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PREVIDÊNCIA: NEM TANTO AO MAR NEM TANTO AO CÉU - Com a proximidade do início do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, voltam os
debates sobre a reforma da Previdência, considerada pelo novo governo, prioridade para que o rombo das contas do governo federal possa tentar um
reequilíbrio. É este tema que trata o artigo de Antônio Tuccílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e que reproduzimos aqui no
nosso espaço de opinião.
EDITORIAL - Leia na página 2

Geninho Zuliani diz que vai trabalhar pelo
desenvolvimento econômico regional
“Acho que as principais
bandeiras do nosso mandato
em Brasília, a partir de fevereiro do ano que vem, servirá para
denominar nossos esforços em
torno do desenvolvimento econômico em nossa região, em
todas as suas frentes”.
Foi este o resumo feito pelo
deputado federal eleito pela região, Geninho Zuliani (DEM),
em visita a Barretos na última
terça-feira (27), para participar
de encontro de produtores rurais da região de Barretos.
Geninho Zuliani quer o
fortalecimento do turismo na
região de Barretos. “Eu acredito muito que a união de Bar-

retos, Olímpia, Guaraci, Bebedouro e demais municípios,
levará a um potencial muito
grande. A soma de todos os
esforços trará excelente resultado para fortalecer o turismo regional e destacar nossa
região no Estado e no país”,
declarou o deputado federal
eleito pelo DEM.
“Temos a bandeira de defender recursos e todos os tipos de investimentos na agricultura, para fortalecer, ainda
mais, nossa região. E vamos
trabalhar para isso, levando
nossas prioridades para a nova
ministra e novo governo, integrando a bancada ruralista do

congresso”, afirmou o deputado, que participou de encontro
de produtores organizado pela
Tereos no Parque do Peão.
“Antes de mais nada, reforço meu agradecimento a
todos os barretenses e parceiros que me apoiaram e deram
o seu voto de confiança para
que eu fosse eleito. Me coloco à disposição das lideranças, da população, do prefeito
Guilherme que é meu amigo
pessoal, vereadores, secretários municipais, enfim de
todos, para trabalhar em Brasília. Barretos pode contar comigo”, declarou Zuliani.
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Vereador pede sala de espera na pediatria da UPA

Tereos reúne parceiros produtores
de cana no final da safra

O grupo recebeu mais de
450 fornecedores de suas sete
unidades, no Berrantão, no Parque do Peão, em Barretos, para
falar sobre a safra que termina e
as perspectivas para 2019/2020.
Um dos destaques da safra foi o
lançamento do programa de relacionamento “Amigo Produtor”.

“Foi uma safra difícil para
todo o setor, devido às condições climáticas impactando
diretamente na disponibilidade
de cana, e um cenário global
de preços deprimido”, comentou Pierre Santoul, diretor-presidente da Tereos Açúcar
& Energia Brasil. Página 7

Cemart apresenta exposição de óleo
sobre tela no Museu Ruy Menezes
O Museu Histórico, Artístico e Folclórico “Jornalista Ruy Menezes” recebe a partir da próxima terça-feira (4) até o dia 20 de dezembro, a exposição de trabalhos em óleo sobre tela dos alunos de
pintura do CEMART (Centro Municipal de Artes), turma da professora Isabel Pierre. A mostra, promovida pela secretaria municipal de
Cultura, conclui o trabalho realizado pelo CEMART durante todo o
ano letivo e apresenta telas com temas e técnicas de pintura variadas. A proposta tem como objetivo divulgar os trabalhos realizados
pelo grupo das aulas de pintura a toda a comunidade.

O vereador Raphael Dutra
(PSDB) pediu a implantação
de sala de espera para pediatria na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento). O requerimento foi aprovado na
sessão de segunda-feira (5)
na Câmara Municipal.
“Atualmente as crianças
que aguardam atendimento na

UPA ficam no mesmo local que
os adultos aguardando por atendimento. Uma sala de espera
apenas para a pediatria proporcionará às crianças maior conforto, com um ambiente mais
acolhedor”, destaca o vereador
em sua solicitação.
A ala infantil da UPA foi
inaugurada no dia 10 de feve-

reiro de 2017 e a sala de espera,
na opinião do vereador, “evitaria que as crianças ficassem
expostas a outras ocorrências”.
Em busca de melhor atendimento, Dutra pede ao prefeito que seja atendido nessa medida simples, “porém,
com grande relevância para
os pais e crianças”.

Barretos recebe a 9ª edição da Virada Inclusiva
Em comemoração ao dia 3 de dezembro,
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, os
municípios de Barretos e Bebedouro participam
da 9ª edição da Virada Inclusiva. A programação
é inclusiva, acessível e gratuita, e conta com atividades culturais, esportivas e de lazer para pessoas com e sem deficiência juntas participarem
de todas as atrações. Nesta sexta-feira, dia 30, a
partir das 8 horas, o Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência de Barretos irá
oferecer apresentações artísticas, para promover a visibilidade das pessoas com deficiência,
na sede da secretaria municipal de Turismo, localizada na Praça Conselheiro Antônio Prado, na
avenida 3, na Estação Cultura (foto). Coordenada
pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e organizada por parcerias entre órgãos públicos e instituições da sociedade
civil, a Virada Inclusiva promove até a próxima
segunda-feira, dia 3, atividades em ruas, praças, parques, museus e teatros de todo o Estado.

Termina
segunda-feira
inscrições para
vestibular do
Cursinho do
UNIFEB
O prazo para realizar inscrições para o vestibular que
garante vaga no Cursinho do
UNIFEB de 2019 vai até a
próxima segunda-feira, 3 de
dezembro. A inscrição tem
o valor simbólico de R$ 10
e os interessados podem se
inscrever pelo site: www.
unifeb.edu.br .
São 100 vagas disponíveis para o cursinho, que
tem o objetivo de auxiliar os
estudantes do ensino médio
e concluintes para a entrada
no ensino superior.
Os estudantes participantes do cursinho concorrem a
duas bolsas de estudos, com
desconto de 50% (exceção
para o curso de Odontologia). Estas bolsas são concedidas por meio da avaliação
de desempenho pedagógico
e avaliação socioeconômica.
As aulas do cursinho social
são ministradas pelos alunos
de graduação da instituição
de ensino, todos preparados
por uma equipe pedagógica
de professores especializados
nas áreas exigidas pelos conteúdos dos vestibulares.
O resultado da prova estará disponível no dia 12 de
dezembro, a partir das 18
horas, no site do Unifeb.
As matrículas são gratuitas e podem ser feitas no mês
de dezembro, nos dias 14, das
19 às 21 horas, e no dia 15,
das 9 às 12 horas, na sala do
curso do Serviço Social. Para
mais informações, o contato
telefônico é (17) 3321 6331.
Falar com Letícia ou Luan.

Incidência
do câncer deve
aumentar
em 63% nos
próximos 20 anos
Página 6
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Editorial

Previdência: Nem tanto
ao mar nem tanto ao céu

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

Com a proximidade do início do governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, voltam os debates sobre a
reforma da Previdência, considerada pelo novo governo, prioridade para que o rombo das contas do governo federal possa tentar um reequilíbrio. É este tema que trata o artigo de Antônio Tuccílio, presidente
da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e que reproduzimos aqui no nosso espaço de opinião.
No final de 2016, meses
após o presidente Michel Temer (MDB) assumir a presidência da República, escrevi
o artigo “A Reforma da Previdência é muito radical” sobre a
PEC 287. Passados dois anos,
minha opinião continua a mesma. Aquele projeto, do jeito que
havia sido elaborado, era muito
prejudicial aos trabalhadores.
Desde então, a proposta
do governo Temer passou por
diversas mudanças, ganhando
em alguns meios o apelido de
‘reforma Frankenstein’, em
referência à história criada
por Mary Shelley em 1818, na
qual o cientista que dá nome
ao livro cria um monstro em
seu laboratório com pedaços
de corpos humanos.
A comparação faz sentido.
Quando o projeto foi descartado, por ocasião da Intervenção Federal no Rio de Janeiro,
já estava todo desfigurado, remontado, picotado.
Com a vitória de Jair Bol-

sonaro (PSL), que promete
um governo liberal na economia, a reforma volta aos holofotes. Sua equipe econômica, chefiada pelo economista
Paulo Guedes, defende que a
Reforma da Previdência Social seja o primeiro passo para
um amplo ajuste fiscal. Provavelmente em 2019 teremos
novo texto para ser apreciado.
Não sou contra a reforma em pontos específicos. O
que me preocupa de verdade
é parte do conteúdo. Porém,
é provável que alguns artigos
do texto antigo sejam retomados. Artigos que, em minha
opinião, beiram o confisco
institucionalizado, como o
caso dos cortes de pensões.
O texto da PEC 287 estabelecia corte de 50% da aposentadoria de um contribuinte
falecido, ou seja, a pensão do
dependente. Em tempos de
luta contra os privilégios, é
preciso saber separar o joio
do trigo. Pensão por morte é

direito, não privilégio. Uma
viúva que depende da pensão
do marido, por exemplo, não
pode ver seu orçamento mensal ser cortado pela metade.
Ainda no campo das pensões, pessoas com invalidez
permanente também teriam
benefícios cortados, o que é
muito injusto considerando o
estado físico e emocional dessas pessoas.
Havia também exageros
na proposta, como a obrigatoriedade de contribuir 49 anos
para ter o direito à aposentadoria integral. Sejamos francos,
raramente alguém trabalha 49
anos e, mesmo que seja possível, o cidadão teria de começar
a trabalhar ainda muito jovem.
Para quem já está no mercado
de trabalho e iniciou carreira
após os 20 anos, a possibilidade de aposentadoria integral
seria praticamente nula.
Indo para o campo dos
agentes públicos, a reforma
equiparava o tempo de con-

tribuição dos professores às
demais carreiras, quando é sabido que essa classe tem histórico de longas jornadas de
trabalho. Qual professor não
leva trabalho para casa?
É notável que o brasileiro
esteja se interessando mais
por política. Por isso, tenho
a esperança de que o contribuinte seja mais ativo na discussão sobre a reforma, após
a equipe do Bolsonaro divulgar sua proposta ano que vem
e que seja crítico aos pontos
do texto que merecerem ser
rejeitados pelo trabalhador, se
esses existirem.
Nem tanto ao mar nem tanto ao céu. O que menos precisamos agora é de clubismo. Ser
do contra apenas por ser oposição não é bom para o país,
mas abaixar a cabeça para tudo
o que o governo propõe, por
mais que você seja um grande
admirador do presidente, também está longe de ser o ideal. O
debate é fundamental.

Opinião

Educando a juventude
criaremos o consumidor do futuro

EXPEDIENTE

Nos últimos três anos, o
Brasil viu uma expansão sem
precedentes no campo da geração distribuída solar. O crescimento no número de unidades
consumidoras que utilizam
esse sistema, entre 2015 e
2018, foi de mais de 1.400%.
Nesse formato, o cliente faz as vezes de gerador de
energia, produzindo eletricidade para consumo em sua residência ou negócio, por meio
da instalação de placas solares,
e distribuindo o excedente via
rede, para outros usuários.
Esse crescimento está ligado, também, à mudança
no perfil do consumidor, hoje
mais consciente e preocupado
com o meio ambiente. O novo
cliente deseja repensar sua relação com o consumo de energia elétrica e tem interesse por
fontes limpas e renováveis,
um resultado das discussões
sobre sustentabilidade, que
se tornaram cada vez mais
frequentes com o passar dos
anos e têm como palco a sociedade, os meios de comunicação e a escola.
Falar sobre o uso consciente de energia elétrica é
uma das formas de estimular
os estudantes a refletir sobre
os hábitos de consumo, sobre
preservação do meio ambiente e sobre o futuro do planeta.
Levar essa discussão para
os jovens é o objetivo da “Caravana RGE - Educando para
a Eficiência”, realizada pela
concessionária do Grupo CPFL
Energia no Rio Grande do Sul.
Diretora Geral
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MTB nº 0080313/SP
Redação
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Um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro
levou o projeto para 3,3 mil escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio, de 256 municípios atendidos pela distribuidora
no interior do Estado.
De maneira itinerante, a
caravana ofereceu arte, cultura, conhecimento, experimentos e interatividade para 506
mil alunos, como forma de
estimular a mudança de comportamento e reduzir os padrões de consumo. As atividades abordaram a importância
de atitudes como apagar uma
lâmpada, diminuir o tempo no
banho e desligar a TV.
A ideia era fazer com que
os adolescentes experimentassem, se identificassem e colocassem em prática essas novas
atitudes no seu dia a dia. Mais
de 10 mil professores também
foram capacitados para multiplicar esse pensamento. [...]
A busca, pelos alunos, de
conhecimento sobre soluções
de eficiência energética é um
claro sinal de que a provocação aos mais jovens, sobre
uma sociedade equilibrada e
consciente, tem surtido efeito. Ao praticarem a eficiência energética os alunos se
convencem de que é possível
consumir menos energia sem
abri mão do conforto.
Exemplo disso acontece no
município de Taquarituba (SP),
onde os estudantes do Ensino
Médio da Escola Estadual Professor Dimas Mozart e Silva
elaboraram um projeto de escoRazão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 3 mil exemplares
Periodicidade: Semanal - Sexta-Feira
REDAÇÃO E DEPARTAMENTO COMERCIAL
(17) 98801-6988
Rua 20, nº 1.118,
Centro, Barretos-SP

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é
distribuído gratuitamente às sextas-feiras em bancas,
consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos,
dentre outros e tem alcance de 12 mil leitores.

la sustentável. O trabalho previa a instalação de placas solares e substituição de lâmpadas
comuns por outras mais econômicas, entre outras ideias.
A CPFL acreditou e investiu no plano dos meninos e
realizou a instalação de uma
usina solar fotovoltaica, com
capacidade instalada de 15
kWp, e a troca de toda a iluminação da escola para tecnologia LED. A mudança é
capaz de trazer uma economia
de 85% no volume de energia
consumido pela escola.
Para se ter uma ideia, o
volume economizado seria
suficiente para abastecer oito
famílias com um consumo de
200 kWh, por um mês. O projeto ainda rendeu para os adolescentes a conquista da etapa
nacional do Prêmio Zayed de
Energia do Futuro e um convite para representar o Brasil
na fase final da disputa, nos
Emirados Árabes.
Contribuir para a mudança
de hábitos e comportamento
das comunidades, promovendo o uso racional dos recursos
energéticos, é um caminho certo para a preservação do meio
ambiente e para o controle de

emissão de gases do efeito estufa, uma das principais preocupações dos nossos tempos.
Um estudo de 2016, da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia (ABESCO),
mostrou que uma residência
equipada com um sistema
fotovoltaico, capaz de gerar
180 kwh/mês, pode reduzir a
emissão de 1,3 toneladas de
CO2 na atmosfera em um ano.
A matriz energética brasileira já é essencialmente
limpa, com cerca de 81% da
oferta de energia proveniente
de fontes renováveis, como
hidrelétricas, biomassa, eólica e solar, além da geração
distribuída solar.
Com a aposta na formação
das novas gerações, a tendência de investimentos em uma
economia de baixo carbono e
em fontes renováveis deve se
consolidar.
Afinal, as empresas devem
estar preparadas para atender
esse novo consumidor: conectado, exigente e consciente.

» CUSTOS DA ÁGUA E DA LIMPEZA NO LOMBO DO POVO
Vai sobrar para o povo os custos da água e da limpeza pública em Barretos, disse o vereador Otávio Garcia (DEM).
“Espero que alguma coisa seja feita para amenizar a vida do
barretense”, acrescentou.
» OS POLÍTICOS SAÚDAM A VÁRZEA BARRETENSE
Os vereadores Betim da Comunidade (PSDB) e Aparecido Cipriano (PP) acompanharam as finais da várzea barretense. Raphael Oliveira (PRP), Dutra (PSDB) e Almir Neves
(PSDB) saudaram os campeões e vices de cada série. Inclusive Dutra (PSDB) é defensor de mais campos para a prática
do futebol em Barretos.
» VEREADORES PEDEM AGILIDADE PARA A ZONA
Os vereadores Wilson Aparecido (PSDB) e Dutra (PSDB)
pediram uma solução rápida para a área azul na região central
da cidade. Eles solicitaram, inclusive, agilidade no processo licitatório para a exploração da referida zona.
» CORREA QUER RESPEITO AOS VEREADORES
“Quem quer ocupar cargos importantes na Câmara tem que
saber respeitar o vereador”, afirmou Paulo Correa (PR) na tribuna do Legislativo barretense.
» O AR QUE GIRA RELÓGIO D´ÁGUA PREOCUPA FABRÍCIO
O problema de ar nos canos de água provocando o giro nos
ponteiros do registro é uma preocupação do vereador Fabrício
Lemos (PSL).
» PRESIDÊNCIA NÃO FOGE DA RAIA
A presidência da Câmara nunca se esquivou de entrar com
mandado de segurança contra o prefeito, nos termos regimentais, garantiu Leandro Anastácio (SD). A postura da presidência
atende pedido de qualquer vereador, explicou.
» PREFEITO CONHECERÁ O VERDADEIRO BETIM DA COMUNIDADE
“Agora ele (o prefeito) vai descobrir quem é o Betim da Comunidade”, desabafou o vereador tucano na sessão do Legislativo
barretense. O parêntese é nosso. Mesmo insatisfeito com a atual
administração, o edil garantiu que fica no PSDB até 2020.
» SECRETÁRIO CAI NAS GRAÇAS DE KAPETINHA
Segundo avaliação do vereador Kapetinha (PTB), o secretário
municipal de Obras e Serviços Urbanos, José Raphael Ribeiro Ducati, é diferenciado. “Prá ele posso tirar o chapéu”, afirmou.
» ANDARILHOS E DESOCUPADOS INCOMODAM NA RODOVIÁRIA
Vereador Euripinho (PDT) pediu uma ação da prefeitura sobre
a presença de andarilhos e desocupados na rodoviária de Barretos.
» CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS VOLTA AO DEBATE
Na sessão de segunda-feira (3), às 20 horas, a Câmara Municipal volta a debater projeto de lei do prefeito Guilherme Ávila
(PSDB), que torna obrigatória a comunicação da convocação
por e-mail dos aprovados em concurso público. O projeto está
com vista do vereador Carlão do Basquete (PROS).
» UM ASSUNTO QUE VAI PEGAR FOGO
A obrigatoriedade de manutenção de brigada profissional de
bombeiros civis em estabelecimentos, também está na pauta da
sessão da próxima segunda-feira (3) do legislativo barretense.
» VEREADOR PEDE PARA TAPAR BURACO
Vereador Elson Santos (PRB) pediu para a prefeitura tapar
um buraco em uma esquina do bairro Ortega.
» PAULA SOLICITA CONTRATAÇÃO DE PSIQUIATRAS
Vereadora Paula Lemos (PSB) deseja saber quando a atual
administração pretende realizar processo seletivo para a contratação emergencial de psiquiatras.
» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Como as Democracias Morrem”,
de Daniel Ziblatt e Steven Levitski, publicado pela editora Zahar.

Felipe Zaia,
gerente de Eficiência
Energética da
CPFL Energia

Quality
in Copy

Xerox A3 e A4,
Plastificação,
Encadernação,
Impressão colorida
e preto e branco

(17) 3324-4846
LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS, 30 de novembro de 2018

BARRETOS E REGIÃO

PENSAMENTO DA SEMANA: “É preciso administrar a vaidade, pois é o pior veneno para quem quer crescer financeiramente.” (Geraldo Rufino)

Destaque para Cleverson Ambrizzio que agradece todos seus amigos e clientes, que nesses últimos 14
anos prestigiaram o “Bar do Clebão”. Foram anos de muita alegria e satisfação em poder oferecer os melhores espetinhos de Barretos, sempre com o diferencial de prezar por um excelente atendimento. Mas,
agora, é momento de descansar e aproveitar mais sua família, que é o seu bem mais precioso. No entanto,
as atividades no local continuam sob nova direção, a partir de 03/12/2018. Gratidão a todos!!!

A pequena Marianna Fuchs Silva, filha de
Charles e Cristina, e irmã da Maria Eduarda,
completou seus 6 aninhos terça-feira (27),
recebendo o carinho de seus amiguinhos e
familiares. Parabéns!!!

O cantor Mariano, que faz dupla com Munhoz, está de
passagem por Barretos acompanhando sua mãe no
Hospital do Amor. Ele que ama cuidar do corpo e da
saúde, esteve treinando na academia Evolution, muito
simpático, ele posou para fotos, e quem não perdeu a
oportunidade de registar o momento, foi a Personal
Trainer Carolina Nascimento. Sucesso!!!

Hoje, sexta-feira (30), é
dia de festa para Noemi
dos Santos. A comemoração será ao lados dos
netos, nora, genro, e
dos filhos, Leonardo e
Michelle. Parabéns!!!

Maciel Donizeti Bolsoni completou idade nova no último dia 25/11.
A comemoração foi especial e ao lado das pessoas que mais ama, sua
família. Eles se reuniram na cidade de Ribeirão Preto, e não faltou
mimos e paparicos dos filhos, Maria Vitória, Ana Luiza, Arthur e da
mulher Sandra Moreno. Felicidades Maciel!!!

As irmãs Lina e Zilá, e a amiga Marlene curtiram
para valer as belíssimas praias de Cabo Frio/RJ.
O trio já está com planos de nova viagem. Tudo de bom!!!

O fofo Joaquim Vieira
Correia completou um
ano de vida
no último
dia 26, para
felicidade dos
papais Adriano e Andréia
e do irmãozinho Pedro.
Parabéns!!!
Flash em Márcia, Anderson, Lorena e Nathalia, a família Macedo Prates,
que foram clicados dia desses curtindo uma saborosa costelada em um
clube da cidade. Sucesso!!! (foto: arquivo pessoal)

Pães integrais sem adição de farinha branca com castanhas e mix de sementes chia e gergelim, bolo vegano, geleias, cupcakes e artesanatos em
geral estarão à venda na Oficina de Natal – Feito à Mão. A Oficina tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de dezembro na antiga sede
de Os Independentes, que fica na esquina da rua 18 com a avenida 23.
Uma ótima opção para presentear neste final de ano! (foto divulgação)

4

BARRETOS, 30 de novembro de 2018

POLÍTICA
Estabelecimentos devem
alertar sobre atendimento
preferencial de autista
O prefeito Guilherme Ávila sancionou a lei que obriga
os estabelecimentos públicos
e privados a incluir o “Símbolo Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro
Autista”, em todas as placas de
atendimento prioritário. A vereadora Paula Lemos (PSB) é
a autora da lei e defensora das
causas dos autistas.
Segundo a vereadora, a finalidade da lei é conscientizar as pessoas sobre a doença,
bem como garantir o atendi-

mento preferencial aos familiares, quando acompanhados
da pessoa com Transtorno do
Espectro Autista.
A exigência é feita a estabelecimentos comerciais, tais
como supermercados, bancos,
farmácias, bares, restaurantes,
lojas em geral e similares.
Todos terão prazo de 180
dias para se adequarem à lei.
Portanto, a partir de maio de
2019, o eventual descumprimento poderá acarretar multa
no valor de R$ 500 por dia.
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Secretário diz ao vereador Euripinho que
Feirão de Emprego é inviável no atual momento

O vereador Olímpio Jorge
Naben, Euripinho, solicitou
à administração municipal,
uma parceria com a ACIB e
com os empresários de Barretos, para a realização de um
feirão de emprego, com o intuito de diminuir o alto índice
de desemprego no município.

Câmara
prorroga por
mais 20 anos
imóvel para
o Posto de
Bombeiros
Os vereadores aprovaram
projeto do prefeito Guilherme
Ávila, autorizando a prefeitura a ceder o uso gratuito do
imóvel onde está instalado o
Posto dos Bombeiros de Barretos. Foi aprovada a cessão
por mais 20 anos do prédio localizado na avenida 39, nº 322,
que ocupa área da rua 30 até a
rua 32, junto ao Terminal Rodoviário, para a secretaria estadual da Segurança Pública.

Euripinho atende diariamente muitas pessoas desempregadas e, segundo ele, muitas cidades da região estão recebendo a
instalação de indústrias. “Barretos está deficiente de novas
empresas há anos, não gerando
grandes vagas de empregos”,
aponta o vereador.
Em resposta à sua solicitação, o secretário municipal
de Desenvolvimento Econômico, André Luis Peroni Angelo, explicou que “já fizemos
um estudo no sentido da rea-

lização do referido feirão de
empregos e oportunidades,
mas o mesmo se mostrou inviável, por não termos no momento uma quantidade de vagas suficiente para ofertar aos
pretendentes”.
Ainda, segundo resposta
do secretário ao vereador, “estamos em permanente contato
com a ACIB e com as empresas e, assim que tivermos uma
quantidade mínima de empregos, poderemos realizar esse
evento”, concluiu.

Diretor de expansão da Havan
responde requerimento de Paulo Correa
Em resposta ao requerimento de autoria do vereador
Paulo Correa (PR), o diretor
de expansão da Havan, Nilton
Hang, informou que fará uma
visita ao município. “Somos
conhecedores do potencial
econômico e social da progressista cidade de Barretos, conhecida nacional e internacionalmente”, disse Nilton Hang.
Depois de superar a marca
de 100 lojas em 2017, encerrando o ano com 107 unidades,
a rede de departamentos Havan
está investindo R$ 300 milhões
para abrir mais lojas em 2018,
tendo como plano dobrar seu ta-

manho até 2022 e alcançar 200
lojas abertas em todo o país.
“Diante das informações de
investimentos da rede Havan,
enviei ofício ao diretor de expansão da rede, Nilton Hang,
demonstrando o potencial de desenvolvimento de nosso município, bem como as leis municipais
de incentivo para o desenvolvimento de atividades econômicas
de Barretos. Cobrei também por
parte da administração municipal
entendimentos com a rede Havan”, disse o vereador.
Ainda no ofício o diretor
Nilton Hang, dá os parabéns
e ressalta a preocupação do

vereador Paulo Correa com
o desenvolvimento econômico e social do município de
Barretos, buscando empregos
para a população.
“Excelente notícia para
Barretos. Atualmente a Havan
é a maior loja de departamentos do Brasil e anunciou um
plano de expansão para os próximos cinco anos. A rede está
toda espalhada pelo interior ou
cidades de médio porte. Barretos se encaixa nos quesitos,
mais de 80% das cidades em
que a Havan está presente possui menos de 500 mil habitantes”, concluiu Paulo Correa.

Correios distribui carta de cobrança de IPTU,
taxas e outros débitos com a prefeitura de Barretos
Por meio da agência dos
Correios local, a prefeitura de
Barretos está distribuindo informe de cobrança do IPTU
(Imposto Predial e Territorial
Urbano), taxas de licença e
outros débitos referentes ao
exercício de 2018. Segundo
o Departamento de Receita,
são mais de 20 mil cartas para
contribuintes em atraso.
“Sobre o IPTU, a carta en-

tregue pelos Correios informa sobre as parcelas de 1 a 10
(atrasadas) e lembra que restará ainda uma a vencer em 10
de dezembro próximo. Além
disso, indica se o contribuinte
possui débitos inscritos em Divida Ativa. Neste caso, a pessoa
deve comparecer na prefeitura
para regularização’, explica Jaqueline Pacheco Ladário, chefe
do Departamento de Receita.

A servidora municipal ressalta que há casos de contribuintes que pagam pela internet e trocam o código de
barras, ocorrendo o pagamento de parcela em duplicidade,
mas deixando outra em aberto.
Jaqueline Ladário lembrou
que, quem estiver em dia com o
IPTU, pode concorrer ao sorteio
de um carro zero km, que acontecerá no dia 14 de dezembro.
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Geninho Zuliani diz que vai trabalhar pelo
desenvolvimento econômico regional

Deputado federal eleito pela região, ex-prefeito de Olímpia defende
casa própria, agricultura, geração de empregos e turismo
“Acho que as principais
bandeiras do nosso mandato
em Brasília, a partir de fevereiro do ano que vem, servirá para
denominar nossos esforços em
torno do desenvolvimento econômico em nossa região, em
todas as suas frentes”.
Foi este o resumo feito pelo
deputado federal eleito pela região, Geninho Zuliani (DEM),
quando questionado sobre como
será sua atuação na Câmara Federal pelos próximos quatro anos.
Zuliani esteve em Barretos na
última terça-feira (27), para participar de encontro de produtores
rurais da região de Barretos.
Ao se declarar “municipalista de nascimento”, no que
se refere à sua trajetória política, Geminho Zuliani apontou
como importante para os integrantes do novo Congresso Nacional, uma decisão definitiva
sobre o Pacto Federativo, também defendido por ele.
“O pacto é uma das bandeiras do presidente eleito Bolsonaro. Com as regras definidas,
sobre a divisão do dinheiro dos
impostos entre estados e municípios, entendo que estados e
municípios terão mais liberdade
para seus investimentos. Para
nossa região e para o meu traba-

lho em Brasília também será importante, na busca de recursos
para, não só para um município,
mas para todos os municípios da
nossa região”, refletiu Zuliani.
Assim como a maioria dos
produtores rurais da região de
Barretos, Geninho Zuliani apoiou
a indicação da deputada federal,
Tereza Cristina, para o ministério
da Agricultura do novo governo.
“Nossa região é a mais importante do Estado. Temos a
bandeira de defender recursos e
todos os tipos de investimentos
na agricultura, para fortalecer,
ainda mais, nossa região. E vamos trabalhar para isso, levando
nossas prioridades para a nova
ministra e novo governo, integrando a bancada ruralista do
congresso”, afirmou o deputado.
TURISMO
Geninho Zuliani quer o fortalecimento do turismo na região de Barretos. “Eu acredito
muito que a união de Barretos,
Olímpia, Guaraci, Bebedouro e
demais municípios, levará a um
potencial muito grande. A soma
de todos os esforços, não uma
disputa, trará excelente resultado
para fortalecer o turismo regional
e destacar nossa região no Estado
e no país”, declarou o deputado
federal eleito pelo DEM.

HABITAÇÃO
“O déficit habitacional ainda é
muito grande em todo o país e na
nossa região. O brasileiro precisa
ter sua casa própria. Muitos precisam ainda regularizar e obter a escritura definitiva de sua casa. Foi
uma das bandeiras de campanha
que vamos colocar em andamento assim que assumirmos a partir
de fevereiro em Brasília”.
EMPREGOS
“O fortalecimento da agricultura gera recursos que fortalecem a economia e gera emprego. Conquistar a casa própria,
com a construção de unidades
habitacionais diminui o déficit
e gera empregos. O turismo é
uma grande fonte de geração de
emprego, Enfim, todo o nosso
plano de trabalho leva para a geração de emprego”.
POLÍTICA EM BRASÍLIA
“Penso que é importante atuar
na reforma política pela implantação do voto distrital. O eleitor
deu muitos recados na eleição
de outubro e temos que seguir
essa bandeira das reformas. Nas
últimas décadas sou o único deputado federal eleito para representar a região em Brasília. Isso
aumenta nossa responsabilidade,
por isso, quero trabalhar por todos, para me consolidar como

uma liderança regional e ser reconhecido como tal”.
BARRETOS
“Antes de mais nada, reforço
meu agradecimento a todos os
barretenses e parceiros que me
apoiaram e deram o seu voto de
confiança para que eu fosse elei-

to. Tenho muitos amigos em Barretos e tive uma grande votação
dos eleitores daqui. Sou amigo
pessoal do prefeito Guilherme,
pois atuamos juntos para a fundação do CODEVAR[Consórcio
de Desenvolvimento do vale do
Rio Grande], onde os municí-

pios da região trabalham unidos
pelo melhor para a população
regional. Me coloco à disposição
das lideranças, da população,
prefeito, vereadores, secretários
municipais, enfim de todos, para
trabalhar em Brasília. Barretos
pode contar comigo”.
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Jornalista Diogo Tavares lança livro com histórias curiosas da Bahia
Lançamento será na próxima terça feira, 4 de dezembro, 19 horas, no Deck 657,na avenida 13,no centro

Saúde realiza campanha Fique Sabendo

A partir deste sábado, 1º de
dezembro, a secretaria municipal de Saúde de Barretos desenvolverá a Campanha “Fique
Sabendo”. O objetivo é incentivar, ampliar, orientar, prevenir e
diagnosticar doenças sexualmente transmissíveis, ofertando à população testes rápidos para detecção do vírus HIV/AIDS e Sífilis.
Durante os dias de campanha, os profissionais da secretaria
estarão presentes no Calçadão da
rua 20, na esquina da avenida 21,
com o Trailer da Saúde.
No local, serão desenvolvidas ações de prevenção,
distribuição de preservativos
masculino e feminino, folders
educativos, orientações quanto às doenças sexualmente

transmissíveis e testagem rápida para HIV e sífilis.
Neste sábado, 1º de dezembro, os atendimentos serão feitas das 9 às 14 horas e, durante
a semana, de segunda a sexta-feira, dia 7, das 9 às 17 horas.
De acordo com Cecília
Marques, coordenadora do
Programa Municipal de DST/
HIV/AIDS, essa campanha
tem como objetivo maior, ampliar o acesso da população,
contribuindo para a diminuição da transmissão.
“Assim que diagnosticado,
o paciente será encaminhado
para a rede de atenção especializada, contando com uma
maior possibilidade de sucesso no tratamento, além de

garantir os direitos humanos a
saúde”, ressalta.
Os exames são gratuitos,
sigilosos e estão disponíveis
em todas as Unidades de Saúde do município.
“Todos os anos realizamos
treinamentos para capacitar e
aprimorar conhecimentos de
nossos enfermeiros e farmacêuticos aptos para a realização das testagens”, salienta o
secretário de Saúde, Alexander Stafy Franco.
A ação realizada pela prefeitura de Barretos faz parte do
Dezembro Vermelho, que tem
como objetivo chamar atenção
para as medidas preventivas
dessas doenças. A escolha deste período é por causa do Dia
Mundial de Luta contra a Aids,
celebrado mundialmente, neste sábado, 1º de dezembro.

Garantia de
tratamento para
todos reduz 16%
casos e óbitos
de aids no país
O Brasil chega aos 30 anos
de luta contra o HIV e aids com
registro de queda no número de
casos e óbitos por aids no país.
O novo Boletim Epidemiológico, divulgado nesta terça-feira
(27/11) em Brasília, mostra redução de 16%, em casos e óbitos de aids. A garantia do tratamento para todos, lançada em
2013, e a melhoria do diagnóstico contribuíram para a queda,
além da ampliação do acesso à
testagem e redução do tempo
entre o diagnóstico e o início
do tratamento. O Ministério
da Saúde também lançou uma
nova campanha publicitária
lembrando os 30 anos do Dia
Mundial de Luta contra a Aids.

A diretoria da aspum
realiza no próximo dia
7/12 as 21 horas sua
primeira festa
Flash Back, ingresso
individual 15.00 é a mesa
com uma cesta de frios
a 60.00 para 4 pessoas,
música Boa, Dj, bebida
e muita dança ao estilo
60,70,80 relembrando os
bons tempos.
Entre em contato com o
Diretor Niltinho
(17) 99203-1835

Que tal fazer uma viagem
no tempo e por uma terra tão
dessemelhante quanto pitoresca e intrigante?
Esse é o convite que o jornalista Eduardo Diogo Tavares
faz para quem gosta e deseja
se aprofundar de forma lúdica
e ao mesmo tempo divertida
nas 47 crônicas de Notícias
de uma Terra Dessemelhante
– Ou como o mal da bicha, o
enxota cães, o pulga-prenha,
o pau cabeludo e muitas outras preciosidades tiveram vez
na Bahia, seu novo livro, a
ser lançado na próxima terça-feira, dia 4, 19 horas, no bar
Deck, na avenida 13, número
657, no centro de Barretos.
É o segundo livro que Diogo
Tavares lança em Barretos. Em
julho de 2014 ele lançou no Museu Municipal Ruy Menezes o
livro Nós vimos a cobra fumar,
diário escrito pelo pai, Italo Diogo Tavares, quando serviu como
tenente do exército aliado durante a II Guerra Mundial.
O lançamento, com renda
revertida para a Santa Casa de
Barretos, incluiu uma exposição de documentos e objetos
do ex-combatente em homenagem aos 70 anos da campanha da FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Itália.
O novo livro, Notícias de
Uma Terra Dessemelhante,
retoma o tema do livro Breves
Histórias da Dessemelhança,
lançado em 2000 em Salvador,
Bahia. Na época, a edição limitada surpreendeu os críticos,

historiadores e leitores que não
conheciam esses “causos” pitorescos garimpados por um
carioca que, na época, já morava na Bahia há 15 anos.
Como o próprio Diogo Tavares costuma dizer, “todo jornalista é um historiador apressado” e, por isso, ele foi ouvindo,
pesquisando, escrevendo e publicando algumas dessas histórias nas edições de domingo do
Jornal Correio da Bahia, além
de sites, blogs e revistas.
Assim surgiram os relatos
das estripulias de Caramuru,
Moema, Catarina e sua santa,
as histórias do Frei Bastos, a
partida de Gregório de Mattos, o Boca do Inferno, para
o exílio da sua dessemelhante Bahia, a carreira militar de
Santo Antônio, a revolução
dos chinelos, a peleja de São
Francisco contra o mal da bicha, o surgimento de bairros e
ruas de Salvador, entre outras
curiosas histórias acontecidas
na Bahia dos últimos séculos.
Da
contemporaneidade,
Diogo Tavares relembra ainda
histórias do famoso Totonho de
Mar Grande, da Irmandade da
Boa Morte em Cachoeira e os
poderes da água de Serrinha,
imprimindo humor e tons de
baianidade em suas histórias.
O LIVRO
Os acontecimentos deste
livro constam em registros
históricos, as interpretações
não. Deste exercício resultam
momentos hilariantes, como
desculpas de pessoas flagra-

das em atos embaraçosos,
comentários de alcova e pensamentos inconfessáveis. Da
Bahia colonial à atualidade,
esta liberdade intrínseca ajuda a revelar o próprio espírito
irreverente do baiano e, por
extensão, do brasileiro.
O leitor pode encarar este livro como um divertido passeio
através do tempo, seja seguindo
pela ordem cronológica apresentada ou optando pelo acaso, pois
cada história é completa em si.
O AUTOR
Eduardo Diogo Tavares
é jornalista, consultor de comunicação e escritor. Foi secretário de Comunicação da
prefeitura de Salvador, depois
de atuar em rádios, jornais e
TVs, como Correio da Bahia,
A Tarde, Jornal da Bahia, TV
Itapoan, TV Bandeirantes, Rádio Educadora (Irdeb), além
da revista Veja e do Jornal do
Brasil, através das sucursais.
Como assessor de comunicação, atendeu diversas empresas e organizações, tendo
implantado a Assessoria de Comunicação da Força Sindical
Bahia. Participou, como coordenador ou redator, de campanhas eleitorais em São Paulo
(SP), Salvador (BA), Camaçari
(BA) e Barretos (SP).
Possui outros nove livros
publicados, com destaque para
O Milagre de Dom Amoroso
(1995), sobre a vida de Dom Timóteo, abade do Mosteiro de São
Bento da Bahia, e Breves Histórias da Dessemelhança (2000).

Incidência do câncer deve aumentar
em 63% nos próximos 20 anos
Na última terça-feira (27),
o Brasil lembrou o Dia Nacional de Combate ao Câncer.
De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre
o Câncer (IARC), instituição
filiada à Organização Mundial
da Saúde (OMS), a incidência
do câncer deve aumentar em
63% nos próximos 20 anos.
Outro alerta feito na data
é que isto ocorrerá, principalmente, em países emergentes.

São Paulo
está entre
os estados
com redução
de óbitos
por AIDS
O novo Boletim Epidemiológico de HIV/Aids - lançado
na última terça-feira (27) durante evento de celebração dos
30 anos do Dia Mundial de
Luta contra a Aids, em Brasília, revela que no período de
2014 a 2017, houve uma redução no coeficiente de mortalidade em São Paulo, que caiu
de 5,2 óbitos por 100 mil habitantes, em 2014, para 3,8 óbitos em 2017, o que representa
uma redução de 26,9%. Em
relação aos casos, desde o ano
de 2014, também se observa
redução da taxa de detecção de
aids em São Paulo. Eram 18,1
casos por cada 100 mil habitantes, em 2014, e, em 2017,
são 16 para cada 100 mil habitantes, o que representa uma
redução de 11,6%.

Dados da GloboCan 2018,
divulgados em setembro, estimam novos casos da doença
e número de mortes até 2040
em 36 tipos de neoplasias.
NO BRASIL
Segundo a projeção, 998 mil
brasileiros devem ser diagnosticados com câncer em 2040, um
salto de 78% quando comparados aos 559 mil novos casos de
câncer esperados para esse ano.
Nesse mesmo cenário, o número de mortes deve aumentar em
95%, chegando a 476 mil óbitos
por câncer daqui 20 anos.
NO MUNDO
Mundialmente, cerca de
18 milhões de pessoas serão

diagnosticados com algum
tipo de câncer esse ano. Seguindo a projeção, esse total
será de 29 milhões em 2040,
com um aumento de 63%.
TIPOS DE CÂNCER
De todos os tipos de câncer, com exceção do câncer de
pele não-melanoma, os tumores de mama e de pulmão serão os que apresentarão maior
incidência mundial em 2018:
cerca de 2,1 milhões cada.
Logo em seguida, aparecem o câncer colorretal (1,9
milhão de casos), o câncer de
próstata (1,3 milhão), o câncer
de estômago (1,03 milhão) e
de fígado (841 mil).
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Graduação e pós-graduação serão ofertadas pela
Universidade Aberta do Brasil em Barretos
A coordenação do Polo
Barretos da Universidade
Aberta do Brasil, informa aos
interessados no ensino superior (graduação), que a Universidade de Brasília (UnB)
disponibilizou para 2019, 30
vagas para Licenciatura em
Geografia; 40 vagas para Licenciatura em Artes Visuais
e 30 vagas para Licenciatura
em Educação Física.
As informações preliminares apontam para a realização de vestibular em janeiro

de 2019; as provas terão 80
itens, sem fator de correção; e
a redação (classificatória) terá
tema único. Não haverá prova
de habilidade específica para
Artes Visuais.
Os coordenadores do polo
Barretos informaram que
as vagas remanescentes serão preenchidas por notas do
ENEM. O resultado da seleção
será divulgado em julho, com
o inicio das aulas previsto para
agosto do ano que vem.
O Polo Barretos está loca-

lizado na Rua 21 de abril, 240,
no bairro Derby Clube. Outras
informações podem ser obtidas pelos interessados pelo
telefone 3322-8184 ou no endereço eletrônico: http://uabpolobarretos.blogspot.com/
ESPECIALIZAÇÃO
A coordenação do Polo
Barretos informou ainda que
haverá, em 2019, o curso de
Especialização de Informática para professores, ofertado
pela Universidade Federal de
São João Del Rei.

Projeto Guri oferece 103 vagas
para cursos de música em Barretos
Inscrições estão abertas até 7 de dezembro

O Projeto Guri, maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da
Cultura do Estado de São Paulo, está com 103 vagas abertas para cursos gratuitos de
instrumentos musicais, canto
coral e iniciação musical em
Barretos. As inscrições, para
crianças e adolescentes de 6 a
18 anos, serão realizadas até o
dia 7 de dezembro.
Em Barretos, o projeto
oferece os cursos de acordeon, clarinete, contrabaixo
acústico, coral infantil, coral
juvenil, eufônio, flauta transversal, iniciação musical, percussão, saxofone, trombone,

trompete, viola, viola caipira,
violão, violino e violoncelo.
As vagas disponíveis estão
distribuídas nos cursos: clarinete, contrabaixo, coral infantil, coral juvenil, eufônio,
flauta transversal, iniciação
musical, percussão, saxofone, trombone, trompete, tuba,
viola, viola caipira, violão,
violino e violoncelo
O polo de Barretos funciona as segundas e quartas-feiras, das 8 às 11 horas e das
13h30 às 17h30, na rua 6, nº
963, entre avenidas 11 e 13,
no centro. Para mais informações o telefone de contato é
(17) 3325-4641.

Para realizar a matrícula é
necessário comparecer diretamente ao polo acompanhado
pelo responsável, com os seguintes documentos: certidão
de nascimento ou RG (original
e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração
de frequência escolar referente
ao primeiro semestre de 2019;
RG do responsável (original e
cópia) e comprovante de endereço para consulta.
Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem
possuir instrumento ou realizar
testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data
de matrícula de cada aluno.

Tereos reúne parceiros produtores
de cana no final da safra

O grupo recebeu mais de 450 fornecedores em Barretos para falar sobre a
safra que termina e as perspectivas para 2019/2020. Um dos destaques da
safra foi o lançamento do programa de relacionamento Amigo Produtor

A Tereos Açúcar & Energia Brasil reuniu mais de 450
fornecedores de cana-de-açúcar de suas sete unidades para
fazer um balanço da safra que
terminou este ano, com destaque para o lançamento do
programa de relacionamento
“Amigo Produtor”, em junho
passado, e compartilhar as
perspectivas da próxima safra.
“Foi uma safra difícil para
todo o setor, devido às condições climáticas impactando
diretamente na disponibilidade de cana, e um cenário
global de preços deprimido”,
comentou Pierre Santoul, diretor-presidente da Tereos
Açúcar & Energia Brasil.
“É em momentos como estes que os investimentos que
temos feito nos últimos três
anos mostram, de forma mais
evidente, seus frutos. Com um
time maduro e processos bem

Começam
inscrições
para concurso
de Oficial
Administrativo da
Educação
São 167 vagas e o
cadastro é online
até 28 de dezembro
A secretaria da Educação
do Estado de São Paulo abriu
na última quarta-feira (28) as
inscrições para o concurso de
Oficial Administrativo – Órgãos Centrais e Diretorias de
Ensino. São 167 vagas de nível médio, sendo 163 para ampla concorrência e quatro para
candidatos com deficiência.
O cadastro é exclusivamente online no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.
com.br) até as 23h59 do dia
28 de dezembro. O valor da
taxa é de R$ 37,00.
Os candidatos devem ter, no
mínimo, 18 anos de idade e o
Ensino Médio completo. A prova está prevista para 10 de fevereiro de 2019. As atribuições
do cargo incluem atendimento
ao público interno e externo;
organização de documentos
relacionados à área de atuação;
execução de tarefas de apoio
aos setores; entre outras.
A edição de 22 de novembro
do Diário Oficial do Estado traz
o edital na íntegra com a lista
de oportunidades por regiões
(capital e interior) e bibliografia. Hoje, o salário inicial do
cargo é de R$ 1.339,29.
PROVA
Serão 60 questões de múltipla escolha distribuídas em 20
questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e Raciocínio Lógico, 10
questões de Noções Básicas de
Informática e 20 questões de
Noções de Administração Pública e Legislação. O tempo de
duração é de quatro horas.

azeitados, foi possível alcançar
mais eficiência operacional,
tanto na área agrícola quanto
industrial”, complementou.
Sobre a próxima safra,
Santoul confirmou perspectivas mais promissoras para o
setor sucroenergético como
um todo, com uma tendência
clara de subida nos preços, já
que o mercado tem apontado
para uma diminuição da produção na Índia e no Brasil.
PROXIMIDADE COM
OS PRODUTORES
A Tereos aproveitou para
compartilhar os avanços do programa de relacionamento “Amigo Produtor”, composto por uma
série de benefícios e facilidades
exclusivos para os parceiros
da empresa, baseado em seis
alavancas: Segurança, Suporte
Técnico, Atendimento, Serviços,
Compras e Sustentabilidade.
Dentro dessa proposta, está
à disposição dos parceiros um
pacote de serviços diferenciados que vão desde orientações
sobre plantio, colheita, preservação do canavial e qualidade
do produto, até o apoio na área
de sustentabilidade, com orientações sobre legislação, tanto
ambiental como trabalhista.
Para facilitar o acesso dos
parceiros produtores a diversas informações financeiras
e operacionais, a Tereos dis-

ponibilizou um novo portal
na web e um aplicativo para
dispositivos móveis (nas plataformas Android e iPhone).
“Por termos o cooperativismo no nosso DNA, nos
preocupamos em fortalecer
cada vez mais nosso relacionamento com os parceiros”, comentou Carlos Simões, diretor
de Supply Chain. “O Amigo
Produtor é um programa de
longo prazo, que busca fortalecer cada vez mais a proposta
de valor que oferecemos aos
nossos parceiros produtores”,
concluiu o executivo.
Presente ao evento, Júnior
Gibran, diretor presidente da
Agropecuária S/A, que tem
sede em Viradouro/SP, está
otimista com as perspectivas
para a próxima safra.
“Investimos em novos equipamentos para melhorar nossa
operação, renovando nossas
áreas, e acreditamos que o bom
momento de chuvas deste fim
de ano ajudará na recuperação
dos canaviais”, acredita.
Ele parabenizou a Tereos
pelo lançamento do programa
“Amigo Produtor” e destacou
a proposta do clube de compras. “Temos uma parceria de
longa data com a Tereos, que
vem investindo bastante no relacionamento com os fornecedores”, comentou o produtor.

VENDE-SE CAMINHÃO

Volvo Sinotruk 380 - Ano 2011
Automático, com documentação 2019
Valor R$ 80.000,00
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A informação com precisão e credibilidade

Atlético Vila Diva e Nova Barretos são campeões do varzeano de Barretos

No último domingo, dia 25, foram realizadas as finais do Campeonato Amador Varzeano de
Barretos, séries A e B. As partidas foram realizadas no Estádio Fortaleza.Na Série B, o Nova
Barretos sagrou-se campeão ao vencer o Paissandu por 5 a 1 e, na Série A, o Atlético Vila Diva
sagrou-se campeão de 2018 ao vencer o Vila Nogueira por 2 a 1. Na foto, torcida, diretoria e
equipe do Vila Diva comemoram o título de campeão da Série A 2018.

Diretoria do BEC arrecada mais 70 kg
de alimento com final do varzeano
A diretoria do Barretos
Esporte Clube arrecadou 70
kg de alimentos na segunda
partida final do Campeonato
Amador Varzeano.
Somando os dois domingos
de disputa, foram arrecadados
170 kg de alimentos, que irão
ajudar na cozinha do clube, que
inicia pré-temporada na próxima
segunda-feira, 3 de dezembro.

De acordo com o diretor de
patrimônio do Touro do Vale,
Jair Barbosa, “é uma ajuda expressiva para o clube, por parte
dos torcedores das equipes do
futebol amador da cidade”.
Na oportunidade, foram sorteados os cupons de número 057,
que ganhou um pacote para assistir os jogos do BEC no Paulistão
da Série A3 de 2019 e o número

027, que premiou o torcedor com
uma camisa oficial do clube.
A diretoria do Barretos
Esporte Clube emitiu nota
“parabenizando os campeões
do varzeano 2018, diretores
e jogadores, que escolheram,
mais uma vez, o velho Estádio
Fortaleza como palco de mais
uma decisão importante do futebol amador barretense”.

