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Implante dentário: 
benefícios que vão 

além da estética

A implantodontia, especiali-
dade da odontologia que abran-
ge os implantes dentários (pró-
teses fixas), tem sido uma das 
áreas que mais evoluíram nos 
últimos anos, trazendo diversos 
benefícios aos pacientes.

“O implante pode ser total 
– todos os dentes – ou unitário, 
quando a pessoa tem perdas 
pontuais, de um ou poucos den-
tes”, explica o dentista especia-
lista na área, Gustavo Spina.

Ele enumera os benefícios 
que incluem melhora na masti-
gação – o paciente pode comer 
praticamente tudo, preserva-
ção e recuperação da estrutura 
óssea da arcada, segurança e 
melhora na fala e as vantagens 
estéticas de se ter um sorriso 
completo e seguro.

“Os pacientes que fazem 
implante têm melhora imediata 
na autoestima, tanto por conta 
da beleza do sorriso e a estética 
do rosto, como pela segurança 
na hora de falar e interagir. E os 
benefícios para a saúde também 
são muito rápidos, já que há uma 
melhora da alimentação, por 
exemplo”, continua o dr. Spina.

O PROCEDIMENTO
Ainda de acordo com o den-

tista, o procedimento deve sem-
pre ser realizado por um espe-
cialista na área, que realiza uma 
avaliação clínica completa do pa-
ciente. Se ele estiver apto, o pro-
cedimento pode ser realizado.

“O protocolo é de fácil im-
plantação e permite uma recupe-
ração bem rápida, mas o acom-
panhamento do especialista é 
essencial”, afirma o especialista.

Segurança preocupa empresários 
e autoridades do município de Barretos

A segurança de empresas, 
residências e população em 
geral é motivo de preocupa-
ção para empresários e auto-
ridades de Barretos.

Desde o início do ano, re-
presentantes de todos os seg-
mentos da sociedade barreten-
se vêm se movimentando, em 
busca de soluções para ame-
nizar o problema e diminuir o 
número de casos registrados 
pelas polícias, envolvendo 
roubos, assaltos e furtos em 
empresas e residências.

No início do ano, o vereador 
Nestor Leonel se reuniu com re-

presentantes da ACIB, em busca 
de projetos para garantir a segu-
rança na área central da cidade.

Neste mês, o presidente da 
Câmara, Paulo Correa, e o ve-
reador Carlão do Basquete se 
reuniram com a Capitã PM Es-
ther S. Silva Santos, para deba-
ter o assunto. Na oportunidade, 
além de outros projetos, como 
de aumentar o efetivo poli-
cial em Barretos, vereadores 
e a PM anunciaram a realiza-
ção de uma audiência pública 
na Câmara Municipal, com a 
presença de representantes de 
todos os segmentos da socie-

dade, para encontrar soluções 
e elaborar projetos para a con-
tenção dos crimes que afligem 
a população em geral.

Na última terça-feira (15), 
a Capitã PM Esther S. Silva 
Santos foi recebida na sede da 
ACIB para uma nova reunião, 
desta vez, com empresários, 
representantes da comunidade 
e diretoria da entidade.

Na oportunidade, foi dis-
cutida a intensificação de 
implantação do projeto “Vi-
zinhança Solidária”, tanto na 
região central como em outros 
bairros de Barretos.

Procedimento deve ser reali-
zado por especialista e bene-
ficia diretamente a saúde e a 

autoestima do paciente

Programa Mulheres de 
Peito chega a Barretos

Doria anuncia a flexibilização das 
máscaras em todos os ambientes

Decreto assinado pelo Governador tem efeito imediato; proteção permanece 
obrigatória no transporte público e nas unidades médico-hospitalares

O governador João Doria 
anunciou nesta quinta-fei-
ra (17) a flexibilização do 
uso de máscaras em todos os 
ambientes, com exceção do 
transporte público - e seus 
respectivos locais de acesso, 
como estações de Metrô - e 
nos locais destinados à presta-
ção de serviços de saúde.

O novo decreto foi publi-
cado em edição extra do Diá-
rio Oficial do Estado desta 
quinta-feira (17) com efeito 

imediato. O uso agora se torna 
opcional em ambientes como 
escritórios, comércios, salas 
de aula, academias, entre ou-
tros. A flexibilização em am-
bientes abertos já havia sido 
autorizada pelo governador 
no último dia 9 deste mês.

A decisão foi baseada em 
análises técnicas do Comitê 
Científico do Coronavírus de 
São Paulo. Entre as análises 
também foi considerado que 
após 14 dias do feriado de 

Carnaval, foi constatado uma 
manutenção da melhora dos 
indicadores epidemiológicos, 
indicando que a queda na 
transmissão da Sars-Cov 2 no 
Estado de São Paulo segue de 
maneira progressiva.

Pela sexta semana seguida 
registra quedas de internações 
nos leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva e de enfermaria. 
Na última semana foi regis-
trada a redução de 18,5% nas 
novas internações.

A prefeita Paula Lemos vi-
sitou a carreta da mamografia 
do Programa Mulheres de Pei-
to, estacionada em frente ao 
Recinto Paulo de Lima Correa.

A iniciativa, da secretaria 
municipal de Saúde com apoio 
da Secretaria Estadual de Saú-
de de São Paulo, disponibili-
zará exames gratuitos para a 
população feminina barretense 
até o dia 26 de março.

Destacando a importância 
da prevenção e da descoberta 

do câncer de mama em está-
gio inicial, a prefeita convo-
cou as mulheres da cidade a 
participarem do programa. “É 
o momento de a mulher olhar 
para si e cuidar da sua saú-
de. Infelizmente, o câncer de 
mama está entre os três cân-
ceres que mais aparecem nas 
mulheres e a melhor forma de 
tratá-lo é de maneira preven-
tiva. A gente pede que as mu-
lheres venham e que chamem 
as mães, filhas e avós”, disse.

Policial militar recebe o prêmio de aluno 
destaque no curso de Força Tática em São Paulo

O Sargento Paneque, poli-
cial militar do 33° BPM/I, de 
Barretos, concluiu na segunda 
semana deste mês o curso de 
Especialização Profissional em 
Força Tática, promovido pela 
Polícia Militar, em São Paulo.

O PM obteve o prêmio de 
“Aluno Destaque”, que visa 
reconhecer o profissional que 
apresentou desempenho notá-
vel nas atividades.

O militar passou por trei-
namentos teóricos e práticos 
atinentes às funções do pro-

grama de Força Tática, como 
abordagens policiais, atua-
ção em ocorrências de ele-
vado risco, policiamento em 
eventos e técnicas de tiro na 
preservação da vida, além de 
estágios nas unidades de Poli-
ciamento de Choque.

O curso teve duração de 
trinta e oito dias e tornou o po-
licial militar apto para melhor 
atuar junto à sociedade, tornan-
do-o “digno de reconhecimento 
por seus comandantes perante 
seus companheiros de farda”.

4ª dose da vacina contra covid será aplicada 
em idosos a partir de segunda-feira

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou, em coletiva de imprensa na última quarta-feira (16), 
que a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19 em idosos com mais de 80 anos terá início na 
próxima segunda-feira (21). Todos os imunizantes aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) podem ser utilizados, de acordo com ele. Poderá receber a aplicação o idoso que tiver a tercei-
ra dose há, pelo menos, quatro meses. No estado, 900 mil idosos estão aptos a receber a quarta dose. 
Segundo a coordenadora do PEI (Programa Estadual de Imunização), Regiane de Paula, o calendário de 

vacinação da quarta dose deve ser estendido para idosos com 60 anos 
ou mais, mas ainda não há uma previsão de quando isso vai acontecer.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

PEDETISTA QUER 
BOLSONARO

O diretório municipal do PDT 
analisa uma publicação de Lean-
dro Sarti, o “Tião Galo”. O moti-
vo é que o partidário publicou 
nas suas redes sociais apoio à 
reeleição de Jair Bolsonaro (PL). 
Após a polêmica, a publicação 
foi apagada. Sarti foi candidato 
a vice-prefeito de Barretos nas 
eleições de 2020 na chapa enca-
beçada por Luiz Tegami (PV).

HOMEM DE PALAVRA
Vereador Paçoca (SD) é 

hoje o homem forte do gover-
no Paula Lemos (DEM) na Câ-
mara Municipal.

VEREADOR COMBATIVO
O jeito combativo de Rodri-

go Malaman (PSDB) tem cha-
mado a atenção da alta cúpula 
do tucanato. Será que vai rolar 
um convite para concorrer a de-
putado estadual nesta eleição?

PRECISA DE UM NOME
Baleia Rossi (MDB) quer que 

seu partido lance um candida-
to a deputado estadual pela re-
gião de Barretos. A turma está 
em busca de um nome.

ÁGUA LIMPA
O Brasil foi pego de surpre-

sa com uma pesquisa feita pelo 
Mapa da Água – Repórter Brasil, 
que tirou debaixo do tapete o 
lixo da água consumida pelos 
brasileiros. Porém, mostra que 
Barretos, Colina e Colômbia estão 
dentro do limite de segurança.

VAI QUE DÁ...
Parece que o ex-prefeito 

Emanoel Carvalho (PSC) está 
testando sua popularidade. 
Notícia publicada em O Diário 
nesta semana diz que ele não 
descarta disputar a eleição 
para deputado. Numa des-
sas, pode concorrer a prefeito 
em 2024 contra Paula Lemos 
(União Brasil).

CAPITAL NACIONAL
Barretos é um verdadeiro 

playground quando o assunto 

Francisco Clemente
Líder do Desk Oriente Médio 

da KPMG no Brasil.

PAINEL 

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.

é dirigir pela cidade. Cheias de 
buracos, nossas ruas já estão fa-
mosas. Tem vereador que já pen-
sa em propor a denominação de 
capital nacional do off-road.

RÁPIDO IGUAL TARTARUGA
69 dias depois das fortes 

chuvas que caíram sobre Bar-
retos, a prefeitura deu início às 
obras de recuperação da rua 16 
no centro da cidade. Porém, a 
pista de ligação entre bairros po-
pulosos como Zequinha Amên-
dola, Christiano Carvalho e Leda 
Amêndola segue indefinida.

QUEM SÃO ELES? 1
O maior colégio eleitoral 

do país segue sem definições 
claras de quem disputará o 
Palácio dos Bandeirantes. Os 
nomes já pré-definidos são: 
Rodrigo Garcia (PSDB), Fernan-
do Haddad (PT), Márcio França 
(PSB) e Tarcísio de Freitas.

QUEM SÃO ELES? 2
Há outros nomes que têm sido 

aventados, mas não é certeza: o 
prefeito de São José dos Campos, 
Felício Ramuth (PSD), Gabriel Co-
lombo (PCB), Abraham Weintraub 
(PMB), Vinícius Poit (Novo) e Gui-
lherme Boulos (PSOL).

PERGUNTA CHATINHA
Até quando Jair Bolsonaro 

(PL) seguirá apenas se quei-
xando dos reajustes dos preços 
que seguem rolando pela dire-
ção que está na Petrobras, uma 
vez que o Estado brasileiro é o 
sócio majoritário da empresa?

Políticas de proteção e amparo às mulheres
Célia Parnes, secretária de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, resume neste artigo, todo o trabalho 
desenvolvido pela secretaria e pelo governo do Estado em benefício das mulheres do estado de São Paulo. Segue.

Dentre muitas iniciativas 
que deram a São Paulo força 
para superar os percalços da 
pandemia e contribuíram para 
lançar uma série de programas 
com foco na geração de renda, 
na atenção aos mais necessita-
dos e investimentos robustos 
que impactam na vida de pau-
listas dos 645 municípios, a 
atual gestão estadual também 
ficou pautada por ações em 
defesa da promoção de políti-
cas de atenção à mulher e de 
sua inclusão socioeconômica 
no mercado de trabalho, com 
estímulo à geração de renda e 
qualificação profissional. 

Mulheres capacitadas ocu-
pam mais cargos de chefia e 
funções estratégicas dentro e 
fora do governo, fato que reflete 
a força feminina e determina-
dora da gestão atual, que deu a 
elas, ainda, uma conquista iné-
dita no país: a sanção ao Código 
Paulista de Defesa da Mulher.

A medida, pioneira no 

O potencial de crescimento do 
comércio árabe-brasileiro

É interessante notar que, 
num período ainda marcado 
pelas incertezas da pandemia, 
a corrente comercial do Brasil 
com as nações árabes tenha 
apresentado em 2021 seu me-
lhor resultado desde 2014, to-
talizando US$ 24,25 bilhões.

Melhor ainda, quando ob-
servamos que o saldo é fa-
vorável ao nosso país, que 
exportou US$ 14,42 bilhões, 
com aumento de 26% em re-
lação a 2020, e importou US$ 
9,83 bilhões. O superávit, por-
tanto, foi de US$ 4,59 bilhões.

Cabe ressaltar que as pers-
pectivas são positivas quanto 
ao avanço da interação eco-
nômica, conforme se constata 
nas expectativas da Câmara de 
Comércio Árabe-Brasileira.

Os países do bloco seguem 
firmes como terceiro maior 
destino de nossas exporta-
ções, atrás apenas da China 
e dos Estados Unidos, e suas 
economias apresentam um 
fluxo de recuperação, inclusi-
ve da atividade industrial.

Nesse cenário, o minério de 
ferro teve aumento expressivo 
nos embarques, somando-se 
aos produtos agropecuários, 
como açúcar, soja e carne bo-
vina e de frango, nos quais já 
somos grandes fornecedores.

Os árabes, que ocupam o 
quinto lugar no ranking de nos-
sas importações, são nossos 
fornecedores de combustíveis 
fósseis e fertilizantes. Agora, 
devem ampliar as vendas de 
alumínio e podem assumir po-
sição mais estratégica para o 
Brasil no tocante aos adubos.

Ainda no que diz respeito 
ao fluxo comercial, merece 
ênfase o fato de os Emirados 
Árabes Unidos terem assumi-

Brasil, permitiu que o Estado 
tivesse uma legislação única, 
ao consolidar 30 anos de nor-
mas vigentes que tratam da 
promoção à saúde, bem como 
do combate à violência e dis-
criminação, além de políticas 
de acesso à saúde e demais 
benefícios assistenciais.

Ao longo da gestão atual, o 
público feminino também ga-
nhou diversos programas que 
garantem a preservação dos seus 
direitos, por meio de políticas 
responsáveis e acolhedoras.

Um importante avanço 
nesta direção foi a criação do 
Programa Dignidade Íntima, 
que viabiliza a distribuição 
gratuita de itens de higiene 
menstrual às estudantes da 
rede estadual, além de forma-
ção para elas e para os profis-
sionais da educação.

A grande expectativa é 
instituir o Dignidade Íntima 
de forma permanente após o 
envio, pelo governador João 

Doria, do projeto à Alesp 
(Assembleia Legislativa do 
Estado) para transformar o 
programa em lei [o projeto 
foi aprovado nesta semana e 
enviado ao governador João 
Doria para sanção].

Outro importante marco foi 
a criação do Programa Bolsa 
do Povo, que garantiu a priori-
zação das mulheres vítimas de 
violência doméstica ou mães 
que são arrimo da família (mo-
noparentais) para receberem 
os benefícios sociais.

Dentre as 18 iniciativas que 
compõem o programa, o Pros-
pera Família, Vale Gás, Renda 
Cidadã, Viva Leite, Bolsa Em-
preendedor, as mulheres rece-
bem amparo direto do Estado. 

Já em atenção as servidoras 
estaduais, o governador João 
Doria decretou a regulamenta-
ção da apuração das infrações 
administrativas decorrentes de 
qualquer forma de discrimina-
ção contra a mulher no serviço 

público estadual.
A partir de agora, os infra-

tores serão penalizados e mul-
tados e os recursos obtidos se-
rão aplicados em campanhas 
educativas sobre o tema. 

Em um Estado que abriga 
mais de 40% de todas as De-
legacias de Defesa da Mulher 
(DDMs) do país, a ferramenta 
SOS Mulher ajuda centenas 
de vítimas de qualquer tipo de 
violência a registrar ocorrên-
cias eletronicamente, solici-
tando ajuda imediata apertan-
do apenas um botão no celular.

Além disso, ganha destaque 
a gestão integrada entre Estado, 
municípios e sociedade civil, 
que promovem às Casas da 
Mulher serviços de acolhimen-
to e atendimento ao público fe-
minino vítima de violência.

Foram grandes conquistas 
para elas nestes últimos três 
anos e também importantes 
indicativos de que um governo 
responsável e forte salva vidas.

do a liderança no bloco como 
compradores do Brasil, com 
aumento de 13,21% no valor 
em 2021 em relação a 2020. 
Em segundo lugar, ficou a Ará-
bia Saudita, com crescimento 
de 9,78%, seguida pelo Egito, 
com expansão de 14,55%.

A posição do Brasil como 
exportador para os árabes é 
extremamente estratégica por 
um aspecto muito peculiar: 
dentre os cerca de 424 mi-
lhões de habitantes do bloco, 
distribuídos em 22 nações, a 
grande maioria professa a re-
ligião muçulmana. Estima-se 
que apenas cerca de 15 mi-
lhões sejam cristãos.

Para o mundo islâmico, os 
gêneros alimentícios precisam 
obedecer a uma série de requi-
sitos, desde o abate dos ani-
mais, que não pode causar so-
frimento, ou cultura agrícola, 
passando pelo processamento 
e embalagens. Nosso país tem 
excelência e as devidas certi-
ficações como fornecedor dos 
chamados produtos halal (“lí-
cito” / “autorizado” em árabe).

Além dos alimentos, esse 
mercado atrelado a preceitos re-
ligiosos tende a crescer em ou-
tros segmentos, como o de cos-
méticos e medicamentos. São 
oportunidades com potencial de 
ampliar nossas exportações.

O turismo halal também 
aponta tendência de expansão. 
Nessa área, o principal desti-
no brasileiro tem sido Foz do 
Iguaçu, no Paraná, onde já há 
boa experiência na recepção 
dos visitantes muçulmanos.

O mercado halal, segundo 
dados do State of the Global 
Islamic Economy, deverá 
movimentar cerca de US$ 
5,74 trilhões até 2024. Os po-

vos que consomem esses pro-
dutos representam quase um 
terço da população mundial, 
ou aproximadamente 1,9 bi-
lhão de pessoas.

Os árabes, considerando-se 
os aspectos demográficos e o 
poder aquisitivo, encontram-se 
entre os principais consumido-
res do universo muçulmano, 
que inclui outras etnias, como 
parte dos habitantes da Índia e 
a grande maioria do Irã, Tur-
quia, Paquistão e Afeganistão, 
dentre outros.

O mundo árabe demonstra 
rápida recuperação e apresenta 
alto índice de desenvolvimento e 
inovação em vários de seus paí-
ses. Ademais, insere-se de modo 
cada vez mais significativo na 
economia e no cenário global.

Os Emirados Árabes Uni-
dos sediam a Exposição Uni-
versal de Dubai e abrigaram o 
recente Campeonato Mundial 
de Clubes. O Catar receberá a 
Copa do Mundo da Fifa no final 
de 2022. Também são vultosos 
os investimentos de várias na-
ções do bloco em todo o mun-
do, nas mais diversas ativida-
des, incluindo as possibilidades 
de aporte de capital em clubes 
brasileiros, na esteira das opor-

tunidades abertas pela Lei da 
Sociedade Anônima do Futebol 
-- SAF (nº 14.193/2021).

O Brasil sempre teve exce-
lentes relações com os árabes, 
inauguradas em 1876 pelo im-
perador D. Pedro II, que visitou 
o Líbano e a Síria, dentre outros 
países da região. O fluxo migra-
tório intensificou-se desde então.

Hoje, são cerca de 12 mi-
lhões de imigrantes do bloco e 
seus descendentes vivendo no 
Brasil. Trata-se de uma inte-
ração histórica, fator humano 
importante para que o comér-
cio exterior entre os dois po-
vos prospere cada vez mais.
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“O maior patrimônio da criatura é a consciência tranquila.” (Chico Xavier)

O advogado, ex vereador e atualmente Diretor de 
Relações Públicas de Os Independentes, Raphael Dutra, 
celebrou idade nova ontem (17), ao lado dos seus pais 

Amadeu Dutra e Márcia Dutra, do seu irmão Ronaldo Du-
tra, e da sua filhota, a pastora Alemão Rayka. Parabéns!

Casal Patrício Augusto e Karla prestigiou a solenidade de 
colação de grau do filho Tales, em Comunicação, Publicidade e 

Propaganda pela PUC. Solenidade de muito orgulho para os bar-
retenses ocorreu na última quarta-feira, 16 de março. Parabéns 

Tales e pais Patrício e Karla pela conquista!!!

Rafael Alves Paro e Denise Vichiato Polizeli, disseram 
sim ao amor no último sábado (12), com a presença 

de familiares e amigos, em cerimônia leve e alegre. A 
comemoração teve direito ainda a churrasco especial 

assinado pelo próprio noivo, e do pequeno Charlie, 
levando as alianças. (foto: Izabella Pivotto Abe)

Noite de muita alegria e glamour, marcou a 
formatura de Gabriele Amendola de Olivei-
ra, uma das bacharéis em Direito, da Facul-
dade Barretos. A conquista foi compartilha-
da com amigos de sala, os pais Adalberto e 

Paola, e com a irmã Giovana.

A semana começou em clima de festa para Augusto 
Pedroso. O Chefe de Gabinete da Secretaria de Obras 

e Serviços Urbanos, completou idade nova no dia 
(14), recebendo todo o carinho dos pais Marcos e Ra-
quel, dos irmãos Gustavo e Michele, e da afilhadinha 

Heloísa. O palmeirense e estudante de Engenharia 
Civil, não desistiu de comemorar o aniversário, com 

um evento neste final de semana. Sucesso!

Vinicius Carvalho, profissional da saúde, se 
permitiu uma folga para curtir o seu aniversário, 

quarta-feira (16).  Ele partiu para Olímpia/SP, para 
curtir as maravilhas de um clube de piscinas ther-
mais. É claro que ao longo do dia, o aniversariante 
recebeu milhares de cumprimentos de amigos e 

familiares, pelas redes sociais. Parabéns Vini!

Enfim aconteceu a tão esperada e so-
nhada formatura da agora Engenheira 

Civil, Layane Ramos Melo, em uma noite 
de muito requinte e diversão, come-

morada com seus familiares, amigos e 
colegas formandos. Sucesso!

Chegou ao mundo no último dia (10), esse bebezão, o 
Thiago Souza Miranda Guido, pesando 3.750 kg e medindo 50 

centímetros. Os pais Natan e Letícia é só felicidade, e compartilham 
esse momento com os familiares e amigos. Linda família!

Os amigos, Leandro Sartori e David Armani, estão de férias, e o local es-
colhido para recarregar as energias foi a praia Martim de Sá, em Caragua-
tatuba/SP. Eles pretendem desfrutar da gastronomia local, e claro, curtir 

muita praia ao lado de boa companhia e cerveja gelada.  Aproveitem!
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A Câmara Municipal de Bar-
retos aprovou na última segun-
da-feira, projetos de decreto le-
gislativo, concedendo título de 
cidadão honorário ao deputado 
federal, Márcio Alvino (PL), e 
ao deputado estadual, André do 
Prado (PL). A iniciativa partiu 
do vereador e presidente da Câ-
mara, Paulo Correa (PL).

“Um importante reconhe-
cimento aos deputados Már-
cio Alvino e André do Prado, 
pessoas com quem tenho uma 
história dentro do Partido Li-

beral há mais de 20 anos e, 
desde então, podemos desen-
volver uma amizade e diver-
sos trabalhos em prol de Bar-
retos”, disse Paulo Correa.

O vereador destacou algu-
mas conquistas que tiveram e 
está tendo o empenho dos de-
putados: construção de uma 
escola estadual de ensino mé-
dio e uma Unidade Básica de 
Saúde - UBS no bairro Vida 
Nova, R$ 500 mil para Saúde 
de Barretos, R$ 200 mil para 
APAE, R$ 150 mil para obras 

de infraestrutura na Vila Pau-
lista e entorno da antiga Esta-
ção Ferroviária, R$ 200 mil 
para ABA, transferência das 
44 casas da Vila Paulista e 27 
casas da antiga Estação Fer-
roviária, transferência de 35 
mil metros quadrados (anti-
go campo do Nogueira) onde 
será construído o Conjunto 
Habitacional Andrea Bortola-
meotti - Padre André, R$ 200 
mil para aquisição de material 
de consumo médico hospita-
lar e medicamentos.

Na última quarta-feira, dia 
16, os representantes da nova 
diretoria da 7ª subseção da 
OAB Barretos realizaram reu-
nião na Câmara Municipal. O 
objetivo foi apresentar os in-
tegrantes da instituição.

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Correa, o Le-
gislativo foi colocado à dis-
posição, com a finalidade de 
integrar os poderes em bene-
fício do Município.

Estiveram presentes a dra. 
Arany Maria Scarpellini Priolli 
L’apiccirella, presidente da sub-
seção; a dra. Priscila Sanches 
Salviano de Oliveira, vice-presi-
dente; e o dr. José Carlos Gazeta 
da Costa Júnior, secretário.

A posse dos integrantes da 
nova diretoria da OAB Bar-
retos acontece no dia 25 de 
março, sexta-feira, às 9 horas, 
na Casa da Advocacia e Cida-
dania, na sede da instituição, 
que fica na Rua 18, nº 2733.

Também fazem parte da 
nova diretoria da OAB Barre-
tos, os advogados Márcio An-
tônio Domingues, secretário 
adjunto, e Antônio Carlos Fer-
reira de Almeida, tesoureiro.

O Plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo aprovou no último dia 
15, a criação do Código de 
Defesa do Empreendedor, que 
cria normas para a proteção 
da atividade econômica e para 
a atuação do Estado como 
ente regulador.

O parlamento foi favorável 
também ao projeto que possi-
bilita que famílias na fila para 
adoção sirvam como núcleos 
familiares para jovens afasta-
dos de suas famílias biológicas.

De autoria dos deputados 
Ricardo Mellão e Sérgio Vic-
tor, o Projeto de Lei 838/21 
tem como objetivo estabele-
cer instrumentos de proteção 
aos empreendedores do Esta-
do. Segundo o texto do proje-
to, será considerado empreen-
dedor toda pessoa, natural ou 
jurídica, que exerça atividade 
de desenvolvimento econômi-
co, gerando emprego e renda.

Com a criação do códi-
go, os autores planejam dar 
mais eficiência para o am-

Os deputados que integram 
a Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo aprovaram na 
última terça-feira (15), o projeto 
de autoria do Executivo que tor-
na lei o programa Dignidade Ín-
tima, voltado para a distribuição 
de itens de higiene menstrual em 
escolas da rede pública estadual.

Seis emendas parlamenta-
res foram aprovadas ao texto 
original, sendo duas delas para 

O Secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco Vi-
nholi, lança na próxima terça-
-feira, 22 de março, no Palácio 
dos Bandeirantes, o livro “De-
senvolvimento Regional, Ino-
vação e Municipalismo”.

O volume aborda os três 
anos de intenso trabalho e ações 
pioneiras em prol da elevação da 
qualidade de vida da população 
de todas as regiões e cidades de 
São Paulo.  Destaque para as ini-
ciativas de desenvolvimento re-
gional no Vale do Ribeira, Pon-
tal do Paranapanema, Sudoeste 
paulista e Vale do Paraíba.

O volume debate o esforço 
do governo estadual em favor 

da redução das desigualdades 
sociais e a nova sistemática de 
divisão regional do território 
paulista. Também são apre-
sentados e explicados os pro-
gramas desenvolvidos e im-
plementados pela secretaria.

O material jornalístico e 
interativo dispõe de QR co-
des que direcionam ao portal 
da secretaria, valoriza o fun-
cionalismo público e mantém 
a premissa da comunicação 
na gestão pública, com trans-
parência e publicidade. “É um 
balanço de intenso trabalho 
de toda a Secretaria de Desen-
volvimento Regional”, ante-
cipa o secretário Vinholi.

PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

PARA FICAR ATUALIZADO NO ASSUNTO
Na sessão ordinária de segunda-feira (14), o vereador 

Carlão do Basquete (PSD) convidou o colega Raphael Oli-
veira (PRTB) para participar da próxima reunião da bancada 
da situação com a prefeita Paula Lemos (União Brasil).  O 
social democrata não obteve resposta.

A INGRATIDÃO SOFRIDA PELOS POLÍTICOS
Quando ajudadas, muitas pessoas são ingratas com os po-

líticos, lembrou o vereador Ângelo Tegami (PV). Antes da 
próxima campanha, abandonam o barco. O recado foi dado 
para quem faz indicações políticas.

ERA CRAQUE OU PERNA-DE-PAU?
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL), re-

cordou que já jogou futebol e chegou a atuar no juvenil do BEC 
(Barretos Esporte Clube). Ao provocar risos durante a sessão 
ordinária, ironizou: “eu só falo a verdade, somente a verdade”.

MACHADO QUER IR ÀS URNAS
O servidor público Cláudio Machado (PSOL) confirmou 

que colocou seu nome a disposição do partido para disputar 
uma vaga na Câmara Federal.

VEREADOR PEDE UM TRATO NO BANHEIRO
Pintura, reforma e manutenção do banheiro público da 

praça do bairro Pedro Cavalini foram solicitadas pelo verea-
dor Vagner Chiapetti (REP).

CUIDADOS COM A PRACINHA DA GOMES
Reforma geral, bancos e iluminação na pracinha do bairro Go-

mes são pedidos do vereador Eduardo do Mercado (REP). Ele tam-
bém solicitou recapeamento nas ruas do Nadir Kenan e Cecap.

TRATAMENTO DA DEPRESSÃO NO MUNICÍPIO
O vereador Raphael Silvério (PSDB) quer informações 

sobre a quantidade de pessoas com depressão e o índice 
anual de suicídio em Barretos. Também deseja saber quais 
as ações do município para tratamento da depressão e sobre 
a divulgação do trabalho do CVV.

INTERNET GRÁTIS EM LOCAIS DE LAZER
Câmara Municipal aprovou requerimento do vereador 

Rodrigo Malaman (PSDB) que sonda a possibilidade da pre-
feitura instalar internet com acesso wi-fi em locais de inte-
resses que são associados à prática de lazer ao ar livre.

A SEGURANÇA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Informações sobre o sistema de segurança cotado para o 

cemitério municipal foram solicitadas pelo vereador Ricar-
do Bodinho (PP).

TURISMO O ANO INTEIRO
Como funciona o Passeio da Tradição na Estância Turís-

tica de Barretos?

PARA LER NA QUARESMA
Dica de leitura para o tempo quaresmal: “Fé Cristã e Di-

reitos Humanos”, organizado por Daniel Ribeiro de Almei-
da Chacon e Frederico Soares de Almeida, e publicado por 
Edições Loyola.

Câmara aprova título de cidadão barretense aos 
deputados Márcio Alvino e André do Prado

Projeto foi proposto pelo vereador Paulo Correa

Nova diretoria da OAB Barretos 
realiza reunião na Câmara

Integrantes foram recebidos pelo presidente do Legislativo, Paulo Correa

Deputados estaduais aprovam 
distribuição de absorventes íntimos a 
alunas de escolas públicas estaduais

implantação de ações e campa-
nhas educacionais sobre higie-
ne menstrual. Outras emendas 
garantem a distribuição dos kits 
para alunas das Etecs e Fatecs, 
e também a disponibilização de 
coletores menstruais reutilizá-
veis na lista de produtos, dando, 
assim, mais alternativas para as 
estudantes da rede estadual.

Criado em 2021, o Digni-
dade Íntima é uma iniciativa 

vinculada à Secretaria de Esta-
do da Educação que visa com-
bater a pobreza menstrual e o 
impacto negativo da falta de 
recursos básicos na educação, 
em particular a evasão escolar.

Além de disponibilizar itens 
de higiene, como absorventes e 
lenços umedecidos, a iniciativa 
promove também a formação 
de estudantes e profissionais 
da educação em temas relati-
vos à saúde da mulher, pobreza 
menstrual e suas consequências 
no contexto educacional.

Com a aprovação, o proje-
to segue agora para sanção ou 
veto, total ou parcial, do go-
vernador João Dória.

Municipalismo e inovação 
são destaque em livro do 

Desenvolvimento Regional

Assembléia aprova criação do Código de 
Defesa do Consumidor e prioridade na 

adoção para famílias acolhedoras
biente econômico do Estado 
e a proposta visa acabar com 
arbitrariedades na atuação 
do Estado.

Já o Projeto de Lei 755/20, 
de autoria da deputada Janaí-
na Paschoal (PSL), busca dar 
a possibilidade para famílias 
que estejam na fila para ado-
ção de funcionarem como fa-
mílias acolhedoras, que são 
núcleos familiares que aco-
lhem jovens afastados de suas 
famílias biológicas por um 
tempo determinado.

O texto prevê que, quan-
do notada a impossibilidade 
do jovem adotado de voltar 
para sua família biológica, a 
família acolhedora terá prio-
ridade na adoção do acolhido. 
De acordo com a proposta, as 
famílias que se dispuserem a 
funcionar como acolhedoras 
deverão passar por uma pre-
paração prévia.

Com a aprovação, os pro-
jetos seguem agora para san-
ção ou veto, total ou parcial, 
do governador João Doria.
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A organização da Festa do 
Peão de Barretos divulgou no-
vas atrações musicais para a 65ª 
edição, marcada para o período 
de 18 a 28 de agosto no Parque 
do Peão. A pré-programação 
artística já conta com cerca de 
40 shows e deve “crescer” nos 
próximos meses, como aconte-
ce tradicionalmente. A expecta-
tiva é que o evento receba cerca 
de 900 mil visitas em 11 dias.

Entre os já confirmados es-
tão os principais destaques da 
música sertaneja como Gust-
tavo Lima, que recebe César 
Menotti & Fabiano no projeto 
“Buteco”, Jorge & Mateus, 
Bruno & Marrone, Zé Neto 

Os 25 anos da ONG 
ImageMagica serão come-
morados com exposição fo-

Com destaques do sertanejo, pré-programação 
musical da Festa do Peão de Barretos é divulgada
Evento, que teve edição on-line nos últimos dois anos, está marcado para 18 a 28 de agosto com expectativa de mais de 900 mil visitas em 11 dias

& Cristiano, Rionegro & So-
limões, Maiara & Maraisa, 
João Bosco & Vinicius, Israel 
& Rodolffo, Guilherme & 
Santiago, entre outros.

O evento também abre espa-
ço para a chamada “nova gera-
ção” do sertanejo, com as gran-
des revelações da atualidade, 
incluindo Guilherme & Benutto 
e Clayton & Romário, que to-
cam junto com João Bosco & 
Vinicius no projeto Resenha dos 
Brabo, e Ícaro & Gilmar.

Tradicionalmente, a festa 
também conta com shows de 
outros gêneros além do serta-
nejo, com artistas pedidos e 
aclamados pelo público.

Neste ano, já estão confirma-
dos Pedro Sampaio, Wesley Sa-
fadão, que foi uma das grandes 
estrelas da live da Festa em 2021, 
Dilsinho, Hungria, além da bati-
da eletrônica do aclamado Alok e 
da dupla DubDogz, que também 
participa do Buteco.

RETOMADA
De acordo com Jerônimo 

Luiz Muzetti, presidente de Os 
Independentes, associação or-
ganizadora do evento desde seu 
início, em 1956, o retorno do 
evento presencial é muito aguar-
dado e repleto de expectativas.

“Estamos preparando uma 65ª 
edição histórica, marcando esse 
momento de retorno após a pan-

demia. Em mais de seis décadas, 
nunca tínhamos deixado de reali-
zar uma Festa do Peão de Barretos 
presencialmente”, explica.

O dirigente destaca ainda a 
importância e a força econô-
mica do evento para a região: 
em 2019, a festa movimentou 
mais de R$ 900 milhões, de 
acordo com pesquisa realiza-
da pela Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo.

A organização também 
anunciou que todos os proto-
colos de saúde que estiverem 
em vigor no período serão im-
plantados e seguidos.

MAIS ATRAÇÕES 
E RODEIO

Além dos shows já anun-
ciados, a Festa de Barretos 
deve receber diversas outras 
atrações musicais e culturais 
nos palcos espalhados pelo 
Parque do Peão, incluindo os 
concursos de Queima do Alho 
e Berrante, e os principais 

campeonatos de rodeio e o tra-
dicional Barretos International 
Rodeo, que revela o grande 
campeão do “Barretão”.

INGRESSOS
Os ingressos já estão à 

venda através do site oficial 
da Festa e pelo site.

Já tem data definida o 
próximo e principal sorteio 
da atual fase da campanha 
Corrente de Amor, em prol 
ao Hospital de Amor de Bar-
retos: será realizado no dia 
30 de março. Os prêmios são 
um Iphone 13 e um automó-
vel HB20 zero quilômetro. 
Serão duas pessoas sortea-
das nesta etapa, uma para 
cada prêmio, e os resultados 
serão divulgados no dia 31 
de março, após as 21 horas.

Como grande parte do 
serviço oferecido pelo Hos-
pital de Amor em Barretos é 
custeada pelas doações das 
campanhas realizadas em 
todo o Brasil, toda ajuda é 
muito importante.

A cada R$ 10 são gera-
dos dois números da sorte 
para concorrer aos prêmios. 
Para dar agilidade e facilitar 
as doações, os interessados 
contam com vários meios 
para participar da campanha.

Pessoalmente, as doações 
podem ser feitas em qual-
quer agência dos Correios 
do Brasil, na rede Savegna-
go Supermercados, Casas 
Lotéricas (código do Hos-

pital de Amor - 30912118), 
terminais de autoatendimen-
to da CAIXA e correspon-
dentes CAIXA AQUI.

Já on-line as doações 
podem ocorrer por meio do 
aplicativo Apcap do Bem, 
disponível no Google Play e 
na App Store, em que é pos-
sível doar utilizando cartões 
de crédito e débito, boleto e 
PIX; diretamente de sua con-
ta bancária pela chave PIX: 
pix@correntedeamor.com.
br; e ainda pelo Internet Ban-
king da CAIXA, em que o 
cliente do banco deve acessar 
por um computador pessoal.

Na atual fase da campa-
nha Corrente de Amor, que 
teve início em novembro de 
2021, já foram sorteados um 
MacBook Air 13 e uma Smart 
TV. E todas as pessoas que 
doaram neste período concor-
rem ao prêmio final que é o 
carro HB20 zero quilômetro.

“Com a solidariedade dos 
doadores, o Hospital de Amor 
segue salvando vidas oferecen-
do gratuitamente um tratamento 
de excelência”, reforça Larissa 
Mello, coordenadora de campa-
nhas do Hospital de Amor.

Campanha em prol ao 
Hospital de Amor sorteará 

Iphone 13 e HB20 em março

Museu Ruy Menezes recebe exposição 
fotográfica em homenagem às mulheres

tográfica em homenagem 
às mulheres. Até o dia 8 de 
abril, o Museu Histórico, 

Artístico e Folclórico Ruy 
Menezes recebe exposição 
de fotografias em celebração 
ao mês internacional das mu-
lheres, “Escola do Olhar - 25 
anos da ImageMagica”.

As fotos fazem parte do 
projeto “Escola do Olhar” da 
ImageMagica, realizado com 
recursos da Lei Rouanet, e 
reúne imagens de empode-
ramento feminino com mu-
lheres em diversos lugares e 
ações. A mostra compila vá-
rios trabalhos realizados ao 
longo de diversos anos.

Para o secretário municipal 

de Cultura, Rogério Teodósio, 
a exposição é uma oportunida-
de de aprendizagem e cultura 
a toda a comunidade. “É um 
prazer proporcionar mais uma 
vez aos barretenses esta expe-
riência maravilhosa da ONG 
ImageMagica”, comentou.

A exposição tem entrada 
gratuita e é aberta ao público 
em geral de terça a sexta-fei-
ra, das 9 às 17 horas; sábados 
e domingos, das 9 às 12 horas.

O Museu Ruy Menezes 
fica na avenida 17, esquina 
da rua 16, na Praça Francisco 
Barreto - Centro.

ESPORTE
BEC promove avaliação 

técnica para o Campeonato 
Paulista da Base

O Barretos Esporte Clube, 
em parceria com a secretaria 
municipal de Esportes e Lazer, 
promove neste sábado, 19 de 
março, uma avaliação técnica 
para o Campeonato Paulista da 
Base. Podem participar atletas 
nascidos entre 2005 e 2012.

Não é necessária inscrição 
para participar, basta compare-
cer ao local no horário corres-
pondente à faixa etária. A se-
letiva acontecerá no Conjunto 
Poliesportivo João Batista da 
Rocha “Rochão” e serão avalia-
das as seguintes categorias: Sub 
11 (nascidos entre 2011 e 2012) 

às 7h30; Sub 13 (nascidos entre 
2009 e 2010) às 9h30; Sub 15 
(nascidos entre 2007 e 2008) às 
14h30; e Sub 17 (nascidos entre 
2005 e 2006) às 16h30.

Para o secretário de Espor-
tes, Tony Vieira Carvalho, essa 
é uma ótima oportunidade de 
se destacar devido às possibi-
lidades de crescimento que um 
campeonato paulista oferece.

“Os selecionados irão com-
petir no Campeonato Paulista 
de Base representando a cidade 
através do Barretos Esporte Clu-
be e, com isso, ganham visibili-
dade e experiência”, explicou.

Equipe de luta olímpica 
classifica dois atletas para 
Campeonato na Argentina

A equipe barretense de luta 
olímpica do Projeto Revelar parti-
cipou no último final de semana do 
Campeonato Brasileiro de Wres-
tling 2022, realizado na cidade de 
São José Campos/SP, na catego-
ria U17. Além de conquistar três 
medalhas de ouro, duas de prata 
e seis de bronze, o time barreten-
se, composto por 10 atletas, ainda 
classificou dois lutadores para re-
presentar o Brasil no Campeonato 
Pan Americano, que vai acontecer 
em Buenos Aires, Argentina.

O barretense João Ricardo 
Carregari foi o sexto colocado na 
categoria amador, modalidade 
street, do 8° Campeonato de Ska-
te que aconteceu em Barrinha/
SP. O evento realizado no último 
domingo (13), contou com a par-
ticipação de 50 skatistas. O atleta 
tem apoio da secretaria municipal 
de Esportes e Lazer de Barretos.

RESULTADOS:
Lucas Barbosa, ouro e bronze – 
classificado; Wilson Gabriel, ouro 
e prata - classificado; Augusto 
Rafael, ouro e bronze; Hugo 
Luiggi, prata e bronze; Stefanni 
Dias, bronze; João Pedro, bron-
ze; Vitor Gabriel, bronze.

Os 11 judocas barretenses 
que participaram da Copa São 
Paulo de Judô no último final 
de semana, na cidade de São 
Bernardo do Campo, trouxeram 
sete medalhas para Barretos.

Foram 92 agremiações par-
ticipantes, num total de 1.200 
atletas, nas classes Sub09, 
Sub11, Sub15, Sub18, Adulto 
(Divisão de Aspirantes) e Sê-
nior (Divisão Especial).

Os atletas que conquis-
taram uma medalha de ouro 
e seis de bronze, treinam no 
Complexo do Rochão e agra-
deceram ao apoio da prefeitura 

de Barretos, por meio do se-
cretário municipal de Espor-
tes, Tony Vieira de Carvalho.

MEDALHA DE OURO
Sophia Damascena, catego-

ria aspirantes, sub09 - meio leve.
MEDALHAS DE BRONZE

Thiago Leal, categoria M3 
- meio pesado; Giovana Sant 
Anna, medalha de prata na Ca-
tegoria F4; Francisco Andrade, 
categoria M6 - meio pesado; 
Reinaldo Jose, categoria M1 - 
meio leve; José Eduardo, cate-
goria aspirantes sub15 - pesado; 
Dallitom Rodrigues, categoria 
aspirante adulto - meio pesado.

Barretense fica em 6° 
lugar em Campeonato 

de Skate

Barretenses conquistam sete 
medalhas na Copa São Paulo de Judô
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Na noite da última segun-
da-feira (14), lideranças sindi-
cais da CUT, Força Sindical, 
UGT e CTB, além de lide-
ranças do MST e da política, 
lançaram de forma unificada 
o Calendário de Lutas 2022 
para o estado de São Paulo.

No evento, realizado em 
Hortolândia, duas iniciativas 
foram destacadas como fios 
condutores do Calendário de 
Lutas 2022 para o Estado de 
São Paulo: os Comitês de Luta 
em Defesa da Classe Trabalha-
dora e o Vale Transporte Social.

COMITÊS DE LUTA
Os Comitês de Luta em 

Defesa da Classe Trabalha-
dora, lançados recentemen-
te pela CUT, serão comitês 
instituídos em locais de tra-
balho, comunidades e outros 
espaços para dialogar com a 
população sobre a situação 
do país, a necessidade de 
mudarmos seus rumos e, so-
bretudo, através de ações so-
lidárias, ajudar famílias em 
situação de vulnerabilidade. 

“Um terço da nossa so-
ciedade ou está desempre-
gado, ou está no desalento, 
ou não tem o suficiente para 
sustentar a família. Estão 
vendo a fome, a miséria che-
gar a milhões de brasileiros, 
em especial nas capitais”, 
ressaltou Sérgio Nobre, pre-
sidente nacional da CUT.

“A população está em um 
momento dramático e a ideia 
é ir até os locais de trabalho, as 
comunidades e praticar a solida-
riedade com os desempregados. 
A fome vai chegar nesses e os 
comitês serão pontos de apoio”, 
acrescentou Sérgio Nobre.

Em seu Twitter, o vice-
-presidente da CUT-SP, Luiz 
Cláudio Marcolino, comen-
tou sobre o Calendário de 
Lutas 2022 para o estado de 
São Paulo.  “Participação 

popular é o pilar deste calen-
dário, que foca em ações so-
lidárias contra a fome e o de-
semprego no Estado de SP”.

VALE TRANSPORTE 
SOCIAL

A proposta do Vale 
Transporte Social consiste 
em garantir transporte gra-
tuito aos trabalhadores e tra-
balhadoras desempregados, 
que muitas vezes não têm 
recursos sequer para comer, 
quanto menos para procurar 
uma nova colocação.

“Trabalhadores gastam 
mais com transporte do que 
com comida. Estão no desa-
lento, desempregados, por-
tanto, uma pauta essencial 
que temos é a criação do Vale 
Transporte Social, para acu-
dir essa população e colocar 
esses milhões no sistema de 
transporte (…) Queremos 
apresentar esse projeto nas 
comunidades, nas empresas 
e a prefeitos”, enfatizou o 
presidente nacional da CUT. 

MOBILIZAÇÕES 
EM 2022

Com os Comitês de Luta 
em Defesa da Classe Trabalha-
dora e o Vale Transporte Social 
como principais bandeiras, o 
Calendário de lutas da CUT e 
centrais sindicais foi anuncia-
do durante o evento.

A partir do calendário, 
centrais sindicais e movi-
mentos sociais organizarão 
essas outras lutas e também 
espaços e locais nas princi-
pais cidades paulistas com o 
objetivo de viabilizar ações 
de solidariedade, além de 
atividades de diálogo e es-
cuta da população e formas 
de pressão sobre o poder pú-
blico e parlamentares para 
que as reivindicações mais 
urgentes da população sejam 
atendidas. (Fonte: CUT, com 
edição de Seeb Barretos)

Centrais sindicais lançam 
Calendário de Lutas para 2022

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 
confirmou a revitalização das 
academias ao ar livre da cida-
de. A primeira a receber as me-
lhorias foi a Academia ao Ar 
Livre “Geraldo Andrade”, lo-
calizada na Região dos Lagos.

De acordo com o secretário 
municipal de Esportes, Tony 
Vieira Carvalho, na próxima 
segunda-feira terá início a ma-
nutenção da academia ao ar li-
vre da Avenida dos Coqueiros.

“É importante salientar 
que as academias ao ar livre 
são mais uma opção de lazer e 

esporte gratuita para os barre-
tenses, um auxílio contra o se-
dentarismo da população, por 
isso é tão importante mantê-
-las em boas condições”, dis-
se o secretário.

Dentre as melhorias do lo-
cal estão sendo realizadas as 
substituições de molas, eixos, 
parafusos, alvenaria, rolamen-
tos e pintura dos aparelhos.

Serão revitalizadas as aca-
demias ao ar livre da Avenida 
dos Coqueiros, dos bairros 
Christiano Carvalho, Cecap 
II, Zequinha Amêndola, São 
Francisco, Distrito de Ibitu e 
do Rochão.

As equipes da secretaria mu-
nicipal de Obras, juntamente com 
o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE), estão trabalhan-
do na recuperação da rua 16 com 
a avenida 31. As obras fazem 
parte do cronograma de ações da 
prefeitura de reconstrução e pre-
venção a enchentes.

A prefeita Paula Lemos e o 
secretário municipal de Obras e 
Serviços Urbanos, Raul Paga-
nelli, estiveram em visita ao lo-
cal na última segunda-feira (14).

“Mais que recuperar Bar-
retos dos danos causados 

pelas enchentes, estamos tra-
balhando na prevenção. Que-
remos evitar a tristeza vivida 
por nossa cidade no mês de ja-
neiro. Entendemos a urgência 
de reconstruir todos os pontos 
e estamos reconstruindo da 
forma correta, não somos uma 
gestão de ações paliativas, 
mas de ações efetivas”, enfa-
tizou a prefeita Paula Lemos.

Na semana passada foram 
iniciadas as obras de drena-
gem e prevenção de enchentes 
na rua 22, no trecho entre as 
avenidas 39 e 41.

A prefeita Paula Lemos 
participou na última terça-
-feira (15), do “6º Encontro 
Regional - Giro São Paulo 
2022”. O encontro ocorreu 
na Faculdade de Ciências da 
Saúde de Barretos Dr. Paulo 
Prata e foi realizado pela sec-
cional paulista da União Na-
cional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (Undime).

Paula Lemos agradeceu à 
presença de todos no evento e 
ressaltou a importância de se 
discutir a educação de forma 
coletiva. “Tanto na escola es-
tadual quanto na municipal os 
alunos são todos barretenses e 
estão sendo olhados e cuidados 
de forma integral. A educação 
é um processo constante, onde 
não existe uma verdade abso-
luta, existe diálogo com muita 
responsabilidade”, disse.

O evento foi conduzido 
pela presidente da Undime 
São Paulo e Dirigente Munici-
pal de Educação de Mairiporã, 
Márcia Bernardes, e contou 
com a presença da equipe da 

Emoção e memória marca-
ram a abertura da exposição iti-
nerante “Recinto Paulo De Lima 
Correa e suas Tradições Cultu-
rais”, realizada na última segun-
da-feira na Biblioteca Municipal.

Estiveram presentes o se-
cretário municipal de Cultura, 
Rogério Teodósio, artistas e 
apreciadores das tradições dei-
xadas pelo Recinto Paulo de 
Lima Corrêa. A mostra, idea-
lizada pela barretense Daniella 
Pereira de Oliveira, tem como 
objetivo homenagear mulheres 
que fazem parte da construção 
da história, cultura e das tradi-
ções da nossa cidade.

A abertura contou com 
apresentações do berranteiro 
Alceu Garcia, do poeta J. Car-
valho e dos músicos Diogo 

Cumprindo um compromis-
so firmado em 2021, a prefei-
tura de Barretos confirmou que 
os estudantes que utilizam o 
transporte universitário já con-
tam com o subsídio de 60%.

De acordo com o setor de 
Transporte Escolar da Secre-
taria Municipal de Educação, 
atualmente são atendidas as 
cidades de Ribeirão Preto e 
Bebedouro, no período notur-
no, e São José do Rio Preto, de 
manhã e à noite, beneficiando 
pelo menos 285 universitários, 
divididos em 16 faculdades.

“Ano passado, por força 
de uma lei federal, não pude-
mos alterar a ajuda de custo 
aos estudantes universitários, 
mas para 2022 conseguimos 
aumentar o subsídio para 60%, 

conforme prometido e assim 
garantirmos que esses jovens 
consigam prosseguir com seus 
estudos em busca sempre de 
um futuro melhor”, comemo-
rou a prefeita Paula Lemos.

Para Yasmim Napoli Via-
na, que estuda Psicologia em 
Bebedouro, o subsídio da pre-
feitura consegue suprir as ex-
pectativas e ser viável à maio-
ria dos estudantes.

“Justamente pelo fato da pre-
feitura arcar com 60% do preço 
total da locomoção até Bebedou-
ro e da rota nos bairros na volta, 
facilitando o acesso dos estudan-
tes como um todo, considero 
uma ótima prática da prefeitura 
esse auxílio de preço e de loco-
moção para nós estudantes barre-
tenses”, disse a universitária.

Exposição itinerante “Recinto Paulo De 
Lima Corrêa e suas Tradições Culturais” 

é aberta com apresentações culturais
Mostra segue até o dia 22 de abril na Biblioteca Municipal

Silva, Marcinho Sanfoneiro e 
Ricardo Megda.

O secretário municipal de 
Cultura elogiou a iniciativa 
e disse que a exposição vem 
para contribuir com o proces-
so de ensino/aprendizagem 
nesse novo momento de reto-
mada dos eventos presenciais.  

“A nossa prefeita, Paula 
Lemos, preza pela interseto-
rialização das secretarias, en-
tão estamos concretizando o 
conceito da educação em suas 
múltiplas formas, estamos em  
um momento que precisamos 
contribuir com a formação das 
nossas crianças fomentando a 
educação, fomentando a cultu-
ra e suas diversas linguagens 
artísticas”, disse o secretário.

Daniela Oliveira, organiza-

dora da exposição, explica que 
o trabalho é um presente para a 
cidade. “A exposição sobre o re-
cinto foi uma ideia minha. Meu 
pai era um apaixonado pelas tra-
dições sertanejas e, junto com 
outras pessoas, contribuiu para o 
tombamento desse local tão es-
pecial pra todos nós e influenciou 

nessa minha iniciativa. Junto com 
minha família decidimos que 
precisamos compartilhar tudo 
isso. E este mês homenageamos 
também as mulheres”, disse.

A exposição Recinto Paulo 
De Lima Correa e suas Tradi-
ções Culturais segue até o dia 
22 de abril.

Academias ao Ar Livre de 
Barretos serão revitalizadas

Prefeitura inicia obras de 
recuperação da Rua 16

Intervenções fazem parte do programa de 
reconstrução e prevenção a enchentes

Prefeita Paula Lemos participa da abertura do 
“6º Encontro Regional - Giro São Paulo 2022”

seccional, da secretária muni-
cipal de Educação de Barretos, 
Jéssica Maria dos Santos, An-
dré Luís Marqui, representante 
da dirigente regional de Edu-
cação, Solange Beline, e de 
representantes de gestores mu-
nicipais, como supervisores de 
ensino, coordenadores peda-
gógicos e diretores de escolas 
de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental de Barretos.

Márcia Bernardes contou 
que o objetivo do Giro São 
Paulo é levar as ações da Undi-
me e a fala da educação pública 
para todas as regiões do Estado.

“Essa ano escolhemos 
Barretos como polo de toda a 
regional para estarmos reuni-
dos com os municípios vizi-
nhos e levar as ações, suporte 
e sempre levando a questão da 
educação pública com quali-
dade social”, explicou.

A secretária municipal de 
Educação, Jéssica Maria dos 
Santos, destacou que é uma 
conquista para Barretos, ago-
ra estância turística, receber 
um evento dessa relevância.

“Além da presença da nos-
sa prefeita, que é uma grande 
apoiadora de todas as causas 

educacionais do município, 
a presença da presidente da 
Undime, a Márcia Bernardes, 
que tem, junto aos secretários 
municipais de educação, diri-
gentes de ensino, governo do 
Estado, um trabalho de gran-
de relevância e luta para a me-
lhoria da educação”, disse.

Dentre as pautas de gestão 
escolar, o encontro promoveu 
a palestra “Gestão educacio-
nal com foco nos direitos de 
aprendizagem e nos resulta-
dos” proferida pela professora 
Maria Regina Passos, da Edi-
tora Moderna.

Prefeitura aumenta para 60% 
subsídio do transporte universitário
Prefeita Paula Lemos anunciou em 2021 o 

benefício que já foi colocado em prática
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A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de Co-
lina, Liliana Taha, acompa-
nhada da coordenadora Loide 
Fernandes, participou do en-
contro de primeiras-damas 
realizado na última sexta-fei-
ra, dia 11, em Nova Granada.

O evento reuniu 73 mu-
nicípios de toda a região e 
contou com a presença da 
primeira-dama do Estado de 
São Paulo, Bia Doria, que foi 
homenageada pelo reconheci-
mento de todo o seu trabalho 
voltado aos Fundos Sociais do 
interior paulista.

O encontro contou com 
a participação da deputada 
estadual Analice Fernandes; 
Fernando Fernandes, repre-
sentando o secretário de De-
senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi;  a prefeita de 
Nova Granada, Tânia Yugar, 

O prefeito Silvinho, acom-
panhado do vereador André 
Junqueira, assinou no último dia 
10 convênio com a Secretaria de 
Habitação para implantação do 
programa “Casa dos Meus So-
nhos”, que prevê a construção 
de 19 moradias para famílias de 
baixa renda em terrenos doados 
pelo município e já dotados de 
100% de infraestrutura urbana.

O ineditismo do projeto 
idealizado pela administração 
municipal foi elogiado pelo se-
cretário estadual, Flávio Amary, 
pela otimização de custos do 
empreendimento, que utilizará 
lotes em áreas dotadas de toda 
infraestrutura que irão contem-
plar famílias de baixa renda que 
não teriam condições de arcar 
com os custos e exigências de 
financiamento habitacional.

“O projeto Casa dos Meus 
Sonhos criado em Jaborandi será 
adotado como referência para to-

A prefeitura de Barretos, 
por meio da união das secreta-
rias municipais de Educação, 
Esportes e Obras, começou a 
reforma de todos os Centros 
Municipais de Esportes (Ce-
mepes). As ações de limpeza 
e zeladoria tiveram início no 
ano passado, quando foi feito 
o levantamento das obras e 
adequações necessárias.

A prefeita Paula Lemos, 
que esteve na última quarta-
-feira (16), em visita às obras 
do Cemepe do bairro Marília, 
ressaltou a falta de manuten-
ção nos locais por muitos anos. 
“Após 16 anos estamos refor-
mando todos os Cemepes para 
garantir esporte em espaços 

adequados pra nossos alunos e 
pra comunidade”, disse.

De acordo com a secreta-
ria municipal de Educação, 
os primeiros a receberem as 
reformas são os Cemepes dos 
bairros São Francisco e do 
Derby Clube, estes já estão 
em fase de acabamento e com 
previsão de entrega para o iní-
cio do mês de abril. Também 
estão previstas obras nas uni-
dades do Pimenta, Christiano 
Carvalho e Racibe Rezeck e 
Nova Barretos e América.

Para o secretário munici-
pal de Esportes e Lazer, Tony 
Vieira Carvalho, este investi-
mento em qualidade de vida 
beneficia alunos da rede mu-

nicipal e toda comunidade.
“Os Cemepes são importan-

tes para a interação escola/co-
munidade, pois em determinado 
período ele é utilizado por alunos 
com infraestrutura adequada para 
a realização das atividades físicas 
no âmbito escolar, no período 
contrário oferece as mesmas 
condições para os moradores da 
vizinhança”, afirmou.

Dentre as melhorias, rea-
lizadas de acordo com a ne-
cessidade de cada local, se-
rão feitas trocas de portões e 
alambrados, pintura do piso 
das quadras, reformas de ba-
nheiros, instalação de bebe-
douros, jardinagem e nova 
iluminação de LED.

FSS participou de 
encontro com Bia Doria

Liliana, Bia Doria, Loide, deputada estadual Analice Fernandes 
e prefeita Tânia Yugar (Nova Granada) no encontro regional

entre outras autoridades.
Na oportunidade, Bia Do-

ria entregou certificados e pla-
cas para os municípios e pes-
soas que se destacaram nos 
cursos profissionalizantes de 
manicure, pedicure, cabelei-
reiro e pedreiro, proporciona-
dos gratuitamente pelo Estado 
por meio do Fundo Social.

“Foi um encontro muito 

produtivo, onde tivemos a 
oportunidade de promover a 
troca de experiências entre os 
Fundos Municipais. Parabeni-
zo Bia Doria e toda sua equi-
pe pelo trabalho realizado e 
reforço o bom relacionamento 
de Colina com o Estado, que 
tem sido fundamental para as 
ações do nosso Fundo Social 
de Colina”, destacou Liliana.

ACIB promove encontro para 
tratar segurança na região central

Empresários, comunidade 
e diretoria da ACIB partici-
param de reunião para tratar 
de melhorias na segurança na 
região central realizada no au-
ditório da entidade, na última 
terça-feira (15). Os participan-
tes assistiram a orientações e 
puderam esclarecer dúvidas.

O encontro foi iniciado com 
palestra e orientações da Capitã 
PM Esther S. Silva Santos, que 
abordou entre diversos temas a 
segurança pública no contexto 
de justiça e as esferas de segu-
rança, diferença entre furto e 
roubo, a situação em Barretos e 
a importância do engajamento 
da comunidade em ações parti-
cipativas de apoio no combate 
ao crime em uma região central 
expandida. Também foi discuti-
da a intensificação de uma Vizi-
nhança Solidária na região.

O Vizinhança Solidária 
consiste na participação do 
olhar de um vizinho para ou-
tro, de uma ação em que uma 
pessoa olhe pela outra. Nessa 
proposta, as conversas e aler-
tas da comunidade são apre-
sentados em grupos de apli-
cativo whatsapp com a devida 
seriedade que a causa merece.

A ideia é que juntos, co-
munidade e autoridades, re-
forcem a segurança em uma 

Encontro teve presença da Capitã PM Esther S. Silva Santos e secretário municipal de Ordem 
Pública, Jorge Roberto Coutinho, e abordou a participação da comunidade no combate a furtos.

região e no chamamento ao 
190, conforme explica capitã 
PM Esther S. Silva Santos.

“Hoje falamos com os 
principais interessados na re-
gião, para fazerem parte des-
se olhar e contribuir, cada um 
com a sua responsabilidade, 
com a segurança,  auxiliando 
a polícia militar, para que o 
crime não aconteça”, disse.

O secretário municipal de 
Ordem Pública, Jorge Ro-
berto Coutinho, também par-
ticipou do evento, reforçou 
a importância da adesão da 
comunidade e da confiança 
entre os integrantes do grupo 
e disse que a prefeitura deve 
contribuir com o projeto.

“Já estamos contribuindo 
por meio do convênio com a 
Secretaria Estadual de Segu-
rança Pública, com aumento 
de viaturas e da atividade de-
legada, a disponibilização de 
viaturas na região central. A 

Secretaria de Ordem Pública 
está envolvida nesse contexto 
do nosso comprometimento 
do cuidado com a região e a 
cidade”, disse o secretário.

A região central já conta 
com um grupo de vigilância so-
lidária, que, a partir do encon-
tro, deve ser indicado para ou-
tras empresas e moradores da 
região, para expandir assim seu 
alcance visando maior eficácia.

Para Jackelyne Rossini, pre-
sidente da ACIB,  a proposta 
busca novas soluções para um 
reforço na segurança na região.

“A criação de alternativas 
para um aumento da nossa 
segurança é  uma solicitação 
antiga e constante dos empre-
sários e também moradores do 
centro da cidade. Com o apoio 
da nossa comunidade e de au-
toridades, queremos contribuir 
para a diminuição dos furtos 
e garantir melhores condições 
de trabalho”, disse Rossini.

Jaborandi conquista 19 moradias do 
programa “Casa dos Meus Sonhos”

Flávio Amary e Silvinho na assinatura 
do convênio na Secretaria de Habitação

dos os municípios paulistas pela 
redução de custos e atendimento 
às populações mais vulneráveis 
que não se enquadram nas exi-
gências previstas no Sistema Fi-
nanceiro da Habitação”, declarou 
o secretário Amary.

“Fico muito feliz em reali-
zar o sonho da casa própria de 
muitas famílias jaborandien-
ses, que serão beneficiadas 
com esse programa que será 

adotado pela Secretaria de 
Habitação para ser replicado 
em outros municípios”, desta-
cou o prefeito Silvinho.

O convênio prevê o repas-
se de R$ 750 mil para constru-
ção das 19 moradias populares 
em terrenos remanescentes do 
patrimônio municipal. A lei 
específica para esta finalidade 
será encaminhada para apro-
vação da Câmara.

Prefeitura de Barretos investe em 
qualidade de vida e reforma CEMEPES
Os espaços para prática esportiva estavam há mais de 15 anos sem obras de reparos



BARRETOS, 18 de março de 20228

O mês de março é dedicado 
à conscientização e prevenção 
do câncer colorretal, o segun-
do câncer que mais acomete 
homens e mulheres. Por isso, 
o Ambulatório de Referência 
em Especialidades (ARE I), o 
Postão, recebeu da segunda-
-feira (14) até a quarta-feira 
(16), uma equipe do Hospital 
de Amor para o atendimento 
preventivo da população.

O câncer colorretal é aque-
le que acomete o intestino 
grosso (ou cólon) e o reto 
(a parte final do intestino). 
Os principais sintomas são: 
sangramento pelo reto, alte-
ração do hábito intestinal e 
dor abdominal. Participaram 
da ação homens e mulheres a 
partir dos 50 anos.

Março 
Marinho: 

Postão 
recebe 

prevenção 
contra o 
Câncer 

Colorretal
Câncer do intestino é o 
segundo mais frequente 

entre homens e mulheres


