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O PAPEL DA ADVOCACIA NO COMBATE À CORRUPÇÃO - O Advogado e presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, distribuiu artigo especial, focando a importância da advocacia e de dos bacharéis
em Direito no “novo Brasil”em que estamos vivendo. Segue.
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Show Clube da Viola 25 anos é
neste sábado no Rio das Pedras

Neste sábado, feriado de 12 de outubro, o Rio das Pedras Country Club apresenta o Show do Clube da Viola 25 anos. A atração
principal é a dupla que fez e continua fazendo história, FRED &
PEDRITO. A dupla, que já lançou 16 discos na carreira e 1 dvd, com
3 discos de ouro, promete colocar o público para dançar a noite toda.
Seus parceiros de palco, a dupla consagrada Maurício & Marcelo, e
também o Dj Giuliano Capucho, completam as atrações musicais da
noite. Restam algumas mesas para venda. Ingressos de Open Bar e
pista estão à venda na secretaria da sede central do clube.

33ª “Caminhando com Maria” até a
Cidade de Maria será neste sábado

Começa venda de ingressos para o
Insane Sound, no Parque do Peão
Os ingressos para a 6ª
edição do Insane Sound (Encontro de Som Automotivo,
Tunning e Rebaixados), que
acontece de 18 a 20 de outubro no Parque do Peão, já
podem ser adquiridos em dois
pontos de venda na cidade de
Barretos: na loja oficial de Os
Independentes (avenida 43,
esquina da rua 38) e no estande do evento montado no
North Shopping.
Os ingressos diários, destinados ao público que não levará
seu veículo para competições,
tem os valores no 1º Lote a R$
30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)
para sexta-feira, R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) para
sábado e R$ 30,00 (inteira) e
R$15,00 (meia) no domingo.
O estacionamento será ven-

dido exclusivamente na hora.
Para aquisição da meia entrada será exigida documentação
que comprove o benefício.
ATRAÇÕES
Entre as atrações confirmadas na programação do Insane
Sound estão o Campeonato
Mundial de Som Automotivo
e Carros Rebaixados, Desafio
da Lombada, apresentações de

hair trick, manobras radicais
e drift na pista de acrobacias,
feira comercial com as novidades do setor, estúdio móvel de
tatuagens, entre outros.
No palco duas grandes atrações musicais: na sexta-feira,
dia 18, show com Dan Lellis,
um dos principais nomes do hip
hop nacional e, no sábado, dia
19, o aclamado MC Kevinho.

Assembleia de Os Independentes
elege nova diretoria neste domingo
Acontece
neste
domingo, dia 13, às
10 horas, no Parque
do Peão, a assembleia
ordinária do mês de
outubro da Associação
Os Independentes. Na
ocasião deve ser eleita,
por aclamação, a chapa única inscrita para
a gestão 2019/2020,
composta por Jerônimo Luiz Muzetti
como presidente, Emílio Carlos dos Santos
(Kaká) na 1ª vice-presidência, Hussein
Gemha Júnior no cargo de 1º diretor financeiro e José Carlos Branco como 1º secretário. Para Comissão de Ética e Conselho Fiscal também foram apresentadas
apenas uma chapa para cada. O Conselho Fiscal é formado
por Antônio Sant´Anna, Walter de Almeida, Calil Aguil, Jairo
Machado Jr. e Flávio Esteves da Silva. A Comissão de Ética
é formada por Mussa Calil Neto, Luiz Sérgio Naves, Wolinsk
Maruco, Evaldo Gomes, Roberval Câmara, João Francisco de
Carvalho e Pedro Paixão. O atual presidente, Ricardo Rocha
Bodinho, também apresenta, na ocasião, o relatório do mandato e balanço financeiro da gestão 2018/2019.

A tradicional caminhada
penitencial,
“Caminhando
com Maria”, está sendo preparada pela diocese de Barretos. A caminhada sai às 5 horas da manhã da igreja matriz
da Paróquia Bom Jesus até a
Cidade de Maria, em comemoração ao dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora
da Conceição Aparecida (padroeira do Brasil).
“Batizados e enviados,
com Maria, somos uma Igreja
em saída” é o tema desta 33ª
edição do Caminhando com
Maria e está em sintonia com o
projeto “Setorizar para Evan-

gelizar” que a diocese está
implantando, bem como com
o pedido constante do Papa
Francisco, que pede que a
Igreja seja cada vez mais uma
‘Igreja em saída’ e com o Mês
Missionário Extraordinário.
Emissoras de rádio transmitirão as orações durante a
caminhada e a missa, que será
presidida pelo bispo diocesano, dom Milton Kenan Júnior,
na Cidade de Maria.
Os organizadores lembram
os devotos de Nossa Senhora
que levem seus rádios e celulares para acompanharem as
orações, água e protetor solar.

Canonização de Irmã Dulce será neste
domingo com transmissão da TV Aparecida
A TV Aparecida preparou uma
cobertura jornalística da canonização de Irmã Dulce, que acontece
neste domingo, 13 de outubro, no
Vaticano, a partir das 14 horas. No
mesmo dia, às 13 horas, vai ao ar o
documentário “Irmã Dulce” sobre a
vida da religiosa e no dia 20 de outubro vai ao ar a celebração da missa em um estádio em Salvador, Bahia.
BIOGRAFIA E MILAGRES
Irmã Dulce, cujo nome de batismo é Maria Rita de Souza Brito Lopes
Pontes, ficou conhecida por suas obras assistenciais aos necessitados.
Religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, ela nasceu em Salvador, no dia 26 de maio de
1914. Ela faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos, no Convento
Santo Antônio, em Salvador. A Associação Obras Sociais Irmã Dulce,
fundada nos anos 1950 pela religiosa na capital baiana, atualmente é
um dos maiores complexos de saúde 100% gratuito do Brasil, com 3,5
milhões de atendimentos ambulatoriais, por ano, a usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS), entre idosos, pessoas com deficiência e com
deformidades craniofaciais, pacientes sociais, crianças e adolescentes
em situação de risco social, dependentes de substâncias psicoativas e
pessoas em situação de rua.
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Feira de adoção de
cães no shopping

Nas tardes deste sábado(12) e domingo (13), a equipe
de voluntários do Lar Temporário Anjos de Quatro Patas estará
no espaço do acesso A do North
Shopping Barretos, das 14 às
17 horas, realizando uma Feirinha de Adoção. São cães de
diferentes idades, de filhotes a
adultos, já vacinados, vermifugados e com ótimo estado de
saúde, colocados a disposição
de quem pode lhes dar um lar.
Para a adoção é necessário
preencher um cadastro com
nome, telefone de contato, documento de identificação e endereço completo, e um termo
de comprometimento em cuidar
do cachorro como ele deve ser
cuidado, com todo o amor e carinho. A coordenadora do Lar,
Rosário Noris, disse que “ temos
mais de 35 animais na casa, alguns pegos em situação total de
abandono e com sérios problemas de saúde. Para a feirinha
trazemos os que estão saudáveis e prontos para encontrar
seu lar definitivo. Porque ter um
cãozinho desses para cuidar é
motivo de muita alegria num lar,
não tenho dúvidas”.

Barretos passa a
oferecer consultas
com pediatra
neonatologista
na rede municipal
de Saúde
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Editorial

O papel da Advocacia no combate à corrupção
O Advogado e presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, distribuiu artigo
especial, focando a importância da advocacia e de dos bacharéis em Direito no “novo Brasil”em que estamos vivendo. Segue.
Na maior parte dos países ocidentais há entidades similares à
Ordem dos Advogados do Brasil,
criadas para a regulação do exercício da profissão e, assim como aqui,
defender as práticas legais inerentes
à defesa de direitos individuais e
coletivos, o Estado Democrático de
Direito e os sistemas de Justiça.
Pelo menos 111 nações contam com organizações de advogados que lutam por essas relevantes
causas, conforme lista da International Bar Association (IBA).
Esse singelo dado refuta ataques simplistas dos que não compreendem o papel institucional
da Advocacia e da OAB, que se
estende muito além dos também
justos pleitos da classe.
Desvalorizar a Advocacia e a
OAB tem sido frequente nos últimos tempos, tanto pelos que ignoram o respeito ao cidadão e à defesa
de seus direitos, quanto pelos que
de má-fé pretendem revogar o acesso à Justiça dos menos favorecidos.
A indispensabilidade da Advocacia e a necessidade de organização e regramento disciplinar
da classe deveriam ser encaradas
como incontestáveis. Afinal, na
essência de sua atuação está o
mais digno sentido em sociedades
contemporâneas, que é o respeito
à defesa dos direitos de cidadania.
Trata-se, inclusive, de erro
pueril acreditar que tantos países
estejam equivocados ao manter
tais ideias e entidades de classe.
A criação da Ordem dos Advogados do Brasil nos coloca em
alinhamento com as melhores
práticas internacionais.
Hoje, a OAB serve como referência: tem história ímpar em seus
quase 90 anos de trajetória em defesa da Democracia e dos valores

republicanos, cuja ampla independência funcional em relação
ao poder público lhe permite aprimoramento constante da estrutura
própria que é utilizada em defesa
da sociedade e da Advocacia.
A Ordem paulista mantém mais
de mil pontos de atendimento em
todo o Estado de São Paulo, sendo espaços úteis e funcionais para
incontáveis advogados e cidadãos.
Uma parte significativa desses
locais dá suporte para os atendimentos da Assistência Judiciária,
garantindo serviço imprescindível
para os cidadãos carentes. São mais
de 1,5 milhão de serviços prestados
anualmente nesse âmbito.
Como várias outras secionais,
a OAB SP investe recursos da Advocacia em infraestrutura que verdadeiramente concretiza a garantia
constitucional de assistência jurídica aos menos favorecidos.
A Ordem construiu uma base
estrutural que proporciona aperfeiçoamento não só aos advogados e advogadas inscritos, mas
esclarecimentos à população e
debates que difundem conhecimento aos que frequentam o
ambiente da instituição, por meio
de Audiências Públicas abertas à
participação de todos, além de palestras, seminários e congressos.
A desinformação que tem
sido a origem e o combustível
da maior parte das críticas indevidas à Ordem não se sustenta à
simples aproximação das lentes
ao seu rico cotidiano.
Entre os ataques, estão as
constantes investidas, ciclicamente reiteradas, contra a realização
do Exame de Ordem. Na verdade,
a extinção do instrumento de aferição da capacidade técnica dos bacharéis em Direito vai atingir em

cheio o sistema de Justiça, reduzindo a eficiência do Poder Judiciário e efetivamente prejudicando
o cidadão, notadamente o carente.
Uma simples petição inicial,
em processo civil, demanda conhecimento da Constituição, de
códigos e leis ordinárias, além do
domínio de conceitos como legitimidade da parte, interesse de agir,
diferenciação entre o pedido e a
causa de pedir, entre outros aspectos. Situação que se repete nas demais áreas do Direito a demandar
conhecimentos de legislação, conceitos, jurisprudência e doutrina.
Sem a presença de profissionais capacitados para lidar com
esse ferramental, enfrentaríamos
o caos no Poder Judiciário e, obviamente, o cidadão seria facilmente conduzido ao sabor das
vontades alheias e não na esteira
dos direitos que lhe pertencem.
O Exame de Ordem protege
a Justiça ao buscar qualificar os
que vão atuar na área e, por consequência, blinda o cidadão contra as investidas indevidas daqueles que contra o direito alheio
pretendem unicamente impor a
todos as suas vontades pessoais.
No Brasil, esse tipo de avaliação hoje em dia vem sendo almejado para outras carreiras, como a
da medicina. É a sociedade civil se
protegendo contra a falibilidade do
Estado que descumpriu de há muito o seu compromisso constitucional de aferir e manter a qualidade
das instituições de ensino.
É preciso que se compreenda que nenhuma Faculdade de
Direito forma advogados. Elas
formam bacharéis em Direito
que podem seguir quaisquer das
profissões jurídicas desde que
demonstrem qualidade.

Aos que pretendem servir o cidadão pelas mãos do Estado, exige-se a aprovação em concurso público organizado pelo próprio Estado,
como se dá com os bacharéis que
almejam o exercício das nobres
funções de delegados, magistrados
e promotores, por exemplo.
Àqueles que pretendem servir
o cidadão diretamente e, portanto,
sem a intermediação do Estado, por
meio do exercício da Advocacia,
igualmente é preciso a demonstração de capacidade intelectual para
a prática dessa nobilíssima função,
o que se dá pela via constitucional e
legal do Exame de Ordem em respeito aos regramentos estatuídos no
artigo 133 da Constituição Federal
e da Lei nº 8.906/94.
O capital imaterial que a Advocacia e a OAB detêm é singular
e indelével. Apartidária, a Ordem
sempre esteve ao lado do cidadão
e manifesta-se contra impropriedades e abusos de governantes
de plantão desde sua criação até
os dias atuais, sempre o fazendo,
sem exceções, questionando publicamente políticas públicas e
desrespeitos à Constituição.
Verifique: nas últimas décadas,
não há presidente que não tenha,
em pelo menos uma ocasião, reagido positivamente às críticas altaneiras e propositivas da Ordem.
Neste eito, ciosas de suas responsabilidades e de seus papéis,
a Advocacia e a OAB procuram
defender a sociedade do retrocesso, levantando a voz para impedir
qualquer autoridade ou movimento nos seus indevidos ataques aos
justos direitos e garantias dos cidadãos, alertando a todos que destruir
conquistas civilizatórias nunca foi
o caminho para solucionar crises
econômicas, políticas ou éticas.

Opinião

Alerta a pais e cuidadores sobre
prevenção de acidentes com os pequenos
Acidentes são a principal causa de morte de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil,
superando óbitos relacionados a
doenças e até mesmo a violência,
aponta a ONG Criança Segura.
Dados do Ministério da Saúde,
de 2017, mostram que 3.661 meninos e meninas perderam a vida devido a acidentes dentro e fora de casa,
sendo que os cinco principais causadores foram o trânsito (1.190 óbitos)
e situações de afogamento (954),
de sufocação (777), relacionadas à
queimadura (217) e a quedas (181).
“A grande maioria dessas perdas poderia ter sido evitada com

medidas simples de prevenção. E
é esse alerta, de que criança tem
que brincar, mas com segurança,
que faremos durante todo o mês
de outubro, aproveitando a comemoração do Dia das Crianças”,
afirma o presidente da comissão
de campanhas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), Sandro Reginaldo.
A campanha contará com o
apoio da Sociedade Brasileira de

ATITUDES QUE SALVAM VIDAS

EXPEDIENTE

l“Levar os pequenos corretamente no banco de trás, usando cadeirinha e cinto de segurança, pode reduzir em até 70% os riscos de morte e ferimentos em casos de acidentes de trânsito, segundo um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego”, destaca Cohen.
l Mergulhar em águas rasas é a quarta causa de lesão medular no Brasil e pode
levar à paraplegia ou tetraplegia. “Daí a importância de redobrar a atenção ao entrar em águas desconhecidas, seja em lugares com cachoeiras, rios, lagos, praias ou
piscinas. Para prevenir acidentes que podem ser incapacitantes e até mesmo fatais,
o recomendando é fazer primeiro o reconhecimento da região, entrando na água
andando antes de dar o primeiro salto ou mergulho”, alerta, Sandro Reginaldo.
l Queimadura é algo tão grave que existe até o Dia Nacional da Luta Contra Queimaduras,
instituído em 6 de junho, a partir da lei número 12.026, de 2009. “Para ter uma ideia, uma
em cada 10 pessoas tem um de seus membros superiores amputados ao manusear fogos
de artifício. E dos cerca de 120 mortos nos últimos anos, mais de 24 eram crianças com
menos de 14 anos de idade. Geralmente, ocorre a perda dos dedos e até da mão devido
à explosão antecipada do artefato”, diz Cohen. Para se divertir com segurança, a entidade
recomenda que pais e cuidadores orientem as crianças a estourar as bombinhas e os estalinhos longe de fogueiras, de substâncias inflamáveis, de pessoas e de objetos que podem
quebrar e se estilhaçar, caso de garrafas de vidro e latas de refrigerante. E, também, de não
carregar os artefatos nos bolsos, já que eles podem explodir acidentalmente.
l Engasgamento é um tipo de ocorrência que deixa mais vulneráveis as crianças de 1 a 3 anos
de idade, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E o agente causador não é apenas a comida, mas também moedas, botões, brinquedos inadequados para a faixa etária, caso
dos que têm muitas pecinhas pequenas, e também dos feitos com material sintético, caso das
bexigas. “Para evitar esse tipo de problema, que cria uma cena de pesadelo para os pais, basta
tomar cuidados simples, como prestar atenção nos acessórios das roupas, como cordões e
broches; nunca dar ou deixar que a criança se alimente deitada; e não oferecer nada enquanto
ela estiver falando, andando, correndo, brincando ou chorando”, lista Moisés Cohen.
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Ortopedia Pediátrica (SBOP).
“O objetivo principal dessa ação
conjunta será destacar os elementos que podem contribuir
para os acidentes infantis, como
os pais e os cuidadores podem
preservar a saúde dos pequenos
e a importância da ortopedia pediátrica nos primeiros anos de
vida”, diz o presidente da entidade, Moisés Cohen.
“Crianças não são adultos
pequenos. Como na infância os
ossos e os músculos estão em
contínuo crescimento e desenvolvimento, acidentes traumáticos,
como fraturas e outras lesões envolvendo crianças e adolescentes,
devem ser tratadas preferencialmente por um ortopedista que

recebeu treinamento especial em
problemas pediátricos”, concorda
com Cohen, o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia
Pediátrica, Gilberto Brandão.
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Das periferias de
Salvador para os
altares do mundo
Salvador é uma das capitais
brasileiras mais procuradas por
turistas de todo o mundo. Conhecida por sua história, belas
praias e pelo carnaval, agora
a capital da Bahia vai ganhar
outro destaque internacional,
desta vez, no âmbito religioso.
É de lá a primeira santa genuinamente brasileira: Irmã Dulce Pontes, ou Dulce dos Pobres.
Num ano de tensões mundiais (1914), que culminaram
na primeira das grandes guerras, nascia, no dia 26 de maio,
Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Num contexto de
desesperança e de notícias diárias de ataques e mortes, a segunda filha do dentista Augusto
Lopes Pontes e de Dulce Maria
Pontes já trazia em seu DNA a
semente da paz e da caridade.
Aos sete anos, experimentou uma das dores mais amargas que o ser humano pode
sentir, a perda de sua mãe.
Mesmo órfã, dilatou em seu
coração o dom da maternidade,
que desabrochou no afeto e no
cuidado com os pobres. E isso
sem deixar de ser criança e fazer as coisas próprias da idade,
como brincar de boneca, empinar pipa e jogar futebol.
Inspirada na família, a
adolescente Maria Rita abriu o
coração e as portas de sua própria casa para receber mendigos e doentes. Sua residência
ganhou o nome de “Portaria
de São Francisco”.
A vocação de cuidar dos
pobres veio acompanhada do
ardente desejo pela vida religiosa. Aos 18 anos, ingressou
na Congregação das Irmãs
Missionárias da Imaculada
Conceição da Mãe de Deus,
na cidade sergipana de São
Cristóvão. Ao receber o hábito de freira, Maria Rita adotou
o nome de sua mãe, passando
a ser chamada de Irmã Dulce.
Na congregação, iniciou
como professora, mas a sala
de aula ainda não era o campo
de atuação a que se sentia chamada. Dois anos depois, Irmã
Dulce começou a dar assistência a uma comunidade muito
pobre em um conjunto de palafitas (barracos de madeira
fincados na maré), na região
de Alagados, em Salvador.
De caráter ousado e empreendedor, fundou o Círculo
Operário da Bahia, mantido
com a arrecadação de três cinemas que ela e um sacerdote
construíram por meio de doações. Em 1939, inaugurou o

Colégio Santo Antônio, escola
pública dedicada aos operários e seus filhos.
Além de empreendedora,
era visionária: não esperava
as melhores condições para
dar início às suas inspirações.
Num velho galinheiro ao lado
do convento, abrigou os primeiros 70 doentes recolhidos
das ruas de Salvador.
O ato foi o embrião das
Obras Sociais de Irmã Dulce,
que viriam a nascer 10 anos
depois da procura por um lugar para abrigar os necessitados. A instituição se tornou
um dos maiores complexos de
saúde do país, com 100% de
atendimento pelo SUS.
Atualmente, a organização
está distribuída em 21 núcleos
que prestam assistência à população de baixa renda nas
áreas de Saúde, Assistência
Social, Pesquisa Científica,
Ensino em Saúde, Educação
e na preservação e difusão da
história de sua fundadora.
Indicada para o Prêmio
Nobel da Paz e carinhosamente chamada de “Anjo Bom da
Bahia”, Irmã Dulce encerrou
sua missão na terra no dia 13 de
março de 1992. Foi beatificada
em 22 de maio de 2011 e sua canonização será neste domingo,
dia 13 de outubro, presidida pelo
Papa Francisco, no Vaticano.
A partir deste dia, a pequena Maria Rita passará a ser
chamada de Santa Dulce dos
Pobres. A data litúrgica será
no dia 13 de agosto.
DA BAHIA PARA OS ALTARES DO MUNDO
A freira indicada ao Prêmio
Nobel da Paz é causa de alegria e admiração dos próprios
conterrâneos, que se sentem
honrados e bem representados
por alguém que dedicou sua
vida ao bem dos pobres.
A freira baiana trazia no
sobrenome uma marca de seu
caráter: Pontes. E, talvez, a
maior delas tenha sido aquela
construída sobre o grande abismo da desigualdade e que deu
acesso aos menos favorecidos
da sociedade a uma vida digna.
“Se fosse preciso, começaria tudo outra vez do mesmo
jeito, andando pelo mesmo caminho de dificuldades, pois a
fé, que nunca me abandona, me
daria forças para ir sempre em
frente.” (Ir. Dulce). Santa Dulce
dos Pobres, rogai por nós!
Catarina Jatobá
Missionária da Comunidade
Canção Nova e jornalista
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas!” (Machado de Assis)

Destaque para o advogado Bruno Ferreira e o jornalista Marcos Buzeto, que curtiram em
grande estilo o último dia do Rock in Rio, no domingo (6). Bruno aproveitou a ocasião para
comemorar seu aniversário ao som das superbandas Imagine Dragons, Nickelback e Muse,
além de outras atrações internacionais e nacionais. Sucesso demais, né!?!

Ontem (10/10) foi dia de festa para Giseli
Oliveira. Na data especial, ela foi bastante
cumprimentada pelos amigos, e o carinho ficou
por conta dos pais, familiares, em especial do
namorado Giovanni. Parabéns!!!

A bela Aline Morais brindou idade nova
terça-feira (08/10). Os mimos ficaram por
conta de sua filha Mariany, o carinho dos pais,
irmã, e familiares. Tudo de bom!!!
Hoje (11/10), as atenções se voltam para Sandra Santos Figueiredo Rodrigues que completa mais um ano de vida. As felicitações de saúde, carinho e felicidade ficam por conta do marido
Valdemir e dos filhos Gustavo e Ana Paula. Parabéns Sandra!!!

No próximo dia (16/11), no Ginásio de Esportes Rochão, Garoto
& Garota Estudantil. O concurso chega em sua 24ª edição e o
tema desse ano será “Amazônia”. O evento tem caráter solidário,
a entrada será R$ 5,00 mais um brinquedo, o que for arrecadado
será doado para crianças carentes. Na foto está o casal vencedor
de 2018, Bruno Fernandes e Bianca Isidoro. Prestigie!!!

Flash no Top DJ Júnior Gerolim, que está arrebentando nas picapes das melhores baladas
da região de São José do Rio Preto. Sucesso!!!

Dia desses Yasmin e Vera Lucia Morconi estavam em viagem, e o destino
escolhido por filha e mãe foi a bela Paraty/ RJ. Sucesso!!!

Parabéns para Thais Macedo que completou seus
34 anos segunda-feira
(07/10). A comemoração
veio acompanhada de
muito carinho dos filhos,
Maria Eduarda e Guilherme, e do maridão Emerson (foto), com direito
a um delicioso bolo e
muito mais.
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“CEU’s em Movimento” traz
atrações gratuitas para
comunidade neste Dia das Crianças
Toda a comunidade está
convidada para o 1º “CEU’s
em Movimento” com diversas atrações gratuitas para as
crianças, que está marcado
para este sábado, 12 de outubro, Dia das Crianças
As atrações acontecem das 9
às 12 horas, no Centro de Artes e
Esportes Unificados “Professora Eunice de Souza Espíndola”,
na Rua São Jose, 803 - Jardim
Universitário, Barretos.
O evento é uma realização

da prefeitura de Barretos, por
meio da secretaria municipal
de Cultura, com apoio da secretaria municipal de Assistência
Social e Grupo Metamorfose.
Durante toda a manhã, com
pessoas e instituições parceiras, serão realizadas atividades, oficinas e apresentações
artísticas: capoeira com mestre
Cláudio, dança com a Companhia Ophélia Camassutti (foto),
Grupo Detroit de dança, Turma
da Zumba com professor Tar-

Barretos passa a oferecer consultas
com pediatra neonatologista
na rede municipal de Saúde

císio, Michael Jackson cover
com Leonardo Piccart , Palhacinha Maria Molle e presença
vip de personagens da Cia. Coringas Comunicação com Arte.
Durante o evento será feita distribuição gratuita de cachorro quente, refrigerante,
pipoca, algodão doce e balas,
mediante retirada de fichas
(300) no local, uma hora antes
do evento. Também está previsto brechó com peças entre
R$ 2 e R$ 10.

Barretos recebe ciclo de Gestão Cultural

Evento tem inscrições gratuitas vai discutir questões relacionadas ao mercado cultural
Barretos recebe no dia 20
de outubro, palestra, workshop
e mentoria de projetos culturais durante Ciclo de Gestão Cultural. O encontro, que
é direcionado a profissionais
da área e interessados em geral, acontece das 9 às 18 horas,
no Centro de Artes e Esportes
Unificados, na Rua São José,
803 – Jardim Universitário,
Barretos. A entrada é gratuita.
A iniciativa é um projeto
das Oficinas Culturais, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis, e será realizada em Barretos em parceria com a secretaria municipal
de Cultura. Estão disponíveis
65 vagas divididas em três
módulos. Serão selecionadas
somente as primeiras inscrições, que devem ser feitas até
o dia 16 de outubro pelo site:

Os recém-nascidos em
atendimento na UTI Neonatal
da Santa Casa de Misericórdia,
após receber alta, serão assistidos por uma pediatra neonatologista, profissional especializada no acompanhamento para
o período que compreende do
nascimento ao 28º dia de vida
do bebê que nasceu prematuro
ou com alguma disfunção.
Esse é um novo serviço da
rede municipal de Saúde, que en-

tra em funcionamento neste mês.
A doutora Lyzette Cristina
Franco e Franco passa a integrar a equipe da Rede de Atenção Precoce Infantil (RAPI), a
partir da próxima terça-feira, dia
15, e o atendimento será feito no
Centro Municipal de Reabilitação “Solange Lana de Ávila”.
O agendamento é realizado
pela equipe da Santa Casa de
Misericórdia após o recém-nascido receber alta. Nesta consul-

ta, a médica avalia a saúde do
bebê e passa todas as orientações aos pais, como calendário
de vacinação, por exemplo.
O RAPI oferece atendimento multidisciplinar a estes
bebês, como fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. A indicação destes
acompanhamentos importantes para o desenvolvimento
da criança será prescrito pela
Neonatologista após consulta.

A Neonatologia é uma especialidade médica específica em bebês com disfunções que necessitam de
cuidados especializados intensivos, como os prematuros. O primeiro minuto de vida é considerado de
ouro, pois o bebê pode ter sequelas para o restante da vida se não receber os cuidados necessários. Entre o primeiro e o quinto minuto de vida o bebê recebe uma nota que vai de zero a 10 com relação a parâmetros como a intensidade dos batimentos cardíacos, o tônus muscular e a respiração. Se essa nota
for abaixo de sete, podem surgir complicações.

https://bit.ly/2Yvrlwu
O evento, que promove
uma série de diálogos com
pensadores, gestores e pesquisadores ligados à gestão
cultural, tem como objetivo

o aprofundamento de discussões sobre as questões que
envolvem articulação e gestão, proporcionando o compartilhamento de experiências
bem sucedidas.
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Edson e Hudson juntos com o Hospital de Amor!
Padrinhos do pavilhão que diagnostica e trata o câncer de cabeça, pescoço e
pele, eles participam da 1ª edição do Rodeio pela Vida, no próximo dia 17

Sem dúvidas, Edson e
Hudson escreveram capítulos
importantes da história do sertanejo no Brasil. Desde que surgiram no mercado com ‘Azul’,
em 2000, os irmãos emplacaram sucessos atrás sucessos.
A música foi o caminho
encontrado para falar de amor.

Dedicação total nos palcos,
mas também longe das câmeras e do grande público.
Assim, em 23 de agosto de
2012, Edson e Hudson receberam a importante missão de
‘apadrinhar’ um dos pavilhões
do Hospital de Amor, centro de
excelência em oncologia, que

registra 6.000 atendimentos/dia,
100% gratuitos e acolhe pacientes de todo o Brasil com profissionalismo e humanização, o
grande diferencial da instituição.
O pavilhão ‘Edson e Hudson’, localizado é responsável
pelo diagnóstico e tratamento
de câncer de cabeça, pescoço,
pele e odontologia da instituição.
Também abriga equipes multidisciplinares de fonoaudiologia,
nutrição, psicologia e psiquiatria.
Apenas no Hospital de Amor são
diagnosticados 1200 novos casos
de câncer de cabeça e pescoço
por ano e 1500 de pele.
Engajados em diversas
ações realizadas pelo Hospital
de Amor em todo o país, Edson e Hudson participam da 1ª
edição do Rodeio pela Vida,
que será realizado de 17 a 20
de outubro, no Recinto Paulo
de Lima Correa.
“Um chamado do Hospital
de Amor é sempre uma ordem.

Deixamos aqui o nosso convite
a cada um para estarem conosco no dia 17, quinta-feira. Faremos uma grande festa e vamos juntos arrecadar fundos a
esta instituição que trata e salva
tantas vidas. Pra nós é sempre
motivo de honra e orgulho “,
dizem Edson e Hudson.
A expectativa é que Edson
e Hudson traga para o show de
Barretos algumas canções do
DVD Amor + Boteco, dentre
elas, ‘Quem Me Viu, Quem Me
Vê’, a primeira a ser apresentada ao mercado e que já ocupa
o topo do ranking das plataformas que medem as execuções
nas rádios em todo o Brasil.

11 de outubro: Dia Nacional
de Prevenção da Obesidade
De acordo com dados
do Ministério da Saúde, divulgados este ano, cerca de
57% da população de São
Paulo está acima do peso. A
pesquisa mostra que o sobrepeso atinge mais os homens
(58%) do que as mulheres
(56%). Em âmbito nacional,
a característica afeta 55,7%
dos brasileiros, sendo mais comum entre os homens. Já a obesidade passou de 11,8% para 19,8% nos últimos 12 anos. Neste
período, houve alta no índice em duas faixas etárias: pessoas
com idade que variam de 25 a 34 anos e de 35 a 44 anos, sendo
principalmente mulheres. Entre os jovens, 13% dos meninos
e 10% das meninas de 5 a 19 anos sofrem com obesidade ou
sobrepeso. O estudo ainda aponta que 89% das crianças e adolescentes acima do peso têm chances de serem adultos obesos.
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Orfanato de Barretos recebe reforma pelos alunos do Senac
Estudantes do curso de Técnico em Farmácia realizaram atividade dentro da ‘Promoção de Saúde’
As crianças de um orfanato de Barretos viverão em um
ambiente muito mais harmonioso e cheio de cores. O local
em que elas residem recebeu
uma reforma pelos alunos do
curso de Técnico em Farmácia do Senac Barretos.
A iniciativa surgiu depois
de muito estudo em diversas
instituições da cidade. Com
intuito de promover a saúde,
os estudantes fizeram levantamento de dados sobre várias
entidades do município, como
asilos e hospitais. Com estes
estudos, o orfanato foi o local
escolhido para um trabalho de
Promoção de Saúde.
“Ao conhecer o local, os
alunos ficaram sensibilizados
pela situação em que a casa
estava, sua estrutura não demonstrava acolhimento. O

Rotatória Jamil Daher Calil
passa a fazer parte do projeto
de adoção de áreas públicas

Localizada na confluência da rua 34 com a Avenida
Engenheiro Ducati, a Rotatória Jamil Daher Calil recebeu
as benfeitorias do projeto de
adoção de canteiros centrais,
praças e rotatórias da prefeitura de Barretos.
O trabalho, coordenado e
realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, efetuou todo o paisagismo do local, plantio de
palmeiras, limpeza e cuidados
com a grama, pintura do calçamento e guias.
A Empresa GO ENG En-

genharia foi quem adotou a
área pública e a partir de agora passa a cuidar e a manter
o local de acordo com a lei
3.907/2006, que permite a colocação de placa de publicidade nas dimensões.
Qualquer empresa que se
interessar em fazer parte deste
projeto pode participar. Para
isto basta, através de seu representante, dirigir-se à secretaria municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, ou telefonar
no telefone (17) 3324-1011 e
se informar sobre quais os procedimentos a serem tomados

para cumprir a lei.
Segundo o secretário
municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, Marco Antônio Carvalho Ferreira, o
projeto já se tornou um sucesso e está sendo bem visto tanto pelos empresários
como pela população.
“É um benefício para ambos os lados, tanto empresarial
como da comunidade. Estou
feliz com o sucesso do projeto
e toda a equipe esta trabalhando para atender a demanda que
já é grande na secretaria”, ressaltou o secretário.

intuito da promoção de saúde era justamente para que,
quando as crianças chegassem
ali, se sentissem acolhidas por
um ambiente mais lúdico e
colorido”, explica a docente
do curso e a frente do projeto,
Luciana Vida Leal.
De acordo com a professora, a instituição pode acolher
até 25 crianças de até 12 anos.
Por lá, residem menores que
foram abandonados pelos pais
ou foram retirados do convívio com seus tutores por diversos motivos.
“Reformar a casa, com desenhos e pinturas de personagens infantis trará uma nova
atmosfera para eles. O intuito
era pintar apenas um quarto
da casa e reformamos ela inteira”, explica a docente.
Para captação de todos os

recursos usados na reforma,
os alunos realizaram diversas rifas. Além do dinheiro
levantado para compra de
materiais, os estudantes conseguiram doações de tintas e
empréstimos de alguns objetos da unidade de Barretos do
Senac. Toda a reforma foi realizada durante o final do mês
de setembro.
Ainda sem nenhum contato
com os menores atendidos, os
futuros farmacêuticos participarão, em breve, de uma confraternização com as crianças.
“É importante que demos
continuidade nessa promoção
de saúde por meio deste vínculo. Esse convívio com os
pequenos ajudará ainda mais
na formação destes futuros
profissionais que o Senac qualifica”, destaca Luciana Leal .

Projeto DER na Escola
chega a Barretos e região
Mais de 700 crianças deverão ser atendidas pelo projeto, que tem
como objetivo levar informação sobre educação e segurança viária
Em outubro, o Projeto
DER na Escola, desenvolvido pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado,
por meio do Departamento de
Estradas e Rodagem, chega a
seis unidades escolares da cidade de Barretos e região.
Em Barretos, o projeto foi
apresentado na EM Rotary
Clube na última quinta-feira (10) em dois períodos. No
próximo dia 22, o projeto será
apresentado na EMEF São
Francisco, das 13 às 18 horas.
Na quarta-feira dia 9, o
projeto foi apresentado em
duas escolas estaduais de
Monte Azul e, nos dias 23 e
24, o projeto será apresentado
em mais duas escolas estaduais de Viradouro.
O objetivo é despertar nessas crianças em idade escolar,
moradoras de bairros próximos às rodovias estaduais,
boas condutas com relação
à segurança viária, transformando-as em multiplicadoras
da boa educação no trânsito e

contribuindo para a conscientização dos motoristas que integram seu núcleo familiar.
As ações desenvolvidas
durante o projeto são focadas
em situações cotidianas experimentadas por estas crianças,
moradoras de bairros circundados por rodovias.
As atividades são abertas
com uma palestra educativa,
seguida da apresentação de um
vídeo que colabora na elucidação dos temas propostos. Em

todas as fases da brincadeira, os
estudantes recebem informações sobre as normas e medidas de segurança que são vitais
no trânsito, tanto para pedestres
quando para motoristas.
São realizadas também
atividades lúdicas focadas
no tema do projeto como jogos (de tabuleiro ou digitais)
e uma oficina de desenho, na
qual os participantes expressam o que aprenderam ao longo das atividades.
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Três pratos de Barretos
vão representar a região
na final do Feito em SP
Na noite do último sábado (5), Barretos recebeu a quarta etapa do programa que
é parte do SP Gastronomia, maior programa de eventos gastronômicos do país
A competição é uma iniciativa do Governo de São Paulo
por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em
parceria com outras três secretarias (Turismo, Agricultura e
Abastecimento e Desenvolvimento Regional).
O Feito em SP foi criado
para celebrar a identidade,
a potência e a diversidade
da culinária do Estado, com
eventos que acontecem durante todo o mês de outubro
envolvendo produtores, chefs
e restaurantes paulistas.
A Queima do Alho do Barretos Country, de Barretos, e
a Linguiça Cuiabana com Pupunha Grelhada, de Olímpia,
foram os pratos escolhidos
pelo júri. Já o Pão de Queijo
da Donna e o Nhoque de Doce
de Coco, ambos de Barretos,
foram os produtos que vão representar a região na grande
final, entre os dias 24 a 27 de
outubro, levando o melhor do
turismo gastronômico paulista para o Memorial da América Latina.

O chef-padrinho, Rodrigo
Ribeiro, fez uma sobremesa
feita de milho em sua aula. Os

Djs Turn X e Mitsuname e a
cantora Angelica Alves animaram a noite da cidade.

Semana da Pedagogia discute Libras e
Educação para Idosos entre outros temas
O curso de Pedagogia do
Unifeb realiza de 14 a 17 de
outubro, a IV Semana Científica e Cultural, com atividades no Teatro Unifeb, sempre
a partir das 19 horas.
As discussões de temas
atuais serão promovidas com
palestras, teatro, apresentação
de projetos e oficinas. A programação está organizada da
seguinte forma:
14 DE OUTUBRO, SEGUNDA-FEIRA
Peça teatral “10 anos da
Universidade Aberta à Melhor
Idade”
(UAMI/UNIFEB),
com direção da professora
Zuleicka Nunes Ferreira Serapião. Segue a palestra “Saúde
do Idoso: um olhar multidisciplinar?”, com Natália Lujan Ferraz, que é mestre em
Educação Física, especialista
em Saúde do Idoso e Fisioterapeuta pela Universidade
Federal do Triângulo Mineiro.
15 DE OUTUBRO,
TERÇA-FEIRA
Teatro em Libras “Café

com leite e as onze anãs”, com
as alunas do 4º ano de Pedagogia, com participação dos alunos do Espaço Bailar e direção
da professora Vanilda Divina
Almério Bistaffa. Segue a palestra “A formação do professor para a atuação no berçário”, com a professora Fabiana
Vitta, que é doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, graduada em Terapia Ocupacional
e atualmente é professora assistente no Departamento de
Educação Especial da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho”, campus
de Marília e do Programa Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp, de Araraquara,
na linha de pesquisa formação
do professor, trabalho docente
e práticas pedagógicas.
16 DE OUTUBRO,
QUARTA-FEIRA
Palestra “Contação de história: desafios para uma prática docente diferenciada”,
com a professora Sueli Próbio

da Silva, docente efetiva de
teatro no Cemart (Centro Municipal de Artes) de Barretos,
diretora teatral e idealizadora
da Cia de Teatro Girocênico,
um dos poucos grupos teatrais
selecionados no estado de São
Paulo pelo Programa de Qualificação Artística - Projeto
Ademar Guerra da Secretaria de Cultura de São Paulo,
para participar da orientação
artística de 2013 a 2017. Segue Oficina de Confecção de
Palitoches, utilizando as histórias “Cachinhos Dourados”
e “João e Maria”, promovida
pelos alunos do 3º ano do curso de Pedagogia do Unifeb.
17 DE OUTUBRO, QUINTA-FEIRA
Palestra “Primeiros Socorros no cotidiano escolar”,
com oficiais militares do posto do Corpo de Bombeiro de
Barretos. Segue a apresentação de trabalhos científicos
dos alunos da Residência Pedagógica e Pibid, pelo Capes
no Unifeb.

Poder público e cidadãos devem agir
juntos para combater o mosquito
transmissor da dengue, zika e chikungunya
Ministério da Saúde apontou crescimento no número e casos das doenças
Os números de casos
prováveis de dengue, zika e
chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti, aumentaram no Brasil, em 2019.
Dados do Ministério da
Saúde apontam um crescimento de aproximadamente
600% no número de casos de
dengue, 44% de chikungunya
e 47% de zika, em comparação com o mesmo período do
ano passado.
Lançada em setembro,
a nova ação de combate ao
mosquito do governo tem o
objetivo de conscientizar as
pessoas sobre a importância
de fiscalizar e eliminar possíveis criadouros.
O secretário de Vigilância
em Saúde do ministério, Wanderson Kleber, destaca que a
responsabilidade é de todos,
cidadãos e gestores, e convoca toda a população para acabar com o mosquito.
“Estamos com a oportunidade de eliminar vasinhos de planta, eliminar os criadouros dos
domicílios, tirando 10 minutos
da sua rotina, ao chegar em casa
do trabalho ou durantes os fins
de semana. Em todo pequeno
local, o mosquito tem capacidade de botar os ovos e ser um
criadouro” alerta Kleber.
Para que o número de casos de dengue, zika e chikungunya sejam reduzidos em
todos os estados do Brasil, é
preciso ter atitudes rotineiras de eliminação dos focos,
como mutirões de limpeza no
bairro, descarte de recipientes
que acumulem água em quintais e dentro de casa, além da
vedação adequada dos reservatórios de água, como alerta
o médico sanitarista da Fiocruz, Cláudio Maierovirtch.
“A principal prevenção
para as três doenças se refere
à transmissão. A primeira coisa é quanto à eliminação dos
criadouros dos mosquitos.
Então, qualquer objeto, qualquer coisa que possa acumular
água parada, especialmente
água limpa, mas não só água
limpa, dentro dos quintais,
dentro de casa, mesmo em
apartamento, em locais de trabalho, pode se transformar em
um criadouro para o mosquito
Aedes aegypti. É um mosquito que gosta de ficar perto das
pessoas. Então, é importantíssimo que haja um esforço de

todos para eliminar essas condições que favorecem a proliferação do mosquito”, explica
Maierovirtch.
Em caso de suspeita, com
o surgimento de qualquer sin-

toma, é importante procurar o
serviço de saúde para diagnóstico e tratamento adequados.
E aí? Você já combateu o
mosquito hoje? Proteja sua
família.
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Secretário estadual de Esportes
anuncia Centro de Formação de
Basquetebol e quadra na Região dos Lagos

O prefeito Guilherme Ávila
recebeu em seu gabinete, o secretário estadual de Esportes,
Aildo Rodrigues, que confirmou para Barretos o Centro de
Formação de Basquetebol e a
construção de uma quadra de
grama sintética na Região dos
Lagos, que já está sendo licitada pelo Governo do Estado.
Durante a visita, Guilherme Ávila, acompanhado do
secretário municipal de Es-

portes e Lazer, Dorivaldo de
Almeida Júnior, Lilico, e a sua
equipe da secretaria, entregou
um pedido para a reforma da
Quadra Poliesportiva “Vagner
Mamão”, localizada no bairro
Minerva. Também participou
da visita, o deputado estadual
Sebastião Santos e assessores.
O prefeito agradeceu a visita de Aildo Rodrigues e o
atendimento aos pedidos de
Barretos. “São notícias muito

boas para o município. Nosso muito obrigado por ajudar
a cidade”, disse o prefeito ao
secretário estadual.
REGIÃO
Na Câmara Municipal, o
secretário Aildo Rodrigues
ministrou para representantes
de secretarias e órgãos municipais de esportes dos 18 municípios da região, a palestra
“Projetos e Programas da pasta de Esportes”.

Final do Campeonato Municipal
de Futsal Feminino será no dia 19
O Real Madrid venceu o Ajax por 4 x 2, no último sábado (5), no CEMEPE “Juninho Soares”
e garantiu sua vaga nas finais do Campeonato Municipal de Futsal Feminino, evento realizado
pela secretaria municipal de Esportes e Lazer. No sábado, 19 de outubro, no CEMEPE do bairro
Christiano Carvalho, o Real enfrenta o Bela Máfia, que venceu o Vírus da Bola por 4 x 2. Na preliminar as duas equipes perdedoras disputam o terceiro lugar, em partida marcada para às 14h30.
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