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NESTA ELEIÇÃO TEREMOS MENOS CANDIDATAS MULHERES - O publicitário e estrategista de marketing político eleitoral de governos 
e partidos, João Miras, nos brinda com este artigo, pontual para o dia e o mês das mulheres, além, claro, do ano político em que estamos.
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A solenidade de entrega 
do Diploma Reconhecimen-
to Rotário acontece nesta 
sexta-feira (13), às 19h30, 
na ACIB, homenageando os 
destaques do ano em cada 
segmento. Segundo a presi-
dente do Rotary, Vera Gori 
(foto), o paraninfo desta 
quinta edição é o procurador 
federal aposentado e gover-
nador indicado do Distrito 
4480 do Rotary Internacio-
nal, Gerson Januário. 

Barretos possui 5 pré-candidatos 
a prefeito para eleições 2020

As mídias sociais em ge-
ral, principalmente em vídeos, 
além de um destaque aqui e 
acolá na imprensa (jornais e 
TV), apontam a existência de 
5 barretenses que se intitulam 
pré-candidatos a prefeito nas 
eleições de outubro de 2020.

Paula Lemos, Raphael Oli-
veira, Paulinho da MP, Luiz 
Tegami e Sebastião Santos 
são apontados por partidos, 
correligionários e apoiadores, 
como os políticos que vão dis-
putar os mais de 85 mil votos 
dos eleitores barretenses.

Os 5 só devem oficializar 
suas candidaturas no prazo fa-
tal de registro das candidaturas 
junto ao TSE, no dia 15 de agos-
to. Antes, porém, devem passar 
pela aprovação dos diretórios 
municipais nas convenções par-
tidárias, que devem ocorrer en-
tre 20 de julho e 5 de agosto.

OS NOMES
A vereadora Paula Lemos 

é a que mais se mostra em 
pré-campanha eleitoral. Até 
o dia 3 de abril, ela deve ofi-
cializar sua filiação ao DEM, 
tendo o apoio do MDB, que 
deve apontar o nome do can-
didato a vice-prefeito, possi-
velmente, Chade Rezek.

O vereador Raphael Oli-
veira trabalha seu nome desde 
2019 nas redes sociais com 
sua oposição à atual adminis-
tração municipal. Nesta quin-
ta-feira (12), Oliveira anun-
ciou sua filiação ao PRTB.

O partido deve fechar con-
versas internas para viabilizar seu 
nome como candidato a prefeito, 
já que o empresário Paulo Sopra-
no se afastou da presidência da 
ACIB, após se filiar ao partido, 
por pretender o cargo do Execu-
tivo na eleição de outubro.

Raphael Oliveira e Pauli-
nho da MP (Paulo Soprano) 
podem fechar acordo com o 
partido para formarem dobra-
dinha ao Executivo.

O advogado Luiz Tegami 
pode ser sido o primeiro a ofi-
cializar perante a população, 
sua pré-candidatura a prefeito, 
pelo Partido Verde (PV). Seu 
nome é tido por eleitores como 
“a diferença dos políticos tra-
dicionais” entre os pré-candi-
datos, por isso, vem angarian-
do apoio desde o lançamento 
de seu nome no início do ano.

Já o deputado estadual Se-
bastião Santos trabalha desde 

2018 (quando foi reeleito para 
a Alesp), suas propostas para 
se lançar candidato a prefeito 
de Barretos. Para tanto, refor-
çou o cumprimento de pro-
messas da campanha a deputa-
do, para colocar seu nome em 
evidência junto à população.

POR FORA
Correndo por fora, o verea-

dor Rafael Dutra deixou o qua-
dro do PSDB (onde era candi-
datíssimo) e assumiu a frente 
do PSD local, com a bandeira 
de que pode sair candidato ao 
Executivo. Para tanto, trabalha 

em oposição à atual adminis-
tração municipal desde 2018.

Outro a correr por fora na 
disputa eleitoral ao Executi-
vo, em outubro, é o médico 
Munir Daher, que deixou o 
PSD após a filiação de Dutra 
e é disputado por diversas si-

glas partidárias, entre elas PT, 
PSL e Solidariedade.

Estas três siglas também 
pretendem lançar ou apoiar 
nomes para a disputa ao Exe-
cutivo de Barretos na eleição 
de 4 de outubro. (Fotos Redes 
Sociais e Câmara Municipal)

O Coordenador de Área 
da agência do IBGE de Bar-
retos, Júlio César Mora, con-
firmou que estão abertas até 
24 de março, via internet, as 
inscrições para a contratação 
de 126 agentes para atuarem 
no Censo Demográfico 2020.

Nas 7 cidades de atuação 
da regional do órgão (Bar-
retos, Colina, Colômbia, 
Guaíra, Guaraci, Jaborandi e 
Olímpia) devem ser contra-
tados 271 pessoas entre Re-

censeador, Agente Censitário 
Municipal e Agente Censitá-
rio Supervisor.  

As inscrições devem ser 
feitas pelo site da organizado-
ra do processo seletivo, o Ce-
braspe (https://www.cebraspe.
org.br/). A taxa de inscrição 
para as funções de nível médio 
(Agente Censitário Municipal 
e Agente Censitário Supervi-
sor) é de R$ 35,80 e para Re-
censeador, de R$ 23,61.

Os profissionais contra-

tados temporariamente pelo 
IBGE também terão direito 
a férias e 13º salários pro-
porcionais, de acordo com a 
legislação em vigor.

Esses profissionais irão 
trabalhar na coleta de infor-
mações do Censo 2020, en-
trevistando os moradores de 
todos os domicílios na região.

As remunerações dessas 
três funções variam de R$ 
1.100,00 a R$ 2.100 para 
ACM e R$ 1.700 para ACS.

Com um possível surto de den-
gue previsto para o início do ano 
em cidades paulistas, a Secretaria 
de Estado da Saúde de São Pau-
lo age para evitar a proliferação do 
mosquito que transmite a doença. 
Dados do ministério da Saúde re-
velam que, em 2020, São Pau-
lo tem, até o momento, mais de 
18.600 casos prováveis de dengue. 
Até o dia 9 de março a situação 
da dengue em Barretos apontava 
para 241 casos notificados, com 
20 casos positivos e 76 negativos. 
A Superintendência de Controle de 
Endemias informou que a dengue 
afeta cidades das regiões de São 
José do Rio Preto e de Presidente 
Prudente, cujos casos confirmados 
ultrapassam 3,7 mil, só em 2020.

Casos de dengue 
no estado 

de São Paulo 
podem aumentar 

em março

IBGE abre 126 vagas para o Censo 2020 em Barretos
Nas 7 cidades da regional do órgão serão contratados 271 agentes

Os proprietários de veículos 
com final de placa 3 têm até esta 
sexta-feira (13) para efetuar o paga-
mento da terceira e última parcela do 
IPVA 2020. O calendário segue até 
24 de março para os veículos com 
final de placa 0, desconsiderando os 
finais de semana. Os pagamentos 
podem ser feitos nos terminais de 
autoatendimento, no guichê de cai-
xa, pela internet, débito agendado 
ou outros canais oferecidos pela 
instituição bancária para fazer o pa-
gamento. O IPVA também pode ser 
pago em casas lotéricas.

Pagamento da 
terceira e última 
parcela do IPVA 

2020, placa 3, 
vence nesta 
sexta-feira

São Paulo amplia enfrentamento ao 
coronavírus com mil novos leitos de UTI

O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (12) a ampliação das medidas de 
enfrentamento ao novo coronavírus em todas as regiões do estado de São Paulo. A principal 
delas é a reserva de mil novos leitos de UTI para o atendimento a casos do covid-19. Doria 
disse que não há razão para pânico e reforçou a importância da campanha de comunicação e 
prevenção para evitar o alastramento da doença. (Foto: Agência Brasil)
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do aplicativo Chama

Mercado de trabalho: brilho 
nos olhos e cara de pau pode 

valer mais que currículo
Se você é jovem e está em 

busca de uma oportunidade de 
trabalho o início deste artigo pode 
parecer desanimador. Digo isso 
porque, de acordo com pesquisa 
recente do Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos) o índice 
de recém-formados que não con-
seguem emprego passou de 8,2% 
em 2014 para 13,8% em 2018.

De fato, o cenário brasileiro 
está longe do ideal. No entan-
to, mesmo com as estatísticas 
desfavoráveis, posso garantir 
diante da minha experiência de 
mercado: sua hora vai chegar 
e, quando isso acontecer, você 
precisa estar preparado.

No último mês tive a oportu-
nidade de tratar desse tema em 
uma conversa com jovens do Ins-
tituto Techmail, uma instituição 
sem fins lucrativos localizada em 
São Paulo focada na formação e 
capacitação de jovens aprendizes 
para o mercado securitário.

No encontro, a preocupação 
sobre as perspectivas de futuro era 
evidente. Isso porque atualmente 
ingressar e se manter no mercado 
de trabalho é bem mais complexo, 
devido às diversas transformações 
que freneticamente ocorrem no 
mundo e influenciam a todos nós, 
que vão desde mudanças tecnoló-
gicas quanto políticas, sociais e até 
mesmo climáticas.

Com isso fica bastante claro 
que o conhecimento adquirido 
através da formação universi-
tária já não garante a colocação 
de um profissional, pois, a cada 
dia, milhares de jovens são lan-
çados no mercado com o diplo-
ma debaixo dos braços e enfren-
tam dificuldades em obter sua 
primeira oportunidade.

A globalização e a concorrên-
cia acirrada tornaram as empresas 
mais exigentes, por isso, para se 
inserir no mercado de trabalho é 
preciso não apenas ter diferen-
ciais, mas também demonstrar 
um brilho nos olhos e atitude.

É este o pacote que encantará 
tanto os responsáveis que sele-
cionam os candidatos para traba-
lhar nas empresas quanto às pes-
soas que trabalharão a seu lado.

Em toda minha trajetória 
profissional sempre fiz questão 
de acolher àqueles jovens que se 
aproximam de mim ávidos por co-
nhecimento os encorajando a per-
guntarem o que quiserem, e tam-
bém os incentivando a dominar 
um assunto fundamental dentro do 
ambiente corporativo que, ironica-
mente, é bastante subestimado por 
muitos de nós: nós mesmos.

O valor do autoconhecimento 
é inestimável em todos os setores 
da vida, porque, então, no traba-
lho seria diferente, não é mesmo?

Ele abrange conhecimen-
to, responsabilidade, aceitação, 
realização e, finalmente, a busca 
constante de qualquer ser humano 
durante toda a vida: a felicidade.

Claro, no contexto do local 
de trabalho, felicidade pode ser 
tão subjetiva quanto na vida: 
pode ser a sensação de ser reco-
nhecido pelo gestor, de receber 
um generoso aumento compa-
tível com sua produtividade, 
de vivenciar a conclusão de um 
projeto pelo qual se dedicou tan-
to a ponto de fazer diferença na 
vida de outras pessoas, ou ain-
da, simplesmente trabalhar com 
aquilo que se ama com motiva-
ção, eficiência e engajamento.

Você é cara de pau?
Nas empresas pelas quais 

passei conheci vários jovens de 
grande potencial no início de 
suas carreiras e pude perceber 
uma característica em comum 
compartilhada por todos: a cara 
de pau. Mas não pense que isso 
é algo negativo dentro desse 
contexto, muito pelo contrário.

Aqui, a cara de pau que re-
comendo enormemente significa 
entusiasmo, interesse, senso de 
urgência, e, especialmente, agarrar 
uma chance para perguntar tudo o 
que quer aprender seja onde for.

E isso deve continuar ao longo 
de toda a carreira. O mercado de 
tecnologia, por exemplo, exige esse 
tipo de comportamento para acom-
panhar as constantes inovações.

Aqui no Chama encorajo 
a minha equipe e estar sempre 
de ouvido em pé, atenta ao que 
acontece em volta e a “se meter” 
na conversa alheia.

Muitas iniciativas e projetos 
podem ser enriquecidos com outra 
visão e colaboração de áreas dife-
rentes. Além disso, a nossa cultura 
é de “erro e acerto”, o que permite 
que todos tragam ideias diferentes e 
se integrem a projetos que não são, 
necessariamente, os de sua área.

Não tem tempo ruim para um 
profissional com fome de oportu-
nidade: perdi as contas de quantas 
vezes eu estava aguardando o ele-
vador quando chegava alguém pe-
dindo licença para perguntar algo; 
distraída na hora do cafezinho 
quando aparecia alguém para tirar 
uma dúvida sobre algo que gosta-
ria de saber mais; lavando as mãos 
no banheiro e surgia uma jovem 
curiosa pedindo mil desculpas, 
mas precisava aproveitar aque-
les segundos para dar um ponto 
de vista diferente sobre algo que 
havíamos falado duas semanas 
antes e que tinha pesquisado bas-
tante desde então. Eis o brilho nos 
olhos. E como é fascinante!

Portanto, na próxima vez 
que surgir uma oportunidade 
de trabalho, não se esqueça de, 
além do currículo, levar também 
para a entrevista esses atributos. 
Eles poderão garantir a você 
a tão sonhada oportunidade e, 
com isso, a chance de construir 
uma carreira sólida e de desta-
que no mercado.

Valentina Daldegan e 
Patrícia Carla Ferreira

Professoras do curso de 
graduação em Música do Centro 

Universitário Internacional Uninter

Trabalho em prol de uma 
sociedade justa e harmônica
O presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, ocupa nosso espaço 
de opinião nesta edição, tratando de um tema pertinente: o direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade de todos os cidadãos brasileiros. Segue.
Um dos alicerces da demo-

cracia brasileira consta no arti-
go 5º da Constituição Federal, 
que determina que todos são 
iguais perante a Lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza.

É sobre esta base que cons-
truímos o Estado Democrático 
de Direito, garantindo aos cida-
dãos a inviolabilidade do direi-
to à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade.

Promovendo o bem de to-
dos, sem preconceitos de ori-
gem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de 
discriminação, a Carta Magna 
traça as diretrizes do país que 
almejamos alcançar.

Ciente da missão de guar-
diã da Lei Maior, a Ordem dos 
Advogados do Brasil trabalha 
cotidianamente para transfor-
mar em realidade as deter-
minações contidas no texto 
constitucional. O dever de 
defender direitos e garantias 
fundamentais da cidadania é 
parte da essência da Ordem, 
que historicamente está ao 
lado da sociedade, desempe-
nhando o importante papel de 
assegurar o respeito às leis.

Diante desta tarefa, a OAB 
São Paulo encampa mudanças 
relevantes na sua política ins-
titucional, como a maior parti-
cipação feminina e a especial 
atenção à questão racial. Dois 
pontos relevantes e já postos 
em prática no primeiro ano da 
gestão 2019/2021.

Além de mais mulheres na 

estrutura, o Conselho Secio-
nal aumentou a representati-
vidade das pessoas pretas e 
pardas, que contribuem com 
os debates e definição de ru-
mos no âmbito da entidade, 
certificando que as mais di-
versas realidades da Advoca-
cia paulista estejam contem-
pladas em nossas decisões.

Uma inserção que tende a 
aumentar nos próximos anos, 
graças ao trabalho de base 
realizado pelas comissões que 
se dedicam à tarefa, trazendo 
profissionais da classe para 
dentro da ordem, com efeti-
va participação por meio das 
mais de cem comissões da 
casa, bem como das Audiên-
cias Públicas, abertas à socie-
dade, os seminários e debates, 
assim como atividades desen-
volvidas tanto pela secional 
quanto pelas Subseções.

Mais inclusiva, a OAB São 
Paulo passa por momento de 
mudanças evidentes, visando 
retratar a realidade nacional e 
a advocacia paulista em toda a 
sua complexidade.

Entre os passos empreendi-
dos para alcançarmos a igual-
dade social está a consciência 
das profundas desigualdades 
que afetam a população ne-
gra no Brasil em comparação 
à população branca. Assim, a 
Ordem paulista dá espaço e 
franqueia o amplo debate em 
torno de proposições que bus-
quem melhorias para todos.

O nosso Jornal da Advoca-

cia debruça-se sobre o tema, 
trazendo perspectivas, dados 
e informações para auxiliar a 
melhor compreensão das dis-
torções históricas que acom-
panham parcela dos cidadãos 
e cidadãs na rotina da Nação.

É fato que as pessoas pretas 
e pardas no país estão aquém da 
real representatividade política, 
social e econômica, se observar-
mos que correspondem a 55,8% 
da população, mas proporcio-
nalmente não ocupam posições 
que equilibrem esse contingen-
te, conforme demonstrado no 
estudo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
sobre Desigualdades Sociais por 
Cor ou Raça, divulgado em no-
vembro de 2019.

Há um longo caminho a 
percorrer para corrigir estas dis-
torções e fazer com que a maior 
parcela da população brasileira 
alcance os espaços de decisão, 
participação política, acesso à 
saúde e educação, inserção no 
mercado de trabalho e efetiva 
segurança pública.

Nesse contexto, a advo-
cacia se mantém vigilante e 
atenta para atuar em prol de 
maior equidade para a popula-
ção preta e parda. A resolução 
desta problemática passa pela 
união das instituições públi-
cas, da sociedade civil organi-
zada e do setor privado em es-
forço conjunto principalmente 
por meio de políticas públicas.

Na citada pesquisa do 
IBGE, registrou-se avanço na 

área da educação, com pretos 
e pardos somando 50,3% dos 
alunos regularmente matricula-
dos no ensino superior público.

A notícia foi comemorada 
em larga escala pelas redes so-
ciais, contudo, um olhar mais 
apurado sobre os mesmos da-
dos revela outro lado desta rea-
lidade: 28,8% desses estudan-
tes não chegarão à graduação, 
devido à alta evasão dos cursos.

É aí que devemos voltar a 
concentrar os nossos esforços, 
afinal, não basta que pretos e 
pardos cheguem às universida-
des públicas, é necessário que 
concluam seus estudos. E, para 
isso, todas as esferas da vida 
em sociedade precisam avan-
çar na mesma direção. A busca 
por uma sociedade mais har-
mônica e justa está no âmago 
da atuação da OAB São Paulo.

É preciso compreender que 
apenas assegurando igualdade 
de condições a todos — nota-
damente às pessoas que histo-
ricamente ocupam parcelas da 
comunidade constituídas por 
grupos discriminados e mar-
ginalizados de forma indevida 
pelo Estado e pela própria so-
ciedade — poderemos construir 
uma nação mais justa e no cami-
nho da paz social que queremos.

Assim, abriremos espaço 
para uma vida efetivamente dig-
na à totalidade dos importantes e 
indispensáveis grupos heterogê-
neos que dão origem a um ver-
dadeiro Estado Constitucional 
Democrático de Direito.

O governo paulista não gosta da democracia
O governo do Estado de S. 

Paulo, liderado por João Do-
ria (PSDB), foi protagonista 
de cenas lamentáveis que ga-
nharam o noticiário nacional.

Num ato contra os princípios 
democráticos, o governador e o 
presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado de São Paulo 
(ALESP), Cauê Macris, impedi-
ram a entrada de servidores pú-
blicos na sessão da Assembleia 
Legislativa que viria a aprovar a 
reforma da Previdência Paulista, 
em 3 de março.

As entidades de classes, 
que lá estavam representando 
os interesses dos trabalhado-
res do setor público, foram 
barradas.

Os servidores públicos são 
os mais afetados por esta refor-
ma paulista e tinham o direito 
de participar do debate. Já é de 

conhecimento geral que João 
Doria despreza o serviço pú-
blico – para ele, a iniciativa 
privada é a solução para tudo.

Porém, ele é líder do Exe-
cutivo estadual e deve respei-
to àqueles que trabalham pelo 
Estado para o povo.

João Doria parece desco-
nhecer o significado da demo-
cracia, na qual o povo exerce 
a soberania. O debate era es-
sencial, mas aos servidores 
foi negada a oportunidade de 
participar das discussões. Um 
projeto de tamanha magnitu-
de jamais poderia ser apro-
vado sem a participação dos 
trabalhadores.

Com a reforma aprovada 
(PEC 18/2019) e a aprovação 
no dia seguinte do Projeto 
de Lei Complementar (PLC 
80/2019), que muda a alíquota 

de contribuição, os servidores 
passarão a pagar até 16% de 
sua remuneração para a Previ-
dência, dependendo da faixa 
salarial, como é o caso dos 
que recebem acima do teto do 
Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), que atualmen-
te é de R$ 6.101,06.

Somada essa alíquota ao 
desconto do Imposto de Renda 
Retido na Fonte (IRRF), que 
pode chegar a 27,5%, o servi-
dor pode ter quase 50% do seu 
salário retido. Isso é um con-
fisco institucionalizado!

Para o governo Doria, a 
reforma da Previdência é uma 
medida de austeridade essen-
cial para (ele diz) economizar 
cerca de R$ 32 bilhões em 10 
anos. O servidor público mais 
uma vez é usado como bode 
expiatório e prejudicado pela 
má administração dos ges-
tores do estado, que em São 
Paulo foram e são, em sua 
maioria, do PSDB, o mesmo 
partido do governador.

Enquanto isso, a classe po-
lítica, incluindo o Legislativo, 
segue firme com seus altos 
salários, mordomias e pendu-

ricalhos e não demonstram o 
menor interesse em abrir mão 
de seus privilégios.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Ninguém evolui sem mudanças e não existem mudanças sem atritos ou deslocamentos, conflitos ou reajustes. 
À vista disso, reconheçamos que as crises da vida aparecem na estrada de todos em auxílio de todos.” (Emmanuel)

Juliana Felix de Moura é contadora e cliente especial da Outlet 
20$, a moda do preço único. Ela veste vestido de viscose es-

tampado com forro e zíper lateral, disponível nos tamanhos M 
e G. A Outlet 20 fica na avenida 21 entre ruas 24x26 no centro 
de Barretos. Mais novidades em nosso Instagram @20_outlet.

Há mais de um mês na Europa, o Advogado Flávio Borges Pi-
res, aproveita as maravilhas da Sicília na Itália. Além das belas 
praias, o local tem uma gastronomia farta, e Flávio aproveita 

para aprimorar o idioma italiano. Aproveite garoto!!!

Parabéns para a princesinha Ana Clara que completou 07 anos na 
última quarta-feira (11/03). Os mimos e paparicos ficaram por conta 

dos pais Silvio e Vanessa e do irmão Léo. Tudo de bom Ana Clara!!!

A noite de terça-feira (10/03) foi tomada por um mix de emo-
ções durante o jantar Pré Wedding, servido pelos chef’s Fer-

nando Lourenço e Beto Oliveira, que anunciaram para os seus 
familiares e amigos presentes que o motivo da celebração era 

o convite para a Missão Padrinhos. Noite memorável!!!

Destaque para o paisagista Tiago Gonçalves Araújo, que dedica boa 
parte do seu tempo para cuidar de mais 40 mil orquídeas que embe-
lezam ainda mais as ruas do Parque do Peão. Vale a pena conferir!!!

Amanhã sabadão (14/03) tem super comemoração com direito a Pa-
gode, bebida gelada e comida, numa badalada chácara de Barretos. 

O motivo é o niver de Augusto Pedroso. O evento acontece com a 
presença de familiares a amigos especiais. Felicidades Gustim!!!

Parabéns e muita saúde para o crossfiteiro Enrique Jesus Rodri-
guez, que completou idade nova ontem quinta/feira (12/03). 

Abraços e cumprimentos ficaram por conta dos amigos e familia-
res, e em especial sua amada Cris Soares. Felicidades Natuba!!!

Flash nos amigos, Sandrinha Bonfim e Gui Silveira, que ao 
longo dos anos de amizade, eles tem muitas histórias e 

confidências compartilhadas, e que recentemente 
descobriram uma paixão em comum, o Crossfit. Sucesso!!!
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PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Câmara inicia trabalhos 
para modernização de legislação
Lei Orgânica do Município e Regimento Interno do Legislativo serão reformulados

Na última terça-feira (10), 
a Câmara Municipal de Bar-
retos iniciou os trabalhos que 
serão desenvolvidos para mo-
dernização da Lei Orgânica 
de Barretos e do Regimento 
Interno do Legislativo.

As duas normas serão am-
plamente analisadas e debati-
das de forma a acompanhar o 
que estabelece a Constituição 
Federal, a Constituição Esta-
dual e diversos entendimentos 
dos Tribunais Superiores.

A iniciativa para os estudos 
e as consequentes reformula-
ções dos dois instrumentos le-
gais é da Mesa Diretora da Câ-
mara. Os procedimentos serão 
realizados obedecendo ao pla-

O prefeito Guilherme Ávila reuniu-se na última terça-fei-
ra (10), com os motoristas que prestam serviços na prefeitura, 
atuando nas secretarias municipais. Na oportunidade, o prefeito 
anunciou a elevação de padrão salarial, destacando que é mais 
um grupo que tem ganho real. São 33 motoristas que se enqua-
dram agora em novo padrão. A reunião teve participação dos 
secretários municipais de Finanças, Viviane Gonçalves Costa; 
e de Turismo, Adriano Santos; além do diretor presidente do 
IPMB (Instituto do Município de Barretos), Nilton Vieira, e do 
presidente da Câmara Municipal e do Sindicato dos Servidores 
Públicos, João Roberto dos Santos, João Mulata.

Motoristas da prefeitura têm 
elevação de padrão salarial

Vereador Euripinho 
pede a reabertura do 
Teatro Cine Barretos

O Centro Cultural “Osório 
Falleiros da Rocha” - Teatro 
Cine Barretos foi reinaugurado 
em 2011 e passou por reforma 
em 2018, com manutenção do 
sistema elétrico, teto e reparos 

em vários pontos do prédio.
Porém, segundo informa-

ções, as obras infelizmente 
estão paralisadas, “sendo que 
não sabemos ao certo a vera-
cidade desse fato”, apontou o 
vereador Olímpio Jorge Na-
bem, o Euripinho..

Por esse motivo, o verea-
dor solicitou à administração 
municipal a viabilização para 
colocar o Teatro Cine Barre-
tos em funcionamento e ques-
tionou, ainda, por qual razão o 
local se encontra fechado.

“O Teatro Cine Barretos 
tem uma estrutura que faz parte 
da história de Barretos e é uma 
fonte de cultura e lazer para 
toda a nossa população; porém, 
vejo que não recebe uma aten-
ção relevante”, disse Euripinho.

Sebrae lança Programa de 
Desenvolvimento Local com 

apoio da prefeitura de Barretos

Com a presença do prefei-
to Guilherme Ávila nas depen-
dências do Sebrae, foi lançado 
o PDL, Programa de Desenvol-
vimento Local, na última sexta-
-feira, 6 de março. A viabilização 
de capacitação e desenvolvimen-
to do projeto tem total apoio da 
prefeitura de Barretos.

Para se viabilizado, o pro-
grama definiu quatro setores da 
economia, que geram renda e 
emprego na cidade: Turismo, 
Agronegócio, Saúde e Tecnologia.

O lançamento teve o ob-
jetivo de conectar empresá-
rios destes quatro segmentos 
propondo o trabalho conjun-
to para execução de projetos 
e ações, a partir deste mês de 

março, com cronograma até 
dezembro. Mais de 70 empre-
sas já confirmaram participa-
ção nas oficinas de planeja-
mento do programa.

O prefeito Guilherme Ávi-
la destacou que “particular-
mente tenho uma admiração 
muito grande pelo trabalho 
que o Sebrae realiza em Bar-
retos. Desde que assumi, ain-
da no primeiro mandato, fiz 
com que todos os secretários 
convidados tivessem a expe-
riência que tive no Sebrae e te-
nho certeza que essa parceria 
leva muito mais planejamento 
e resultado para empreende-
dores da nossa cidade, geran-
do ainda mais empregos”.

Devido ao grande sucesso no primeiro mês, a Biblioteca Municipal, localizada na esquina da avenida 15 com a rua 18, antigo Fó-
rum, prorrogou até o dia 31 de março, a primeira Feira de Troca de Livros deste ano. O atendimento acontece de segunda a sexta- feira, 
das 8 às 17 horas. Os livros estão separados na biblioteca por área de conhecimento. Estão disponíveis livros didáticos, paradidáticos, 
apostilas para concursos, enciclopédias, e muitos outros. A regra básica para a troca neste ano é o leitor doar um livro e levar outros 
de seu interesse. Promovida pela prefeitura, por meio da secretaria municipal de Cultura, a feira busca incentivar a reciclagem dos tí-
tulos da biblioteca e, também, 
dar a oportunidade ao leitor de 
renovar o seu acervo pessoal.

Prorrogada Feira de Troca de Livros na Biblioteca Municipal

Barretos retoma Projeto 
Pontos Mis e apresenta 
Mostra Sofia Copolla

A secretaria municipal de 
Cultura, em parceria com o 
projeto Pontos Mis, realiza 
nos dias 20 e 27 de março a 
mostra Sofia Copolla, com a 
exibição dos filmes “Estranho 
que Amamos” (dia 20) e “Um 
lugar Qualquer” (dia 29).

As apresentações serão rea-
lizadas no CEUs (Centro de 
Esportes e Artes Unificados), 
na Rua São Jose, 803, Jardim 
Universitário, com entrada gra-
tuita. Nesta primeira edição po-
dem participar jovens e adultos, 
com idade a partir de 14 anos.

O Ponto MIS é um progra-

ma de circulação e difusão au-
diovisual nas cidades do esta-
do e visa promover a formação 
de público e a circulação de 
obras do cinema. A partir deste 
mês serão exibidos filmes to-
das as semanas no CEUS sem-
pre com entrada gratuita.

A Mostra Sofia Copolla re-
toma o projeto em Barretos 
e ao mesmo tempo homena-
geia as mulheres neste mês de 
março, apresentando o traba-
lho de uma das cineastas mais 
premiadas do cinema contem-
porâneo, segundo a gestora do 
projeto, Sueli Fernandes.

no de trabalho que está descri-
to no convênio firmado entre 
a Câmara Municipal de Bar-
retos e a Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo 
- USP, Campus Ribeirão Preto.

Para o desenvolvimento das 
atividades foi nomeada uma co-
missão responsável pelos estu-
dos e aplicação das reformas, 
composta pelos vereadores Al-
mir Neves, Aparecido Cipriano e 
Luiz Umberto de Campos Sarti.

Eles terão auxílio e parti-
cipação do Procurador-Geral 
Legislativo, Clóvis Ferreira 
Júnior; da Diretora Parlamen-
tar, Neire Cristina Donizeti 
Ribeiro Botacini; do Diretor 
de Comunicação, Rafael Lu-

ciano de Lucas; do Diretor 
Administrativo/Financeiro, 
Sílvio Homero de Souza; do 
Diretor de Protocolo e Expe-
diente, Wander Stuart Coro-
nato Nogueira, e do Assessor 
Chefe de Gabinete, Fradique 
Magalhães de Paula Júnior.

Todos os trabalhos serão su-
pervisionados pelo dr. Raul Mi-
guel Freitas de Oliveira, que é 
consultor e professor de gradua-
ção e pós-graduação de Direito 

Administrativo, Ambiental Mu-
nicipal e Urbanístico da USP.

O prazo para conclusão dos 
trabalhos é de 270 (duzentos e 
setenta) dias, podendo ser pror-
rogado por, no máximo, 90 (no-
venta) dias, com a apresentação 
do relatório conclusivo.

As propostas de modifica-
ção também serão amplamen-
te debatidas no Plenário da 
Câmara e passarão pelo voto 
de todos os vereadores.
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A 18ª edição do Barretos 
Motorcycles confirmou a par-
ticipação da equipe de acro-
bacias oficial Honda Força & 
Ação.  A apresentação aconte-
cerá no dia 01 de maio, sexta-
-feira, integrando a programa-
ção do evento, que acontece 
de 30 de abril a 02 de maio, 
no Parque do Peão.

A equipe composta por 
cinco profissionais renoma-
dos, que, ao longo de 30 anos, 
já fez mais de 4 mil shows 
pelo Brasil e outros países 
da América Latina, estará no 
Barretos Motorcycles com 
uma megaestrutura com siste-
ma de luz digital; rampas para 
salto e motos de 110 a 1000 
cilindradas.

A equipe oficial da fa-
bricante Honda, que já fez 
apresentações nos principais 
encontros de motociclistas 
do país, também já participou 
da Stock Car, Fórmula Truck, 
Fórmula Indy, Salão Duas 
Rodas e Salão do Automóvel.

De acordo com o piloto Fá-
bio Rolim, o Dentinho, coorde-
nador do Força & Ação, o gru-
po fará uma apresentação com 
manobras bem emocionantes e 
muitos efeitos especiais.

“Voltar ao Barretos Motor-
cycles depois de tantos anos 
nos deixou muito felizes. O 
público vai ver um show di-
vertido, com muita acrobacia, 
brincadeiras para toda a famí-
lia, saltos em arcos de fogo, 
moto lança-chamas e muitos 
brindes. São mais de 30 anos 
de experiência e muitos pro-
fissionais envolvidos. Com 
certeza vai ser uma apresenta-
ção incrível”, disse.

PROGRAMAÇÃO
Considerado um dos prin-

cipais encontros de moto-
ciclistas do país, o Barretos 
Motorcycles chega em 2020 à 
sua 18ª edição.

O evento acontece de 30 
de abril a 02 de maio no Par-
que do Peão com uma pro-
gramação intensa que inclui 

shows musicais em dois pal-
cos, apresentações de equipes 
de acrobacias diariamente na 
pista especialmente montada 
no espaço, Encontro Nacional 
e Internacional de Hayabu-
sas, Concurso Garota Motor-
cycles, Motobar, Passeio Mo-
tociclístico, Feira Comercial e 
diversos atrativos para o setor.

Dia 30 de abril, quinta-fei-
ra – Palco Principal: Roby e 
Thiago, Guilherme e Benuto. 
Palco Motobar: DJ e banda 
Trecho Urbano

Dia 01 de maio, sexta-feira – 
Palco Principal: Overdriver Duo, 
Biquini Cavadão. Palco Moto-
bar: DJ, Worse Blend, T4N3, 
Rock Veras, Los Cacareco

Dia 02 de maio, sábado 
– Palco Principal: Épicco, 
Ventania, Raimundos. Palco 
Motobar: Banda Trecho Ur-
bano, Goi & Banda, Receita 
Coletiva, Aminas A Trois, Tia 
Zica e DJ.

Mais informações: www.
independentes.com.br.

Equipe de acrobacias Força & Ação se 
apresentará no 18º Barretos Motorcycles
O grupo de pilotos profissionais da Honda e confederados se apresenta com show de manobras radicais no dia 01 de maio no Parque do Peão

Exposição de fotos “Mulheres Reais” será 
aberta na Delegacia da Mulher no dia 18
Mulheres que estão pre-

sentes no dia-a-dia da cidade, 
nas mais diferentes atividades 
econômicas, ganham prota-
gonismo nas imagens que os 
fotógrafos Jânio Munhoz e 
Guilherme Borges expõem a 
partir do dia 18 de março, no 
prédio da Delegacia de Defe-
sa da Mulher, em Barretos.

A mostra “Mulheres 
Reais” nasceu de um proje-
to idealizado pela delegada 
Denise Polizelli, responsável 
pela DDM Barretos. Os dois 
fotógrafos aceitaram o desafio 
e saíram em campo buscando 
retratar a força de trabalho fe-
minina na cidade.

São 20 fotos, ampliadas 
graças a uma parceria com a 
fotógrafa Izabella Abe, do King 
Stúdio, e que ficarão expostas 
no prédio da DDM, na rua 18, 
nº 137, entre avenidas 29 e 31, 
até o final do mês de março.

O objetivo é provocar uma 
reflexão sobre o Dia Internacio-
nal da Mulher. Posteriormente, 
as imagens podem percorrer 
outros espaços da região.

“Pensei nessas fotos para 
ter aqui dentro do ambiente 
da delegacia imagens com as 
quais as mulheres atendidas 
pudessem se identificar e que 
lhes servisse também de ins-
piração”, aponta a delegada 
Denise Polizelli.

“Recebemos diariamente 
mulheres que estão fragiliza-
das, com uma visão distorcida 
de si mesmas, e buscamos não 
apenas oferecer atendimento 

em segurança, mas também 
criar uma experiência positiva 
para que elas possam se fortale-
cer e enfrentar sua própria reali-
dade”, enfatizou a delegada

“Ver outras mulheres fortes, 
em diferentes condições e rea-
lidades pode ser inspirador, de-
monstra que a mulher tem múl-
tiplas possibilidades e que pode 
ocupar qualquer espaço. Todas 
essas atividades desenvolvidas 
por essas mulheres fotografa-
das são muito importantes para 
toda a comunidade barretense”, 
frisou Denise Polizelli.

Os dois fotógrafos barre-
tenses que aceitaram o desafio 
proposto, fizeram um trabalho 
artístico voluntário e dão seu 
ponto de vista nas imagens se-

lecionadas para a exposição.
O objetivo do projeto em 

médio prazo, segundo Poli-
zelli, é realizar outras edições. 
“Já temos uma conversa em 
andamento com a fotógrafa 
Izabella Abe, que trará um 
olhar feminino das mulheres 
reais e, certamente, vai assi-
nar outra edição desta exposi-
ção”, antecipa a delegada.

A abertura oficial da ex-
posição de fotos “Mulheres 
Reais” acontece no dia 18, às 
14 horas, com a presença de 
convidados. As fotos ficam na 
Delegacia de Defesa da Mu-
lher até o dia 30 de março, 
podendo ser visitadas diaria-
mente, durante o expediente 
da delegacia.
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A solenidade do Diplo-
ma Reconhecimento Rotário 
acontece nesta sexta-feira 
(13), às 19h30, na ACIB (As-
sociação Comercial e Indus-
trial de Barretos), homena-
geando os destaques do ano 
em cada segmento.

Iniciado em 2016, o even-
to lembra a dignidade e a 
conduta de rotarianos, e seus 
valores humano e social.

O paraninfo desta quinta 
edição é o procurador federal 
aposentado e governador indi-

cado do Distrito 4480 do Rotary 
Internacional, Gerson Januário. 

O diploma também objeti-
va homenagear homens e mu-
lheres de bem, cidadãos honra-
dos, com reconhecido trabalho 
de desenvolvimento socioeco-
nômico, cultural, agropecuário 
e comercial, assim também 
como a relevante cooperação 
em ações de cunho social em 
prol das famílias carentes, 
além de indiretamente ajudar a 
fortalecer o Rotary.

Em 2020, os homena-

geados com o diploma são: 
Homenagem especial: Bea-
triz Prata Amêndola; Com-
panheiro de clube: Amadeu 
Ferreira Dutra; Companhei-
ro do distrito: Celso Felício 
Fulas (Rotary Club de Olím-
pia); Companheira do Rota-
ract: Marina Eduarda Santos 
Dantas da Silva; Empreende-
dorismo: Alcino Badra Neto; 
Comunicação: Jacqueline 
Brito; Política: Eugênio José 
Zuliani; Política para mino-
rias: Eduardo Croys Felthes

“Nossa vida é lutar pelo 
povo. No incêndio e no salva-
mento. Se o destino está sem-
pre em jogo, só Deus nos dá 
seu alento”.

Os versos da canção dos 
Bombeiros, de autoria do Sol-
dado PM Luiz Alberto Rocha, 
são os que melhor definem a 
trajetória dessa instituição, 
que salva vidas e celebrou na 
última terça-feira (10) o ani-
versário de 140 anos.

A criação do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo está 
relacionada ao incêndio que 
destruiu a biblioteca da Facul-
dade de Direito e o arquivo do 
Convento de São Francisco, na 
capital, em fevereiro de 1880.

O episódio causou consterna-
ção e levou a um discurso indig-
nado do, então, deputado Ferreira 
Braga, que destacou a necessida-
de de uma cidade “tão rica quan-
to populosa” como São Paulo ter 
um corpo de bombeiros.

Então, em 10 de março de 
1880, a Assembleia Legisla-
tiva provincial estabeleceu 
a Lei nº 6, que autorizava 
o Governo a organizar uma 
seção de bombeiros com 20 
integrantes e a adquirir os 

equipamentos necessários ao 
cumprimento da missão.

Ao longo desses 140 anos, 
o Corpo de Bombeiros cresceu 
e se tornou uma das referên-
cias em resgates, salvamentos 
e combate a incêndios, além de 
ser a responsável por coorde-
nar o sistema de emergências.

Atualmente, a corporação é 
composta por 20 Grupamentos 
de Bombeiros (GB) distribuí-
dos no Estado, um Grupamento 
Marítimo (GBMar), com sede 
em Guarujá, além dos coman-
dos da Grande São Paulo, do 
Interior, e de outras unidades 
administrativas e operacionais.

O efetivo conta com mais 
de oito mil homens e mulhe-
res e tem o apoio de 2,4 mil 
viaturas. Somente em 2019, 
esses homens e mulheres que 
colocam a vida em risco para 
salvar o povo atenderam 4,3 
milhões de ligações pelo te-
lefone 193 (emergência) e 
realizaram 236,9 mil resgates, 
69,7 mil salvamentos e 51,4 
mil incêndios.

Também foram promovi-
das 5,5 mil ações educativas, 
77 mil prevenções em praias 
e balneários e socorridas 
247,3 mil vítimas.

MISSÕES
Os bombeiros paulistas tam-

bém executaram missões em 
outros Estados, como em Bru-
madinho, em Minas Gerais, em 
2019. Ao todo, 169 bombeiros 
auxiliaram nas buscas às vítimas 
do rompimento das barragens.

O Governo do Estado in-
veste constantemente para ga-
rantir o padrão de excelência 
do corpo de bombeiros. Ao 
longo do último ano, foram 
investidos R$ 23,5 milhões na 
aquisição de 76 viaturas.
OPERAÇÃO BAIXADA 

SANTISTA
Desde 3 de março, as equi-

pes do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo trabalham nas ações de 
resgate e salvamento das vítimas 
das fortes chuvas que castigaram 
a região da Baixada Santista.

Mais de 200 homens e mu-
lheres estão empenhados na 
missão, que agora está con-
centrada na região da Barreira 
João Guarda, no Guarujá. Du-
rante as ações, dois bombeiros 
– Cabo PM Rogério de Moraes 
Santos (43 anos) e Cabo PM 
Marciel de Souza Batalha (46 
anos) – perderam a vida para 
salvar outras pessoas.

O governador João Doria 
anunciou nesta quinta-feira 
(12) a ampliação das medidas 
de enfrentamento ao novo co-
ronavírus em todas as regiões 
do estado de São Paulo.

A principal delas é a reser-
va de mil novos leitos de UTI 
para o atendimento a casos do 
covid-19. Doria disse que não 
há razão para pânico e reforçou 
a importância da campanha de 
comunicação e prevenção para 
evitar o alastramento da doença.

Até o início da tarde desta 
quinta (12) eram 46 casos con-
firmados da doença no estado: 
44 na capital, um em Ferraz de 
Vasconcelos e um em Santana 

Corpo de Bombeiros de São Paulo completa 140 anos de existência
Corporação foi criada em 1880, após incêndio destruir biblioteca da Faculdade de Direito e arquivo do Convento de São Francisco na capital paulista

São Paulo irá ampliar enfrentamento ao 
coronavírus com mil novos leitos de UTI

de Parnaíba, ambas cidades da 
Grande São Paulo.

No momento, a prioridade 
é garantir atendimento a pes-
soas mais suscetíveis ao quadro 
grave do coronavírus, que são 
pessoas com idade a partir de 
60 anos, portadores de doenças 
crônicas graves e imunode-
primidos, como pacientes que 
passam por quimioterapia.

A meta é que os serviços de 
saúde das redes pública e privada 
estejam preparados para atender 
e orientar todos os pacientes com 
rapidez, segurança e qualidade.

O governador também ne-
gou a necessidade imediata de 
medidas mais drásticas, como 

a suspensão de atividades em 
repartições públicas e escolas. 
Todos os eventos culturais, es-
portivos e religiosos que reú-
nem grande público estão man-
tidos, tanto na capital como nas 
demais regiões do estado.

O coordenador do Centro 
de Contingência do coronaví-
rus, dr. David Uip, corroborou 
a decisão do Governo do Esta-
do e reforçou a recomendação 
de cuidados diários para evitar 
o alastramento do coronavírus. 
“Não tem sentido você fechar 
o estado de São Paulo porque 
há 46 casos confirmados. Mas 
essa é a decisão para o dia 12 
de março”, acrescentou Uip.

Governador do Estado de São Paulo, João Doria, e equipe de saúde, durante coletiva 
de imprensa sobre anúncio de novas medidas de combate ao novo coronavírus

Diploma Reconhecimento Rotário 
será entregue nesta sexta-feira na ACIB

Com um possível surto de 
dengue previsto para o início 
do ano em cidades paulistas, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo age para evitar a 
proliferação do mosquito que 
transmite a doença.

O superintendente da Su-
perintendência de Controle de 
Endemias, Marcos Boulos, re-
lata que a dengue já afeta cida-
des das regiões de São José do 
Rio Preto e de Presidente Pru-
dente. Se somados os registros 
dos Departamentos Regionais 
de Saúde dos dois municípios, 
os casos confirmados ultrapas-
sam 3,7 mil, só em 2020. 

A situação se torna mais 
preocupante, segundo Boulos, 
porque tanto a infestação do 
mosquito quanto o número de 
casos das doenças que o vetor 
transmite, podem aumentar 
nos próximos dias e se espa-
lhar para outras áreas.

“A expectativa é de que 

teremos, agora em março, ní-
veis mais altos das doenças 
transmitidas pelo mosquito, 
como a dengue. Ou seja, a 
epidemia pode ter um atraso, 
mas já esperamos que o nú-
mero de casos aumente a par-
tir de agora”, disse Boulos.

O combate ao mosquito, 
no estado, conta com apoio do 
Ministério da Saúde, além da 
participação de outros órgãos, 
como as Secretarias de Edu-
cação e Transportes Metro-
politanos e a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo, entre outros.

A iniciativa pretende enga-
jar a sociedade civil, municí-
pios e organizações públicas 
e privadas em atividades fo-
cadas na prevenção à dengue, 
chikungunya e Zika.

O diretor da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde, Júlio Croda, 
lembra que 80% dos focos do 

mosquito estão dentro das re-
sidências. Por esse motivo, o 
especialista reforça a necessi-
dade de toda a população ficar 
atenta e eliminar os criadouros 
do mosquito transmissor.

“Essa eliminação de focos 
deve ser semanalmente. O ci-
clo do mosquito se completa 
em sete dias. Se você demora 
mais de sete dias para elimi-
nar um foco, você não está 
sendo eficiente na eliminação, 
porque já houve a transforma-
ção em larva e em mosquito 
alado”, alerta Croda.

Dados do ministério da 
Saúde revelam que, em 2020, 
São Paulo tem, até o momen-
to, mais de 18.600 casos pro-
váveis de dengue, com cerca 
de 40 registros a cada 100 
mil habitantes. No mesmo 
recorte, a chikungunya (outra 
doença transmitida pelo Ae-
des aegypti) responde por 136 
casos e Zika, por 3.

Casos de dengue no estado de São 
Paulo podem aumentar em março
Dados do ministério da Saúde revelam que, em 2020, São Paulo 
tem, até o momento, mais de 18.600 casos prováveis de dengue
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As inscrições para artis-
tas de rua interessados em se 
apresentar durante a 65ª Festa 
do Peão de Barretos já estão 
abertas e podem ser realizadas 
até o dia 30 de maio deste ano.

O cadastro pode ser feito 
através do site da Seth As-
sessoria, que tem a curadoria 
desta ação e coordenará os 
trabalhos durante o evento.

Serão selecionados até 20 ar-
tistas e ou grupos musicais que 
se apresentarão nos dias 21, 22, 
27, 28 e 29 de agosto de 2020. 
As apresentações ocorrerão 
sempre a partir das 20 horas.

Cada inscrição selecionada 
terá a ajuda de custo de até R$ 

1.500,00, levando-se em consi-
deração o número de integrantes, 
repertório, instrumentos, distân-
cia e duração da apresentação.

O coordenador e ideali-
zador do projeto “Artistas de 
Rua”, Edmilson Sete, afirma 
que a expectativa em realizar 
pela primeira vez a ação no 
evento é muito positiva.

“A Festa do Peão de Bar-
retos é um grande festival 
multifacetado pela diversida-
de cultural e essa diversidade 
deixa as ruas do Parque do 
Peão com um cenário único, 
de proximidade e interação 
entre visitantes e artistas. O 
projeto Artistas de Rua quer 

encantar”, disse Sete.
O cadastro somente será vá-

lido para a seleção de apresenta-
ções artísticas nas ruas do Par-
que do Peão de Barretos 2020.

O site para inscrição é: 
https://www.sethassessoria.
com/noticias/inscricoes-artis-
tas-de-rua/ e nele terá o re-
gulamento para realização do 
cadastro. No dia 30 de junho 
será publicada a programação 
das apresentações.

Dúvidas e mais informações 
podem ser esclarecidas através 
do e-mail: seth@sethassesso-
ria.com ou pelo telefone da 
Seth Assessoria: (16) 9-99712-
5270. (Foto: Pedro Najax)

A população de Barretos 
vai receber, de forma diverti-
da, dicas para o uso conscien-
te da energia elétrica. Entre 
17 e 20 de março, a CPFL 
Paulista trará para quatro lo-
cais da cidade, apresentações 
de um espetáculo teatral que 
utiliza paródias, poesia e bom 
humor, para ensinar ao públi-
co conceitos de educação am-
biental, eficiência energética e 
segurança. A ação é gratuita e 
aberta para toda a população.

No dia 17, entre 15 e 18 ho-
ras, a apresentação será na sede 
do Instituto Rosentino Bispo, 
no bairro Nova Barretos. No 
dia 18, a apresentação será en-
tre 17 e 19 horas, na sede do 
CEU (Centro de Artes e Es-
portes Unificados, na Rua São 
José, no Jardim Universitário.

No dia 19, a apresenta-
ção teatral será entre 16 e 19 
horas, no Centro de Espor-
te e Lazer Racibe Rezek, no 
bairro Zequinha Amêndola e, 

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, participou 
na última quarta-feira (11/3) de 
comissão na Câmara dos Depu-
tados onde explicou as ações rea-
lizadas pelo Governo para com-
bater o coronavírus no Brasil.

Além de atuar na vigilância, 
com casos, o ministro Mandetta 
falou da previsão de ampliar para 
mais de seis mil postos de saúde, o 
programa Saúde na Hora, que per-
mite o funcionamento das unida-
des na hora do almoço, depois do 
expediente e nos finais de semana.

De acordo o ministro, 90% 
dos casos podem ser atendidos 
nos postos de saúde, o que vai 
beneficiar 40 milhões de brasilei-
ros. Luiz Henrique Mandetta ga-
rantiu que o governo federal está 
fazendo todos os esforços para 
proteger a população brasileira. 

“Nós vamos fazer todos os 
nossos esforços. O nosso Sistema 
de Saúde, ele tem sido nos últimos 
30 anos, construído de maneira 
mais equilibrada possível. Nós 
vamos procurar atender a todos 
e não deixar ninguém para traz. 
Mas, sabemos das nossas dificul-
dades. Procurarei estar presente 
em todos os estados discutindo 
com os secretários. Mas volto a 
repetir, o SUS é um sistema onde 
o atendimento, a operação, ela está 
na ponta. Aqueles primeiros casos 
nos estados onde a condição não é 
ideal, precisa ser repassado, reche-
cado. Porque vai ter o segundo, o 

CORONAVÍRUS
Governo vai ampliar atendimentos 
e começar vacinação contra gripe

Artistas de rua podem se 
inscrever até 30 de maio para a 
65ª Festa do Peão de Barretos

Com espetáculo teatral, CPFL Paulista 
ensina população da região de Botucatu a 

usar energia de forma consciente

finalmente, no dia 20, a apre-
sentação teatral será entre 15 
e 18 horas, na Praça Francisco 
Barreto, em frente à Catedral.

Além das apresentações tea-
trais, a empresa também estará 
promovendo iniciativas nas ca-
sas de moradores em situação 
de vulnerabilidade social. A 
companhia fará a substituição 
de lâmpadas comuns por mo-
delos de tecnologia LED, mais 
econômicas e duráveis. O ob-
jetivo é reduzir o consumo de 

energia dos clientes e ajudá-los 
a economizar na conta de luz.

“Estamos levando infor-
mação sobre a importância 
do consumo eficiente e segu-
ro da energia elétrica para as 
comunidades da nossa área 
de atuação, conscientizando 
os moradores sobre os benefí-
cios ambientais e a economia 
gerada pela eficiência energé-
tica”, explica o presidente da 
CPFL Paulista, Roberto Sar-
tori. (Foto Ilustrativa)

quinto, vai ter o décimo. Errar uma 
vez, no início, faz parte, é uma si-
tuação nova, mas aproveitem para 
se reposicionar”.

O ministro ainda anunciou 
que até o dia 18 de março todos 
os estados estarão preparados 
para realizar os exames labo-
ratoriais de diagnóstico do co-
ronavírus. Mas alertou sobre a 
importância de que cada pessoa 
entenda a necessidade de fazer 
sua parte para evitar a doença. 

“Os países que estão lidan-
do melhor com essa questão são 
onde a população é consciente. 
Aqui no Brasil, o primeiro indi-
víduo que tem esposa infectada, 
ele é recomendado o isolamento 
pelo pessoal de saúde, mas sai de 
dentro do isolamento e fala que 
não vai fazer o teste, a ponto de 

precisar fazer ordem judicial de 
emergência para pessoa coletar 
o exame e confirmar que ele está 
com a doença. Se a gente for com 
esse perfil de comportamento de 
achar que é uma grande brinca-
deira ou de achar que cada um 
sabe o que fazer, realmente a 
gente deve ter um número muito 
expressivo de casos”. 

A maioria dos casos de coro-
navírus no mundo é de baixa gra-
vidade, sendo que a atenção maior 
deve ser voltada aos idosos e pes-
soas com doenças crônicas, públi-
co mais atingido pela doença.

Por isso, na Campanha Na-
cional de Vacinação contra In-
fluenza, que começa no dia 23 
deste mês, os idosos e trabalha-
dores da saúde serão os primei-
ros a receber a vacina.
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BEC está no Grupo 2 do Paulistão Sub-15 e Sub-17
Campeonato terá a participação de 75 equipes
A Federação Paulista de 

Futebol divulgou na última 
quarta-feira (11), os grupos 
do Campeonato Paulista nas 
categorias Sub-15 e Sub-17. 
De acordo com a FPF, o cam-
peonato vai bater recorde de 
participantes nesta tempora-
da, pois terá a participação de 
75 times brigando pelo título.

Segundo a federação, o 
crescimento do número de par-

ticipantes foi devido à liberação 
dos times serem obrigados a 
jogarem o profissional para es-
tarem também nos torneios de 
base. Com isto, houve equipes, 
como o Catanduva, por exemplo, 
que optou apenas por jogar nos 
campeonatos de atletas menores.

Outro fator importante para 
a federação foi à filiação espe-
cial apenas para as categorias 
de base. Com isto, a Federação 

Paulista de Futebol recebeu 
novos filiados. Os exemplos 
são o União de Iacanga e o SC 
Brasil de Embu das Artes. Já o 
CAD Ribeirão Pires nada mais 
é que o antigo Diadema.

A equipe do Barretos EC 
está no Grupo 2, tendo como 
adversárias as equipes da 
Francana, Inter de Bebedouro, 
Batatais, Botafogo, Comer-
cial, Guariba e Sertãozinho.

Touro do Vale joga em Porto Feliz neste sábado

A equipe profissional do 
Barretos EC segue treinando 
no Estádio Fortaleza, se pre-
parando para a partida deste 
sábado, dia 14, às 15 horas, 
em Porto Feliz, diante do De-
portivo Brasil.

Sob o comando do trei-

nador, Ricardo Moraes, e do 
preparador físico, César de 
Cillo, a equipe pode contar, 
para esta partida, com o re-
torno dos volantes Elias e 
Guilherme Andrade, além do 
zagueiro Hismael, que se re-
cuperam de contusões.

Outra novidade pode ser a 
estréia do zagueiro e volante 
Lincoln, que deve ser inscrito na 
FPF até nesta sexta-feira (13), 
data de fechamento das inscri-
ções dos jogadores para disputa 
do Campeonato Paulista da Sé-
rie A3. (Foto: Jânio Munhoz)




