto IOS, o aplicativo permite que as solicitações sejam acompanhadas de fotos,
vídeos e outros documentos.
Nos ícones disponíveis estão
elencadas as áreas mais utilizadas pela população e que
dão nomes a algumas secretarias municipais, como Educação, Saúde, Agricultura e
Meio Ambiente, Finanças,
Obras e Serviços Urbanos,
entre outras. O SAAE e a própria Ouvidoria também estão
presentes nas opções.
Para usar o eOuve no celular basta acessar o site do app
e clicar no brasão de Barretos.

Automaticamente o aplicativo
será instalado nas plataformas
Android e IOS.
Apenas no primeiro acesso, será necessário fazer um
cadastro com os dados básicos do usuário. Se o morador
preferir, pode usar o mesmo
serviço no desktop, acessando
diretamente o eOuve.
O mesmo sistema oferece ferramentas para que os
responsáveis de cada setor
da prefeitura encaminhem
o pedido e acompanhem sua
execução, até a solução final do problema.
O prefeito Guilherme Ávila explicou que a prefeitura de
Barretos está empenhada em estar mais próxima do cidadão e
busca sempre ferramentas para
que o atendimento a população
seja mais rápido e simples.
“Com o aplicativo”, orientou, “estamos integrando o
novo sistema a todas as demandas que chegam pelos outros canais tradicionais. Assim podemos traçar um mapa

com as áreas de maior reclamação, tendo condições de
programar ações específicas
para cada bairro da cidade,
por exemplo”, disse Ávila.
A prefeitura continua com
os atuais canais de comunicação para recebimentos de solicitações dos cidadãos, seja
pelos e-mails das secretarias,
pelas páginas e perfis nas redes sociais, ou na Ouvidoria
pessoalmente ou pelo telefone
(17) 3325-6332.

As análises da água são
feitas pelo setor de química
da autarquia que, durante 24
horas realiza a análise da água
nos bairros da cidade, para
testar a qualidade do líquido
que chega às residências.
São dois tipos de testes feitos, o físico químico e o microbiológico. As análises seguem
os parâmetros exigidos pela
Portaria de Consolidação n°
05, de 03 de outubro de 2017,
índices de segurança utilizados
para as medições das empresas de abastecimento, editadas
pelo Ministério da Saúde.
Outro teste é realizado a
cada seis meses, ou sempre que

se fizer necessário para análise
de possível existência de agrotóxico na água. Este trabalho é
feito por uma empresa terceirizada, a Reblas (Rede Brasileira de Laboratórios Analíticas
em Saúde), credenciada pela
ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária).
A secretaria municipal de
Saúde, através da Vigilância Sanitária, também realiza três vezes
ao mês a coleta da água para análise do Instituto Adolf Lutz. Neste caso, as amostras são colhidas
em locais aleatórios, como manda a metodologia científica.
Todos os resultados de
testes feitos são reportados

ao Sistema de Informação de
Vigilância da Qualidade da
Água para Consumo Humano (Sisagua) do Ministério da
Saúde que, em nenhum momento, apontou ou desqualificou a qualidade da água coletada, tratada e fornecida para
a população em Barretos.
Nesta quinta-feira (23), foi
realizado na Câmara Municipal um debate sobre o tema. A
superintendente Elaine Pereira Gomes adiantou que durante o debate apresentaria todos
os dados sobre coleta, procedimentos e provas documentais, já que a autarquia tem
tudo documentado.

Cultura realiza reunião preparatória
do desfile do aniversário de Barretos

A secretaria municipal de
Cultura realizou a primeira
reunião visando os preparativos para o Desfile Cívico Militar, Artístico, Folclórico e
Alegórico em comemoração
ao aniversário de Barretos e
o Dia do Soldado, comemorados no dia 25 de agosto.
O encontro com representantes de instituições interessadas em participar das comemorações teve a coordenação
do secretário municipal de
Cultura, João Batista Chicalé.
Todos os envolvidos na
realização do evento, entre autoridades, representantes de
órgãos oficiais, secretarias municipais, entidades de classe e
sociedade civil, foram convidados por Chicalé, para acertarem os detalhes finais e definitivos do desfile, que terá mais
três reuniões preparatórias.
Nesta primeira reunião, Chicalé apresentou o tema do desfile: “Barretos - da Fundação à
Tradição” e confirmou a data
para o domingo, 25 de agosto,
dia do aniversário de Barretos.
O tema será difundido pe-

los diversos grupos integrantes do desfile, sendo a secretaria a responsável pelo
desenvolvimento da fase
“Fundação”. Para a elaboração das alegorias e apresentação dos temas, as equipes vão
contar com apoio da historiadora Karla Armani e do artista plástico, Carolino Camilo
Neto, de Uchoa (SP).
A representante do Escritório de Defesa Agropecuária
de Barretos, Renata Molina
Monteiro, que esteve na reunião, orientou sobre as exigências sanitárias e apresentação do GTA dos animais que
estarão sendo utilizados por
seus proprietários no desfile.
Participarão do desfile, as
secretarias municipais de Cultura, Educação, Ordem Pública, Defesa Civil, Turismo,
Assistência Social e Desenvolvimento Humano; o Fundo Social de Solidariedade,
Programa Centro Dia do Idoso “Maria Vitória de Ávila”,
Igreja Adventista, Instituto Federal campus Barretos, Ponto
de Cultura Arte Brasil, Senac

Barretos, Clube dos Desbravadores, Clube Águia Dourada, Kaikan Barretos, Grupo
de Motoqueiros, Gedeões Mirins, Grupo de Air Soft Outlaw
Rangers, GTAAB, Grupo de
Jipes, Aruanda Brasil, Comunidade Santuário Nossa Senhora do Rosário, Desbravadores, Projeto Guri, Museu do
Carnaval de Uchôa, Tiro de
Guerra de Barretos e Grupo de
Escoteiros Chão Preto.
A secretaria de Cultura estima 1,5 mil componentes do
desfile. Segundo Chicalé, a
população pode esperar um
grande espetáculo. “Começamos a preparação com três
meses de antecedência para
garantir uma programação de
qualidade e ainda mais elaborada que a dos anos anteriores. Um desfile a altura da família barretense”, enfatizou.
Como nos anos anteriores,
a concentração e partida do
desfile serão no Recinto Paulo
de Lima Corrêa, de onde segue pela avenida 23 até a rua
18, vira e segue até a avenida
17, local da dispersão.
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Festival da Tradição acontece de 27 a 30 de junho em Barretos

Música, gastronomia e
atrações típicas da cultura caipira estarão reunidas durante a
primeira edição do Festival da
Tradição, que acontece de 27 a
30 de junho, no Recinto Paulo de Lima Corrêa. O evento
é uma iniciativa conjunta da
prefeitura de Barretos com a
ACIB, Muar do Sertão e Associação Os Independentes.
A entrada será a doação
de dois quilos de alimento
não perecível ou um quilo de

alimento + cupom retirado
antecipadamente nas lojas do
comércio. Para incentivar a
participação do público, acontecem em todos os dias, sorteios de vales-compras no valor de R$ 500,00 com cupons
disponibilizados pela ACIB
nas lojas do comércio, além
do sorteio de outros brindes.
A programação começa
pela manhã com diversas provas da edição 2019 do Muar
do Sertão, encontro dos mula-

deiros, realizado em parceria
com Os Independentes, e segue até a noite com shows e
atrações artísticas e culturais
programadas pela secretaria
municipal de Cultura.
Estão previstas Feiras de Orquídeas, Exposição de Carros
Antigos, Feira Pet, além de outras opções de lazer com shows
de duplas sertanejas regional e
Orquestra de Viola Rio Pardo da
cidade de Jardinópolis.
O recinto vai ganhar uma

Semana da Engenharia Mecânica abordou
temas relacionados à gestão na indústria

“Gestão na Indústria” foi
o tema principal abordado durante a XI Semana Científica
Cultural do curso da Engenharia Mecânica do Unifeb,
que aconteceu de 13 a 17 de
maio, no centro universitário.
O tema escolhido para
esta semana foi baseado na
realidade regional do ingres-

so dos alunos no mercado
de trabalho. Já que uma boa
gestão pode alavancar a carreira de qualquer profissional qualificado.
“Durante os encontros os
gestores da área de manutenção e processos falaram sobre
gestão de equipes, pessoal e
liderança. Realizamos tam-

bém uma mesa redonda com
os ex-alunos para falar sobre
as suas carreiras e as oportunidades de mercados. Os
workshops de usinagem e soldagem foram para os alunos
colocarem em prática os seus
conhecimentos”, explicou o
professor Gabriel Inácio Pontim. (Foto: André Monteiro)

Rotary recebe intercambiários
para troca de experiências
O presidente do Rotary Club de Barretos,
Amadeu Ferreira Dutra, recepciona nesta semana
um grupo de profissionais médicos provenientes
do Canadá e Estados Unidos. Eles participam do
intercâmbio de conhecimentos e experiências para
profissionais. “O programa é subsidiado pela Fundação Rotária que promove a paz e a boa vontade através de programas para melhorar a saúde,
apoiar a educação e minimizar a pobreza”, explicou Amadeu Dutra. Na última segunda-feira (20),
pela manhã, a enfermeira Claire Harkness, os médicos Anna-Marie Wysynski e Thomas Gerbasi, e
a farmacêutica Jennifer Schoenhals, visitaram as
unidades de cuidados paliativos e infanto-juvenil
do Hospital de Amor. No final da tarde, conheceram a Casa Ronald McDonald. Também foram
realizadas visitas ao IRCAD e Parque do Peão na
terça-feira (21). Em seguida, os profissionais seguiram para Votuporanga. O programa VTT (Vocational Training Team) oferece aos participantes a oportunidade de viajar para outros países, num
período de 10 a 15 dias, a fim de observar a sua profissão naquele país e fazer troca de informações,
além de usar suas habilidades para ajudar os outros com garantia de resultado sustentável.

Praça de Alimentação com a
Feira Gastronômica, que reunirá diferentes Food Trucks, além
da tradicional Queima do Alho.
O prefeito Guilherme Ávila explicou que o Festival da
Tradição resgata, mais uma
vez, as tradições do recinto,
local bonito, aprazível, que
foi restaurado e faz parte da
história da cidade.
“Este festival terá inúmeras atrações e agrega o Muar
do Sertão. Já tínhamos esta
intenção no ano passado, mas
ficou muito próximo da inauguração, mas neste ano, em
entendimento com Os Independentes e a busca de instituições parceiras, estamos
trazendo o Muar do Sertão,
que era realizado no Parque
do Peão, para o recinto, onde
foram realizadas exposições
de animais e o local onde co-

meçou a Festa do Peão, que é
tão grande porque teve uma
história lá atrás”, ressaltou.
“O festival é uma festa para
a família, pois teremos uma
programação com atrações
para a criança, jovens, adultos
e idosos,”, frisou o prefeito.
O independente Emílio
Carlos dos Santos, “Cacá do
Rodeio”, um dos organizadores do Muar do Sertão, enfatizou que a somatória de ideias
faz com o festival nasça grande e tenha, ainda, muito a crescer. “É uma oportunidade impar para família, que às vezes
está muito urbana e precisa ter
este contato com nossas raízes.
Toda população está convidada para este evento, que será
muito bacana”, antevê Cacá.
Chico Melo, também organizador do Muar do Sertão, afirmou que o festival vai

resgatar a cultura e tradições,
com catira, música típica, uma
emissora de rádio – Rádio Jeca
Tatú, que virou tradição, a
queima do alho. “É um evento
típico, fruto de muito trabalho, que ganhou corpo, cresce
a cada ano e agora somando
com o festival”, enfatizou.
Para o secretário municipal de Cultura, João Batista
Chicalé, toda a programação
foi desenvolvida com o intuito de resgatar as tradições
caipiras da região.
“Nesse contexto, o Recinto Paulo de Lima Corrêa tem
fundamental importância, por
representar o berço do rodeio
na América Latina e local que
sediou as mais importantes
exposições pecuárias das décadas de 50 e 60, com grande
relevância para todo o país”,
destacou Chicalé.

6

BARRETOS, 24 de maio de 2019

A Cidade

A informação com precisão e credibilidade

BARRETOS E REGIÃO

COTIDIANO

Tereos inova e lança fórmula pronta Franca recebe exposição oficial
para alimentação de bovinos
do Ranking Nacional Nelore

Ampliando seu portfólio,
a Tereos Amido & Adoçantes Brasil deu início na última
quarta-feira (22) à produção
do Tapigold, dieta preparada
para a nutrição de bovinos.
Com uma fórmula altamente
palatável, o Tapigold é resultado da mistura de derivados
do milho e da mandioca.
Para atender a este mercado, a Tereos ampliou a unidade de Palmital, no interior de
São Paulo, que passa a ter uma
fábrica exclusiva para a produção da dieta para bovinos.
O Tapigold foi desenvolvido
a partir da consultoria de nutricionistas e zootecnistas especializados em ruminantes. Para chegar à composição final, o produto
foi testado em campo com um
rebanho de cem cabeças de gado
e propiciou um ganho de peso de
1,6 kg por dia por animal. “Nossa proposta de valor inclui a dieta
e todo o serviço de transporte,
armazenagem e suporte de profissionais de nutrição”, explica o
diretor de Operações da Tereos
Amido & Adoçantes Brasil, Rodrigo Fortunatto.
“Com alto valor proteico,
o Tapigold é um excelente
custo-benefício para pequenos e médios produtores”,
ressalta o executivo.
Diversificação na Tereos
Amido & Adoçantes Brasil

O lançamento desse novo
rótulo amplia e consolida a
posição da Tereos no setor de
nutrição animal. A empresa
fornece amidos nativos e modificados, além de xaropes,
para a indústria de alimentos
(panificação, tapioca, doces,
balas, sorvetes), cervejas e
bebidas não alcoólicas, construção civil, farmacêuticas,
papel e papelão ondulado.
No segmento de nutrição
animal, conta com soluções destinadas ao mercado de pet food
e ao de animais de produção, em
culturas como a do gado de leite
e de corte, aves e equinos.
A Tereos Amido & Adoçantes Brasil trabalha com as
duas principais fontes de amido consumidas no país, mandioca e milho, sendo o único
fabricante que investiu em
plantio próprio de mandioca.
O grupo é o maior produtor
dessa cultura no Brasil em área
própria, com um total de 5 mil
hectares, e capacidade de pro-

cessamento de 100 mil toneladas, e é pioneiro na colheita
mecanizada da mandioca.
“Investimos na compra de
equipamentos de alta tecnologia, no manejo e tratos culturais
para permitir a expansão da capacidade de moagem de milho
e mandioca”, diz Jacyr Costa
Filho, diretor da Região Brasil
do Grupo Tereos. “O intuito é
aumentar a diversificação do
portfólio, com mais produtos
de maior valor agregado voltados para a indústria alimentícia e a ampliação do mercado
de nutrição animal”. Nutrição
animal representa 5% do faturamento global da empresa.
Além do aumento de produção local, a Tereos Amido
começa a distribuir produtos
importados derivados do trigo, especialmente a proteína do trigo. “A Tereos é um
importante competidor neste
segmento, com 20% do share
global da proteína de trigo”,
complementa Costa Filho.

FUNDAÇÃO CASA DO MAÇOM JOÃO BARONI

Cerca de 150 bovinos Nelore devem
participar da 50ª Expoagro Franca. Os
julgamentos de animais da raça acontecerão entre os dias 30 de maio e 1º de
junho. A mostra, realizada no Parque de
Exposições Fernando Costa, integra o
Circuito Verde de Exposições do Ranking
Nacional da Associação dos Criadores de
Nelore do Brasil. “O Nelore é a raça mais
importante da pecuária brasileira, com
aproximadamente 80% do rebanho nacional. Como entidade representativa cabe a
nós fomentar ainda mais o aprimoramento genético e, nesse evento, os criadores terão a oportunidade de avaliar o estágio de seleção em
que estão”, destaca o presidente da ACNB, Nabih Amin El Aouar. As inscrições de animais serão
encerradas no dia 29 de maio. Os julgamentos ficarão a cargo do jurado Carlos Alberto Marino
Filho. “São Paulo tem grande importância na difusão da genética de qualidade da raça Nelore para
todo o país. Na ExpoAgro, que volta a receber a raça nesta edição, Franca torna-se o grande centro
de fortalecimento do Nelore na região”, afirma o presidente da Associação Paulista dos Criadores
de Nelore (APCN), Luiz Gustavo Garcia Ribeiro.

Em meio à crise, quatro grandes
bancos lucram R$ 20,85 bilhões
A rentabilidade varia entre 16,8% e 23,6%. Portanto, segue elevada a lucratividade e o
retorno desses bancos, apesar do difícil cenário econômico pelo qual o país passa
Em meio à recessão econômica que se instaurou no país
nos últimos cinco meses, com
aumento do desemprego, crescimento da desigualdade social,
retração na projeção do PIB e
sequências de alta nos preços
do dólar e do combustível, os
bancos permanecem lucrando.
Só no primeiro trimestre
de 2019, os lucros dos quatro
grandes bancos do país (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e
Santander), juntos, somaram
R$ 20,85 bilhões, um crescimento médio de 19,8% em
doze meses. A rentabilidade
varia entre 16,8% (do Banco
do Brasil) e 23,6% (Itaú).
Portanto, segue elevada a
lucratividade e o retorno desses bancos, apesar do difícil
cenário econômico pelo qual
o país passa.
Os quatro ativos somados
totalizaram R$ 5,3 trilhões, com
alta média de 7,8% em relação
a março de 2018. A carteira de
crédito total dos quatro bancos
juntos atingiu R$ 2,3 trilhão,
com alta de 6,9% no período.
No segmento de Pessoa Física,
os itens com as maiores altas
são empréstimos consignados/
crédito pessoal, o financiamento
imobiliário e cartão de crédito.
Para Pessoa Jurídica, as
carteiras de comércio exterior e veículos foram as que
apresentaram variações mais
expressivas. Com o crescimento das carteiras de crédito

dos bancos, as despesas com
devedores duvidosos (PDD)
também cresceram (exceto no
Santander e no BB). Contudo,
no Bradesco, essas despesas
tiveram alta em maior proporção do que o crescimento da
respectiva carteira (36,7%).
Os bancos seguem ganhando com a prestação de serviços
e a cobrança de tarifas e, apenas no 1º trimestre de 2019, os
quatro bancos já arrecadaram,
aproximadamente, R$ 27,2 bilhões nesse item.
Essa receita secundária
cobre com folga as despesas
de pessoal dessas instituições,
incluindo-se, o pagamento da
PLR. A cobertura das despesas de pessoal pela receita de
prestação de serviços e tarifas
variou entre 118,0% (no BB)
e 195% (no Santander).
Outra conta que vem chamando a atenção é a de resultado com imposto de renda
(IR) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
No 1º trimestre de 2019,
Bradesco, Santander, Itaú e
Banco do Brasil gastaram
R$ 2,0 bilhões a menos em
tributação do que no mesmo
período de 2018. Parte dessa
economia se deve a entrada de
créditos tributários referentes
a prejuízos em algumas operações, registrados no ano anterior e, outra parte, deve-se à
redução da alíquota a partir de
janeiro de 2019.

Com relação aos postos de
trabalho nos bancos o saldo foi
positivo Itaú (361 novos postos abertos em doze meses),
porém, no trimestre houve fechamento de 597 postos. No
Santander, o saldo foi negativo em 623 postos. O Bradesco
apresentou saldo positivo em
relação a março de 2018, em
função de contratações para a
área de negócios do banco. Foram abertos 1.563 novos postos de trabalho. Já, no Banco
do Brasil, o saldo foi negativo
em 1.414 postos.
Quanto à rede de agências,
Santander apresentou saldo
positivo, de 28 novas agências
abertas. No Itaú, por sua vez,
foram fechadas 60 agências
físicas e abertas 35 agências
digitais, as quais já somam 195
unidades. No Bradesco, o saldo
foi negativo em 114 unidades.
E, por fim, o Banco do Brasil
fechou 31 agências no período.
As apostas e os investimentos dos bancos seguem
no sentido da priorização pelo
atendimento digital. Agências
digitais, agências-café (com
outros espaços e serviços no
mesmo ambiente do atendimento bancário, o que nos traz
grandes preocupações quanto
a segurança desses ambientes;
além da condição de trabalho/
saúde desses bancários), aplicativos para smartphones, inteligência artificial, entre outros.(Fonte: Contraf-CUT)
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“Novo pacto federativo, proposto pelo governo, prevê descentralização
de recursos”, afirma deputado federal, Geninho Zuliani
Lei complementar sobre PPI para débitos
até o exercício 2018 está em vigor

O deputado Geninho Zuliani, do DEM/SP, participou
na última quarta-feira (22),
com outros parlamentares democratas, de audiência com o
ministro da Economia, Paulo
Guedes, na sede da Receita
Federal, em Brasília.
Na pauta, reestruturação do
pacto federativo e reformas da
previdência e tributária, ambas
com admissibilidades aprovadas
e que seguem para análise de co-

missão especial, na Câmara.
“O governo propõe um
pacto federativo com mais recursos para estados e municípios”, explicou Geninho. Na
proposta federal, encabeça por
Guedes, a descentralização de
recursos é peça-chave. “O
governo quer reestruturar as
finanças estaduais, com ajuste
fiscal, controle de gastos com
foco na previsibilidade orçamentária”, frisou o deputado.

Para Geninho, ambas as reformas são imprescindíveis para
o futuro e ajustes das contas brasileiras. “A atual Previdência é
uma das principais responsáveis
pelo desequilíbrio na economia
do país. Com a proposta será
possível uma economia que vai
desonerar os cofres públicos e a
revisão do pacto federativo é essencial para a gestão de estados
e municípios”, frisou o deputado
ao final da reunião.

Sistema viário da Região dos Lagos
terá mudanças em sentidos de direção
Parte do sistema viário da
Região dos Lagos terá mudanças em sentido de direção. Os
serviços, que visam garantir
maior mobilidade e segurança
no trânsito, foram iniciados
com algumas melhorias como
implantação de tachões, marcação de solo e instalação de
placas, por meio da secretaria
municipal de Ordem Pública.
Conforme explicou o secretário, Cláudio Muroni,
a Avenida Fábio Junqueira
Franco, no trecho entre as
ruas 34 e 38, que tinha mão
dupla, terá sentido único:
bairro – centro. Para isto, será
feito também o prolongamento do canteiro central da Ave-

nida Engenheiro Ducati.
A avenida 11, no trecho
entre as ruas 32 e 38, que tem
sentido centro – bairro, passará
a ter sentido bairro - centro. A
Avenida Centenário da Abolição, no trecho da rua 34 e 38,
que passa em frente a Praça do
Japão e o campo de futebol da
Região dos Lagos, que tem o
sentido bairro – centro, passará
a ter o sentido centro – bairro.
“Para que essas mudanças
sejam efetivadas com segurança faremos, através da secretaria municipal de Obras e
Serviços Urbanos, o prolongamento do canteiro central
da Avenida Engenheiro Ducati e da Centenário, na altura

da rotatória da rua 38, além de
uma abertura deste na altura
da rua 36, facilitando o acesso
a Região dos Lagos e ao centro”, explicou Muroni.
O secretário informou,
ainda, que na esquina da rua
32 com a avenida 11 será instalado um semáforo.
“Estas melhorias deverão
estar concluídas até a primeira quinzena de junho”, destacouMuroni, observando que
os motoristas que trafegarem
pela avenida 11 para acessar a
Região dos Lagos, ao chegarem na rua 32, deverão virar
esta e depois seguir pela Centenário da Abolição pelo novo
sentido de direção.

Boi gordo tem alta no preço, enquanto
frango não sofre variação no valor
A cotação da arroba do boi
gordo começou a segunda-feira
(20) com alta de 1,76% no preço e o produto é negociado a R$
153,40 no estado de São Paulo.
Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 139. No Norte
do Mato Grosso, o valor é R$
135. Já Barretos e Araçatuba,
em São Paulo, comercializam a

arroba a R$ 154 à vista.
O preço do quilo do frango
congelado não sofreu variação
e o produto é vendido a R$
4,86 no estado de São Paulo.
O preço do frango resfriado
também não sofreu variação e
a mercadoria segue sendo comercializada a R$ 4,95.
No mercado financeiro, o

preço da carcaça suína especial apresentou alta de 0,15%
e o produto é negociado a R$
6,74. Em Minas Gerais, o preço
do suíno vivo registrou aumento de 1,12% e a mercadoria é
vendida a R$ 4,50. No Paraná,
o produto é comercializado à
vista a R$ 4,09. Os valores são
do Canal Rural e Cepea.

A prefeitura publicou no
último dia 17, no Jornal Folha
de Barretos (disponibilizado
no site www.barretos.sp.gov.
br) a lei complementar que
dispõe sobre o PPI (Programa
de Parcelamento Incentivado)
para débitos até o exercício de
2018 junto a administração
direta e indireta do município.
Conforme o artigo primeiro são cinco opções para o
pagamento, com descontos de
multas e juros de forma gradativa conforme o contribuinte escolher. Veja abaixo:
Opção 1 - Em parcela única
até o dia 27 de dezembro/19,
com desconto de 100% das
multas e o cancelamento de
100% dos juros moratórios
dos débitos inscritos em Dívida Ativa ou não, constituídos ou não, até o exercício de
2018, podendo o contribuinte
optar pelo pagamento total do
débito ou total por exercício.
Opção 2 - Em até oito parcelas mensais, iguais e consecutivas, decrescentes a partir
da data do requerimento, com
desconto de 100% das multas
e o cancelamento de 100%
dos juros moratórios dos dé-

bitos inscritos em Dívida
Ativa ou não, constituídos ou
não, até o exercício de 2018,
no período compreendido da
data de publicação da presente Lei Complementar a 27 de
dezembro de 2019, podendo o
contribuinte optar pelo pagamento total do débito ou total
por exercício.
Opção 3 - Em parcela única, com desconto de 90% das
multas e o cancelamento de
90% dos juros moratórios dos
débitos inscritos em Dívida
Ativa ou não, constituídos ou
não, até o exercício de 2018,
no período de 2 de janeiro de
2020 a 28 de dezembro de
2020, podendo o contribuinte
optar pelo pagamento total do
débito ou total por exercício.
Opção 4 - Em até 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas, decrescentes a partir
da data do requerimento, com
desconto de 85% das multas
e o cancelamento de 85% dos
juros moratórios dos débitos
inscritos em Dívida Ativa ou
não, constituídos ou não, até o
exercício de 2018, no período
compreendido da data de publicação da presente Lei Com-

plementar a 28 de dezembro de
2020, podendo o contribuinte
optar pelo pagamento total do
débito ou total por exercício.
Opção 5 - Em até 20 parcelas mensais, iguais e consecutivas, decrescentes a partir
da data do requerimento, com
desconto de 80% das multas
e o cancelamento de 80% dos
juros moratórios dos débitos
inscritos em Dívida Ativa ou
não, constituídos ou não, até
o exercício de 2018, no período compreendido da data
de publicação da presente
Lei Complementar a 27 de
dezembro de 2020, podendo
referido parcelamento ser efetuado por exercício.
MONTANTE
Os débitos em dívida ativa
junto a prefeitura de Barretos
somam R$ 274.061.894,12. O
Departamento de Receita da
Secretaria de Finanças observa
que é uma grande oportunidade para quitação com anistia
de multas e juros, conforme
a opção escolhida, mas não é
possível ter uma previsão do
que será recebido, pois isto depende da vontade e a capacidade financeira do contribuinte.
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Barretense leva segundo lugar em etapa da Copa Interior de Triatlhon
O barretense José Sérgio
Prudente de Oliveira, “Cebola”, conquistou o segundo
lugar em sua categoria (50 a
54 anos), na terceira etapa da
Copa Interior de Triatlhon –
prova Sprint. Na classificação
geral ficou no 18º lugar, disputando com 500 concorrentes.
A prova consiste em 750 metros de natação, 20 quilômetros
de ciclismo e cinco quilômetros
de corrida. “O segundo lugar
me deixou a frente na pontuação
da competição e me dá maior
possibilidade para trazer a Copa
Interior pra Barretos mais uma
vez”, afirmou o atleta.

Barretos vence dois
jogos pelo Paulista de Flag Ball

O Barretos Bulls/Secretaria Municipal de Esportes e Lazer venceu seus dois jogos pelo Campeonato Paulista de Flag Ball Feminino, disputados no último domingo (19), em Campinas. De manhã
passou pelo Unicamp Eucalyptus por 26 a 6. À tarde, venceu o Guarani Indians, por 34 a 0. Dirigida
pelo técnico Eduardo Valecio, a equipe vai a Piracicaba no dia 30 de junho, para cumprir mais duas
partidas. As 9 horas joga com o Santos Tsunami e as 14 horas com Guaratinguetá White Cranes.

