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O VERDADEIRO DESAFIO DE SÉRGIO MORO NA JUSTIÇA - Um texto simples e bem direcionado, neste momento em que os brasileiros, em sua grande 
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Rio das Pedras 
elege novos 
conselheiros
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A Câmara vai realizar na 
próxima quarta-feira (21), 
às 20 horas, a sessão solene 
para entrega do Diploma de 
“Atirador Destaque do Ano”. 
O jovem Marcelo Vieira Da-
masceno será o homenageado 
de 2018. O irmão dele, Lucas 
Vieira Damasceno, recebeu a 
mesma honraria em 2014.

O diploma tem como obje-
tivo homenagear anualmente 
um dos integrantes do Tiro de 
Guerra de Barretos, que tenha 
se destacado em critérios como 
lealdade, responsabilidade, re-
conhecimento da importância 
do serviço militar, instruções 
militares, treinamentos físicos, 
funções entre outros.

A escolha do homenagea-
do foi feita em outubro pelo 
Chefe de Instrução do Tiro 
de Guerra, que coordena e 
orienta os jovens atiradores 
durante todo o ano.

H O M E N A G E A D O S 
(2006 – Tiago Henrique Chica-
lé; 2007 – Rodrigo Gonçalves 
Vaz; 2008 – Diego da Cunha 
Silveira Alves da Silva; 2009 – 
Tarcísio Menezes Rodrigues de 
Souza; 2010 – Marcos Vinícius 
Stracia; 2011 – Felipe Alberto 
de Oliveira; 2012 – Igor Pe-
legrini Felipe Pereira Gomes; 
2013 – Matheus Francisco da 
Silva; 2014 – Lucas Vieira Da-
masceno; 2015 -  Filipe de Pau-
la Oliveira; 2016 - Andrey Mar-
lus Luiz Gomes; 2017 - Luís 
Eduardo Lima Buch; e 2018 
- Marcelo Vieira Damasceno)

Câmara realiza 
solenidade para 

homenagear 
jovem do 

Tiro de Guerra

Barretos homenageia Euri Silva 
com inauguração da Casa de Cultura

A Casa da Cultura “Ator 
Euri Silva” foi inaugurada 
na última terça-feira, em uma 
parceria entre secretaria mu-
nicipal de Cultura e o Centro 
Cultural e Social Aruanda 
Brasil. O local visa o fomento 
da diversidade cultural.

“Este é um equipamento 
não só de um grupo, mas de 
toda comunidade”, ressaltou 
o secretário municipal de Cul-
tura, João Batista Chicalé.

A Casa da Cultura fica lo-
calizada na esquina da Aveni-
da João Cavalini com a Rua 
Zaiden Geraige, (anexo ao 

Centro Social Urbano), no 
bairro Nadir Kenan.

A Casa da Cultura será 
utilizada como ponto de en-
contro, de realização de ofi-
cinas e de serviços à comuni-
dade, por meio de uma gestão 
compartilhada entre poder 
público e comunidade.

“Já temos mais de 90 pes-
soas participando deste pro-
jeto, fazendo um dos cursos 
que a Casa da Cultura pro-
porciona”, afirmou Francisco 
Salviano de Miranda, Tico, 
do Aruanda Brasil.

Na última quarta-feira (14), 
o gerente de futebol do Barretos 
EC, Luiz Eduardo Cortillazzi, 
anunciou mais três atletas con-
tratados para compor o elenco 
que vai disputar o Campeona-
to Paulista da Série A3. Para a 
lateral esquerda, o contratado é 
o jogador Udson, 22 anos; para 
o setor defensivo, o Touro do 
Vale contratou o zagueiro Léo, 

22 anos; além do meia esquer-
da, Léo Carvalho, 29 anos.

“São mais três reforços que 
se somam aos 13 atletas ante-
riormente anunciados. Alguns 
jovens jogadores, como o Leo 
que é um jogador experiente nas 
divisões de acesso e vem para 
fortalecer o Barretos 2019”, 
afirmou Luizão Cortillazzi.

BEC anuncia 
mais três reforços
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Ação educacional promove o uso da 
fotografia para transformar o olhar  na 

Santa Casa e no Hospital de Amor

Desde agosto, com a che-
gada do projeto “Imagens”, a 
fotografia faz parte da rotina 
do Hospital de Amor e da San-
ta Casa de Barretos. A ação 
tem como objetivo promover 
a consciência sobre economia 
de recursos, sustentabilidade 
e humanização dentro do am-

biente hospitalar.
Especialistas em usar a fo-

tografia como ferramenta de 
transformação social, os edu-
cadores estimulam os partici-
pantes a buscarem diferentes 
enquadramentos, pontos de 
vista e a refletirem sobre o 
ambiente em que trabalham.

“Imagens” é um projeto que 
usa fotografia com o intuito de 
mudar a forma de olhar para 
o mundo. Todas as imagens 
criadas pelos participantes são 
acompanhadas de uma legen-
da, feita para complementar a 
ideia do autor da fotografia.

Deputada Márcia Lia encaminhou 
recursos para cinco municípios

O Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp) emitiu nota, 
ratificando o apoio irrestrito ao 
exame de revalidação do diplo-
ma de médicos brasileiros ou es-
trangeiros formados em univer-
sidades do exterior (Revalida).

Condição fundamental 
para o exercício da boa Medi-
cina no país, a entidade aponta 
que “essa avaliação deve ser 
aprimorada e não preterida, 
como atualmente é, pelo pro-

grama Mais Médicos do Go-
verno Federal”. 

O Cremesp aponta ainda 
que “além de colocar em ris-
co a saúde da população aten-
dida, ao permitir a atuação de 
médicos formados no exterior 
sem avaliar seu conhecimento, 
o Mais Médicos não garante 
uma de suas premissas básicas: 
superar a carência de profissio-
nais qualificados nas regiões 
mais periféricas do Brasil”.

“Mais que a questão da dis-

tribuição geográfica de profis-
sionais, o Cremesp defende a 
qualidade na assistência médi-
ca”, diz a nota.

“Por isso, reiteramos tam-
bém apoio a ações permanen-
tes e criteriosas de avaliação 
de alunos e instituições de en-
sino no Brasil. Um exame com 
abrangência nacional, de forma 
seriada e que permita aferir o ní-
vel desses futuros profissionais 
ainda na graduação”, reforça e 
encerra a nota da entidade.

Regiões de Barretos e 
Bebedouro recebem R$ 510 mil 

em emendas parlamentares

Cremesp quer exame de revalidação do 
diploma de médicos formados no exterior
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A eleição dos novos inte-
grantes do conselho de admi-
nistração do Rio das Pedras 
Country Club foi realizada 
no domingo (11). No total, 56 
candidatos disputaram 25 va-
gas para um mandato de quatro 
anos que vão se unir a outros 25 
conselheiros e sete vitalícios;
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Opinião

» VEREADOR SOLTOU FOGUETES PARA COMEMORAR 
ELEIÇÃO

Ao debater projeto de lei que restringe soltura de fogos de 
estampidos em Barretos, o vereador Kapetinha (PTB) contou 
que o autor da proposta, Paulo Correa (PR), soltou foguetes 
para comemorar sua eleição à presidência da Câmara, num 
passado recente. “Eu votei nele”, recordou o petebista.

» SEM CRUCIFICAÇÃO E LOUVAÇÃO NO PLENÁRIO
“Não vamos crucificar nem louvar ninguém no plenário”, 

afirmou o presidente Leandro Anastácio (SD), após embate 
de idéias na Câmara de Barretos. “Ninguém tá jogando sujo, 
não precisamos entrar em guerra”, completou.

» O ÍDOLO DE MULATA É CORREA
O vereador João Mulata (PSDB) confessou que é fã do 

seu colega de Câmara, Paulo Correa (PR).

» PREFEITO NÃO RESPEITA A CÂMARA, DIZ PAULA
Segundo a vereadora Paula Lemos (PSB) o prefeito Gui-

lherme Ávila (PSDB) não respeita a Câmara.

» RAPHAEL OLIVEIRA PEDE EMPENHO DO PREFEITO
O vereador Raphael Oliveira (PRP) pediu empenho do pre-

feito para a construção de Hospital Veterinário em Barretos.

» SEM FOGUETES PARA A SANTA E PARA A IDADE
Vereador Wilson Aparecido (PSDB) lamentou que com a 

restrição de soltura de foguetes aprovada pela Câmara, não 
poderá soltar rojões no dia 12 de outubro para saudar a pa-
droeira Nossa Senhora Aparecida e para comemorar o seu 
aniversário natalício.

» DUTRA DIZ QUE CORREA TIROU JAMANTA DAS COSTAS
Na opinião do vereador Dutra (PSDB), o seu colega Paulo 

Correa (PR) tirou uma jamanta das costas, com a aprovação do 
projeto de sua autoria que proíbe soltura de fogos na cidade.

» ZONA RURAL TEM CACHORRO, GATO E AUTISTA
Zona rural também tem cachorro, gato e autista, lembrou 

o vereador Otávio Garcia (DEM), ao comentar exceção no 
projeto de lei sobre soltura de fogos de estampidos.

» A VOZ DOS SEM VOZES
O vereador Aparecido Cipriano (PP) garantiu que vai 

manter o seu mandato dando voz a quem não tem voz, mes-
mo com o risco de ser criticado.

» SESSÃO PASSOU DE SEGUNDA PARA QUINTA-FEIRA
Próxima sessão do Legislativo barretense foi transferida 

de segunda-feira (18) para quinta-feira (22), às 20 horas.

» A FILA DOS IDOSOS DEMORA MAIS
Nas lotéricas, a fila dos idosos demora mais que a fila 

das pessoas sem limitações, observou o vereador Betim da 
Comunidade (PSDB).

» REFORMA DE PRAÇA NA REGIÃO DOS LAGOS
A reforma da praça em frente ao Fórum, na Região dos 

Lagos, foi solicitada pelo vereador Elson Santos (PRB).

» CENTRAL DE EMPREGOS PARA DEFICIENTES
Vereador Fabrício Lemos (PSL) deseja saber da prefeitura se 

existe uma central de empregos para pessoas com deficiência.

» DICA DE LEITURA
Sugestão de leitura da semana é “Heroínas negras brasi-

leiras”, de Jarid Arraes, publicado pela editora Pólen Livros.Percival Puggina
Membro da Academia Rio-

Grandense de Letras, é 
arquiteto, empresário e escritor, 
colunista de dezenas de jornais 

e sites no país. Integrante do 
grupo Pensar+.

O verdadeiro desafio 
de Sérgio Moro na Justiça

Um texto simples e bem direcionado, neste momento em que os brasileiros, em sua grande maioria, aplaudem a escolha 
feita pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro, de Sérgio Moro para administrar a Justiça e seus meandros, a partir de janeiro 
de 2019. De Uranio Bonoldi, consultor, palestrante e grande conselheiro “personalizado” para empresários e executivos.

Na quinta-feira (1º de no-
vembro), o juiz Sérgio Moro, 
responsável pela operação La-
va-Jato na primeira instância, 
aceitou ser Ministro da Justiça 
a convite do presidente eleito, 
Jair Bolsonaro.

A escolha do magistrado 
para o cargo reforçou o discur-
so de Bolsonaro durante a sua 
campanha, fortemente marca-
da pelo combate à corrupção. 
Já Sérgio Moro declarou que 
ao assumir o cargo vai con-
seguir consolidar os avanços 
contra o crime e a corrupção 
presente nos últimos anos, ou 
seja, a Operação Lava Jato.

Um caso curioso desta his-
tória é que Moro sempre se 
apresentou, ao longo de sua 
carreira, como um profissio-
nal orgulhoso de seu distan-
ciamento político. Em 2006, 
o juiz chegou a dizer em uma 
entrevista que não tinha a me-
nor intenção de entrar para 
política. Mas o que será que 
levou o magistrado a aceitar o 
convite para o cargo?

Ao que parece, Sérgio 
Moro voltou atrás da sua afir-

Escolas com partido e seus ativistas
Escreveu-me, certa feita, 

um avô: “Minha neta esta-
va estudando para a prova de 
História de amanhã. Tema da 
prova: o período dos gover-
nos militares de 1964 a 1985. 
Como eu vivi esses anos todos 
como estudante e professor, 
muita coisa para mim é memó-
ria, enquanto para ela é histó-
ria. Comecei a lhe explicar os 
motivos da ascensão dos mi-
litares ao governo do país, as 
encrencas que os movimentos 
ditos sociais arranjaram com 
os militares, etc. etc.

Ela me interrompeu: 
‘Vovô, o livro de História que 
eu tenho que estudar é petista, 
o professor é petista! Eu que-
ro que você me explique o que 
eu devo responder para o pro-
fessor me dar nota! A verdade 
você me conta depois!’”.

Este país, aos poucos, vai 
acordando de um sono letárgi-
co. O predomínio da esquer-
da, iniciado na Constituinte 
de 1988, nos conduziu a anos 
de chumbo do intelecto bra-
sileiro, causando gravíssimas 
sequelas. Entramos numa ne-
bulosa cultural onde nem em 
bilhões de anos se produziria 
vida inteligente.

A sociedade se desagregou 
e brutalizou, a violência se ins-
talou, a criminalidade – pas-
mem! – teve reconhecido seu 
viés revolucionário e ganhou 
salvaguardas do politicamente 
correto. Décadas de tortura da 
razão, da verdade, do bem.

Duas gerações de brasilei-
ros foram, em boa parte, sub-

metidas a isso por professores 
que, diante do espelho, se veem 
como ativistas de um projeto 
revolucionário. O que aconte-
ceu com o ensino de História 
daria causa, fosse ela sujeito 
menos passivo, a um processo 
de reparação por danos.

Outro dia, falando a um 
grupo de estudantes, perguntei 
se algo lhes havia sido ensi-
nado, em aula, sobre a Revo-
lução Russa. Todos estavam 
a par dos motivos sociais, do 
absolutismo monárquico dos 
czares e do triunfo dos bolche-
viques em 1917. E por aí ter-
minavam as dissertações.

Nada lhes fora informado 
sobre o totalitarismo comu-
nista, o genocídio e o ver-
dadeiro laboratório de taras 
políticas proporcionadas pelo 
regime ao longo das décadas 
subsequentes. Ocultação su-
mária dos acontecimentos!

Gradualmente, nos últi-
mos anos, a sociedade foi 
acordando de sua letargia 
para perceber o desastre em 
curso. O movimento e o pro-
jeto Escola Sem Partido refle-
tem esse despertar. A reação 
a ele tem sido mais vigorosa 
do que a própria mobilização 
pelo projeto.

Enquanto a mobilização é 
civilizada, a oposição tem o ní-
vel de uma campanha política 
petista, com direito a mistifica-
ção e histeria. Mobiliza pessoas 
que têm pela verdade da sala de 
aula o mesmo desapreço que 
têm pela verdade na História.

Olavo tem razão. Não há, 

mesmo, doutrinação porque se-
quer saberiam como promovê-
-la. Há pura e simples engana-
ção e ocultação. Sepultamento 
de fatos e autores. Cuidadosa 
construção de versões. Glorifi-
cação de camaradas e compa-
nheiros. Ao mar da ignorância 
as cinzas inconvenientes.

É claro que, sob tais cir-
cunstâncias, a ideia de regis-
trar em vídeo ocorrências de 
sala de aula passa a ser vista 
(aí nova inversão da realida-
de), como forma de “opressão 
do aluno sobre o professor”...

Toda mente formada fora 
dessa cápsula ideológica, sabe 
que o verdadeiro opressor é o 
professor militante, ativista, 
abusador cotidiano de seu po-
der, e que o registro de ima-
gem é mera atitude de defesa 
dos colegiais e de suas famí-
lias. O cérebro esquerdista, 
porém, anda por caminhos e 
traça sulcos num deserto onde 
só existe o querer revolucio-
nário. Por isso, o discurso do 
pluralismo, da diversidade e 
da infinita tolerância (com as 
pautas de seu agrado) e a ação 
absolutamente intolerante 
para com tudo que o contrarie.

Nessa perspectiva, o que o 

professor manipulador diz e 
faz, constrói e destrói em sala 
de aula precisa ser tão secreto 
quanto os contratos de finan-
ciamento proporcionados por 
Lula e Dilma aos camaradas 
ditadores mundo afora. Sigilo 
na sala de aula. Juras de cum-
plicidade. O que aqui se diz, 
morre aqui.

Dê uma olhada no Google. 
Procure por Escola Sem Par-
tido e peça para ver imagens. 
Você terá ali verdadeira aula 
sobre os interesses em jogo. 
Noventa e cinco por cento, 
ou mais, dos cards, memes, 
gravuras e cartazes sustentam 
a ideia de que a escola, sem 
partido, emudece o professor 
e emburrece os alunos. E es-
peram que todos concordem.

Imenso respeito aos bons 
professores! Também eles são 
vítimas dessa crise a que não 
deram causa. Teimosamente 
abrem, todos os dias, as por-
tas do saber e da arte de viver.

mação alegando que não “se 
vê como um político verda-
deiro”. Diz que seguirá para 
fazer um trabalho eminente-
mente técnico de um juiz a 
cargo do Ministério da Justiça 
e da Segurança Pública. Disse 
ainda que, como ministro, vai 
trabalhar com aquilo que co-
nhece, que é a Justiça.

Um ponto aqui a ser ressal-
tado é que já faz algum tempo 
que a Lava Jato tem sido alvo 
de críticas ao passar dos seus 
limites e objetivos, tomando 
um ar concretamente político.

Mas será que vale essa críti-
ca, uma vez que foram conde-
nados políticos de quase todos 
os partidos, além de inúmeros 
empresários? Independente 
dos fatos expostos, como já 
dito anteriormente, a nomea-
ção do magistrado como Mi-
nistro da Justiça, atende mui-
to bem ao objetivo e discurso 
proferido pelo futuro presi-
dente, durante a campanha nas 
eleições presidenciais.

Por melhor que possa 
ter sido o seu desempenho à 
frente da Operação Lava Jato, 

Sérgio Moro terá um grande 
desafio pela frente: atender a 
vontade da população em ter 
uma política harmoniosa e 
livre de esquemas de corrup-
ção e, ao mesmo tempo, criar 
meios eficientes de combate 
ao crime organizado.

Para tanto, o futuro super- 
ministro pretende criar for-
ças-tarefa, levando “nomes” 
da operação Lava Jato, para 

integrar sua equipe. Tudo in-
dica que ele sabe exatamente 
o que deve fazer e como, para 
que o brasileiro volte a ter um 
ambiente sadio para o traba-
lho e venha a experimentar 
um crescimento econômico 
sustentável, com justiça e se-
gurança pública.

Expressemos aqui boa sorte 
ao futuro Ministro da Justiça e 
da Segurança Pública do Brasil.
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A dupla Roby & Thiago grava seu primeiro DVD nesta segunda-feira, 19, a partir das 20h, no Rancho 
da Brahma, Parque do Peão. Várias participações especiais estão confirmadas, entre elas Henrique & 
Diego, Trio Parada Dura, César Menotti & Fabiano e Rionegro & Solimões. Informações sobre vendas de 
ingressos podem ser adquiridas pelo telefone 17 98154-6130 com Marcela. (foto: Bruno Revolta)

O Grande Prêmio de Formula 1 aconteceu em São Paulo no Circuito de 
Interlagos, no dia 11 de novembro, domingo. O primeiro lugar no pódio 
ficou para o já consagrado pentacampeão, Lewis Hamilton, onde os ir-

mãos Vinícius e Victor Borges puderam prestigiar. É muita EMOÇÃOOO!

O sorriso radiante já conta tudo, que a noite foi inesquecível e o amanhecer melhor ainda 
ao lado de amigos especiais, com Julia Fernandes, Maike Santos, Rafael Ramos, 

Gabriela Balieiro e no fundo Marcelo Gonçalves (Zoio). #pormaismomentosassim

Sábado, 17, o parabéns vai para 
o empresário Edson Berger 

Zactiti. Que comemora a data 
ao lado da mulher Cristina, dos 

filhos Caian e Raissa, além de 
parentes e amigos. Felicidades!!!

Um das pessoas mais alegres que se pode conhecer, Neriuza Aparecida de Araújo Correia, 
mas para os íntimos Nei, festeja hoje (16) mais um ano de vida. Recebe todo carinho do marido Benedito, 

dos filhos Fabíola, Adriano e Luana, da nora Andréia, do genro Adi e de todos os netos.

Thaysa Xavier celebrou mais um ano de vida na última 
terça-feira, 13, e comemorou em dose dupla, afinal está 

gravidinha. Muita festa ao lado do maridão Valdemir, dos pais 
Maísa e Ricardo e dos irmãos Cássio e Jaqueline. Parabéns!!!

O esporte voltou para a tela da Vale TV!!! De segunda a sexta-feira das 
13h30 às 14h30, você fica atualizado com o mundo dos esportes e com 
destaque para os campeonatos locais. O Programa Vale TV Esporte tem 

apresentação de Paulo Maia, Mazinho Dias e Décio de Deus. Ao vivo 
pelo canal 32.1 ou pela fanpage www.facebook.com/valetvosificial

Acontece amanhã, 17, o casamento de Nilton César Borges e Adriana Brandão 
Lima. Cada um com sua história: ele, empreendedor, homem da noite, homem 
visionário, com alguns fracassos e muitos sucessos na carreira; ela, servidora 
municipal, com dois filhos, um adolescente e um jovem, com seus sonhos e 
metas de vida. Os dois decidiram sonhar juntos e formar uma só história a 
partir de agora. Coisa linda de se ver!!!
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Dutra quer polo de excelência na saúde em Barretos
O vereador Raphael Dutra 

(PSDB) tem um objetivo claro 
para Barretos conquistar o emer-
gente mercado da saúde. Ele 
acredita que há muitos negócios 
inexplorados em grandes corpo-
rações, que necessitam estender 
a gestão de qualidade de vida de 
seus funcionários. “É preciso ter 
visão mais ampla do que é a tec-
nologia na saúde e onde ela pode 
ser usada”, refletiu o vereador. 

Dutra apresentou requeri-
mento na última segunda-feira 
(12), durante sessão da Câmara 
Municipal, pedido ao prefei-
to Guilherme Ávila, a criação 
de um Polo Empreendedor da 
Saúde em Barretos, para reu-

Fogos de artifício com barulho é proibido em Barretos
Autor do projeto, Paulo Correa defende que artefatos causam danos a autistas, enfermos, idosos, bebês, crianças e animais

A Câmara de Barretos 
aprovou na última segunda-
-feira (12) o projeto de lei que 
proíbe a soltura de fogos de 
artifício que causem poluição 
sonora, como estouros e es-
tampidos na área urbana do 
município. O projeto teve duas 
sessões de debates intensos, 
onde prevaleceu o bom senso, 
segundo o autor do projeto, ve-
reador Paulo Correa.

Na oportunidade, Correa 
apresentou vários temas para 
defesa da propositura, tais 
como autismo, animais, be-
bês, crianças, enfermos, ido-
sos e acidentes.

Um vídeo mostrou uma 
psicopedagoga da AMA (As-
sociação Amigos dos Autistas) 
de Barretos, explicando, tecni-
camente, os transtornos causa-
dos aos autistas. “Os autistas 
precisam ter um acompanha-
mento da família para não se 

nir empresas inovadoras da re-
gião e torná-las referência no 
desenvolvimento de soluções 
de saúde, com foco em gestão 
de riscos, prevenção de doen-
ças crônicas, qualidade de vida 
e bem-estar. “Há muitas boas 
ideias e muita motivação. Mas o 
melhor de tudo culmina em no-
vas oportunidades”, ressaltou. 

A criação de um centro em-
presarial, reunindo empreendi-
mentos nos segmentos de tec-
nologia, indústria, comércio e 
serviços, voltados para a área da 
saúde, é um canal de inovação. 
Para ele, a maior dificuldade é a 
troca de ideias e abrir projetos 
em busca de melhorias. “É a 
desconfiança superando a von-

tade de colaborar”, apontou. 
Para Raphael Dutra, “o em-

presário brasileiro que trabalha 
com tecnologia, devido a sua 
formação e luta individual para 
sobreviver, não está acostumado a 
esse modelo. Mas é só perceber o 
quanto pode ganhar que ele come-
ça a participar e trocar conheci-
mento”. (Foto: Lucas de Toledo)

CIDADE INTELIGENTE DA SAÚDE
As chamadas Smart Cities são aquelas que utilizam tecnologias novas ou já conhecidas para encontrar 

soluções para seus problemas e para demandas emergentes da população. Na saúde, podem ajudar na 
eliminação de filas em postos de saúde, melhoria e rapidez dos diagnósticos, troca de informações para 
pesquisas e uma infinidade de soluções. O modelo que pode ser adotado no Polo Empreendedor da Saú-
de pode usar de tecnologias globais e empresas com marca conhecida ou casos de implementação consa-
grados pelo mundo. Mas a base da inovação será construída com a participação de players regionais. A ini-
ciativa é para valorizar quem mais conhece os problemas locais e pode fornecer soluções mais específicas.

ferirem, pois entram em pâni-
co”, disse a profissional.

Quanto aos animais, Correa 
destacou que, atualmente, Bar-
retos possui aproximadamente 
30 mil cães e gatos, sendo que 
44% das residências possuem 
pelo menos um animal.

“Os cães conseguem detectar 
sons quatro vezes mais distantes 
que os humanos. No caso dos 
animais, há risco de atropelamen-
tos, enforcamentos, convulsões, 
muitos quando estão sozinhos se 
ferem em razão do desespero”, 
completou o vereador.

Ainda sobre os animais, de-
poimentos da presidente da ABA 
e de uma médica veterinária ex-
plicaram tecnicamente o assunto.

O vereador destacou ain-
da um levantamento do Con-
selho Federal de Medicina, 
apontando 4,5 mil internações 
no Brasil entre 2008 e 2016, 
em razão de acidentes com 

fogos de artifício. “As prin-
cipais consequências desses 
acidentes são queimaduras, 
cortes, dedos amputados, sur-
dez e perda de visão. Nas últi-
mas duas décadas, 197 pesso-

as morreram em acidentes por 
queimas de fogos em todo o 
país”, disse Correa.

Com relação à legalidade 
do projeto de lei, o vereador 
apresentou vários acórdãos 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo julgando improceden-
tes as ADINs contra cidades 
como São Paulo, Sorocaba, 

Indaiatuba e outras.
“Os fogos de artifício com 

efeitos visuais, sem estouros, 
continuam permitidos”, con-
cluiu o vereador. O projeto de 
lei agora segue para sanção do 
prefeito Guilherme Ávila.

APLICAÇÃO DA LEI
Fica proibida a soltura de 

fogos de artifício que causem 

poluição sonora, como es-
touros e estampidos na área 
urbana do município. A de-
núncia poderá ser realizada 
pelo munícipe mediante apre-
sentação de vídeo ou outro 
meio de prova que identifique 
o infrator. O denunciante terá 
seu sigilo preservado. A multa 
prevista é de R$ 1 mil.
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Cinco cidades das regiões 
de Barretos e Bebedouro re-
ceberão emendas parlamen-
tares indicadas pela deputa-
da estadual, Márcia Lia. Ao 
todo, elas somam R$ 510 mil 
e constam no projeto de lei 
615/2019, da Lei Orçamen-
tária Anual do Estado de São 
Paulo - Exercício 2019, já 
publicada no Diário Oficial. 
Como as emendas são impo-
sitivas, elas têm de ser pagas 
ao longo do próximo ano.

Para Barretos, o conselhei-
ro do mandato, José Lázaro 
Rodrigues, conseguiu R$ 80 
mil para custeio em saúde 

A Casa da Cultura “Ator 
Euri Silva” foi inaugurada 
na última terça-feira, 13 de 
novembro. Fruto de parceria 

Inaugurada Casa da Cultura “Ator Euri Silva” 

entre a prefeitura de Barre-
tos, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, com a 
ONG  Centro Cultural e So-

cial Aruanda Brasil, a Insti-
tuição visa o fomento da di-
versidade cultural.

“Este é um equipamento 

Regiões de Barretos e Bebedouro recebem R$ 510 mil em emendas parlamentares

não só de um grupo, mas de 
toda comunidade”, ressaltou 
o secretário municipal de Cul-
tura, João Batista Chicalé.

Localizada na Avenida 
João Cavalini, esquina da 
Rua Zaiden Geraige, (anexo 
ao Centro Social Urbano), no 
bairro Nadir Kenan, a Casa da 
Cultura será utilizada como 
ponto de encontro, de realiza-
ção de oficinas e de serviços à 
comunidade, por meio de uma 
gestão compartilhada entre 
poder público e comunidade.

Além disso, um estúdio 
de ensaios e gravação, e um 
salão de beleza com serviços 
de cabeleireiro e manicure, 
estarão disponíveis à comu-

nidade, mediante a cobrança 
de taxas simbólicas que serão 
destinadas à manutenção do 
próprio local. O local também 
contará com salas e espaços 
destinados a reuniões de gru-
pos e coletivos artísticos e de 
assuntos ligados ao esporte. 
O local será, oficialmente, o 
COMIR (Conselho Municipal 
de Igualdade Racial).

“Já temos mais de 90 pes-
soas participando deste pro-
jeto, fazendo um dos cursos 
que a Casa da Cultura pro-
porciona”, afirmou Francisco 
Salviano de Miranda, Tico, 
do Aruanda Brasil. O gestor 
César Murilo Bovero Juliani 
enfatizou que a unidade é um 

local de incentivo às manifes-
tações artísticas em diversas 
formas de expressão, princi-
palmente aos jovens.

Os vereadores Betim da 
Comunidade e Euripinho 
Naben destacaram a impor-
tância da qualificação profis-
sional  por meio dos cursos 
que a Casa da Cultura pro-
porciona. “É incentivo muito 
grande para as pessoas neste 
espaço que tem como patrono 
Euri Silva, um grande amigo, 
com quem muito aprendi”, 
destacou Betim. Durante a 
cerimônia foi apresentada a 
biografia do patrono que foi 
homenageado pelo secretário 
João Chicalé.

para a Santa Casa local.
Uma das cidades da região 

a ser contemplada com emen-
das da deputada foi Guaíra, 
para onde irão R$ 115 mil a 
pedido da vereadora Maria 
Adriana Gomes. O recurso 
será aplicado na compra de 
equipamentos para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA).

O município de Jaborandi 
receberá o mesmo valor para 
custeio do sistema municipal 
de saúde. A emenda foi soli-
citada pelo presidente do Par-
tido dos Trabalhadores, Luís 
Carlos Gonçalves.

Outra beneficiada na re-

gião é a cidade de Viradouro, 
que terá R$ 100 mil para cus-
teio em saúde. O pedido foi 
apresentado à deputada pelo 
vereador Marquinhos.

Por fim, Bebedouro terá R$ 
100 mil para obras de infraes-
trutura urbana, necessidade 
observada pelo ex-vereador e 
presidente do PT municipal, 
Luís Carlos de Freitas.

EMENDAS 2018
Até o final deste ano, a re-

gião receberá outros R$ 450 
mil em emendas parlamenta-
res da deputada Márcia Lia, 
indicadas no orçamento 2018. 
Por conta do período eleito-

ral, o pagamento ainda não 
foi liberado, mas os recursos 
devem ser repassados às pre-
feituras até 31 de dezembro.

Neste caso, são três cidades 
beneficiadas: Jaborandi, Guaí-
ra e Miguelópolis. Cada uma 

receberá R$ 150 mil para apli-
car em infraestrutura urbana.

“Estamos sempre em con-
tato com as cidades, conver-
sando com as lideranças, com 
nossos militantes, presidentes 
dos partidos, prefeitos e ve-

readores, para entender as ne-
cessidades mais urgentes dos 
municípios. Sabemos da im-
portância que as emendas têm 
para cada um deles e espera-
mos contribuir”, justificou a 
deputada, Márcia Lia.
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OPORTUNIDADE DE EMPREGO
Indústria e Mecânica Andrade LTDA, disponibiliza as se-
guintes vagas:
1 Vaga de Auxiliar de Produção - PCD
1 Vaga de Auxiliar de Montagem - PCD

CONTATO
rh@bombasandrade.com.br

(17) 3321-5811
Rua 30, nº. 0559 - Jd. São Paulo

Hospital de Amor recebe ação educacional que promove 
o uso da fotografia para a transformação do olhar

Colaboradores do Hospital de Amor e da Santa Casa de Misericórdia de Barretos fotografam sobre desperdício, sustentabilidade e humanização
Desde agosto, com a che-

gada do projeto “Imagens”, 
a fotografia faz parte da roti-
na do Hospital de Amor e da 
Santa Casa de Barretos.

Desenvolvida pela Usina 
Cultural com apoio da Image-
Magica, a ação tem como ob-
jetivo promover a consciência 
sobre economia de recursos, 
sustentabilidade e humaniza-
ção dentro do ambiente hospi-
talar. Esses são temas cada vez 
mais falados em todo o mundo 
e também muito presentes no 
dia a dia de um hospital.

FOTÓGRAFOS 
POR UM DIA

Uma equipe de educadores 
convida todos os profissionais 
envolvidos na rotina do hospi-
tal para registrarem os temas 
propostos de um jeito lúdico 
e inspirador. Especialistas em 
usar a fotografia como ferra-
menta de transformação so-

cial, os educadores estimulam 
os participantes a buscarem di-
ferentes enquadramentos, pon-
tos de vista e a refletirem sobre 
o ambiente em que trabalham. 
Depois, é hora de fazer a foto.

Simone Araújo, coordenado-
ra do projeto, conta sobre a expe-
riência nos hospitais: “às vezes, 
chegamos ao hospital e as pes-
soas, em um primeiro momento, 
ficam tímidas. Falam que não sa-
bem fotografar. Mas quando co-
meçamos a conversar, a trazer te-
mas como humanização, cuidado 
e gentileza, as pessoas ampliam 
seus olhares e percebem o quan-
to são importantes no que fazem. 
Como são capazes de mudar o 
ambiente e a vida das pessoas”.

“Imagens” é um projeto que 
usa fotografia com o intuito de 
mudar a forma de olhar para o 
mundo. Essas fotografias são 
capazes de comunicar men-
sagens poderosas e, por isso, 

além de serem entregues para 
os participantes, as produções 
também farão parte de uma 
exposição fotográfica em local 
de grande circulação dentro 
do hospital. Todas as imagens 
criadas pelos participantes são 
acompanhadas de uma legen-
da, feita para complementar a 
ideia do autor da fotografia.

“O projeto da ImageMa-
gica dentro dos hospitais nos 
ensina a olhar além das lentes 
de uma câmera. Ele estimu-
la o participante a olhar para 
dentro, a resgatar o seu papel 
dentro daquela instituição de 
saúde”, conta Simone Araújo.

Patrocinada por um grupo de 
apoiadores, a ação começou em 
agosto e terá seu encerramento 
no mês de dezembro. Diversos 
setores das unidades hospitalares 
do Hospital de Amor e da Santa 
Casa de Misericórdia de Barretos 
receberam as atividades.

Ministério da Saúde lança campanha 
de combate ao Aedes aegypti

O Ministério da Saúde lan-
çou na última terça-feira (13) 
campanha publicitária de com-
bate ao mosquito Aedes ae-
gypti. O objetivo é mobilizar 
toda a população sobre a im-
portância de intensificar, neste 
período que antecede o verão, 
as ações de prevenção contra o 
mosquito, que transmite den-
gue, zika e chikungunya. 

Com o slogan “O perigo é 
para todos. O combate também. 
Faça sua parte. Com ações sim-
ples podemos combater o mos-
quito”, a campanha ressalta 
que a união de todos, governo 
e população, é a melhor forma 
de derrotar o mosquito, e que a 
vigilância deve ser constante.

Dados nacionais apontam 
redução nas três doenças trans-
mitidas pelo Aedes aegypti, entre 
janeiro a outubro de 2018, em 
comparação com o mesmo perío-
do de 2017, porém, alguns esta-
dos apresentam aumento expres-
sivo de casos de dengue, Zika ou 
chikungunya. Por isso, é necessá-
rio intensificar agora as ações de 
eliminação do foco do mosquito 
para evitar surtos e epidemias das 
três doenças no verão.

Os meses de novembro a 
maio são considerados o perío-
do epidêmico para as doenças 
transmitidas pelo Aedes ae-
gypti, porque o calor e as chu-

Chegada das chuvas e calor acende alerta para intensificação das ações de combate ao Aedes aegypti
vas são condições ideais para a 
proliferação do mosquito. 

“É o momento em que to-
dos - União, estado e municí-
pios, e a população em geral 
- devem ter maior atenção e 
intensificar os esforços para 
não deixar a larva do mosquito 
nascer. No caso da população, 
além dos cuidados, como não 
deixar água parada nos vasos 
de plantas, é possível verificar 
melhor as residências, apoian-
do o trabalho dos agentes de 
endemias”, explicou o coorde-
nador do Programa Nacional de 
Controle da Dengue do Minis-
tério da Saúde, Divino Martins.

De acordo com o coorde-
nador, os agentes de endemias 
utilizam três técnicas simples, 
que levam cerca de 10 minu-
tos, para vistoriar casas, apar-
tamentos e espaços abertos. 

Os agentes de endemias es-
tão nas ruas vistoriando todos os 
espaços em todo o país. Contu-
do, a população pode se empo-
derar também dessas técnicas e 
se antecipar à visita dos agentes. 

Além do lançamento da cam-
panha, está prevista ainda, para 
o final de novembro, a Semana 
de Mobilização Integrada para o 
Combate ao Aedes aegypti. 

A Sala Nacional de Coordena-
ção e Controle (SNCC) orientou 
estados e municípios a realizarem 

atividades para instruir as comu-
nidades sobre a importância da 
prevenção e combate ao mosqui-
to. Também está prevista a mobili-
zação da população em geral, por 
meio do slogan ‘Sábado sem mos-
quito. Com ações simples, pode-
mos combater o Aedes aegypti’. 
Os órgãos públicos também farão 
vistorias em seus prédios.

Outra medida importante 
para este mês será a divulgação 
do Levantamento Rápido do 

Índice de Infestação por Aedes 
aegypti (LIRAa), ferramenta uti-
lizada para identificar os locais 
com focos do mosquito nos mu-
nicípios. O LIRAa é um instru-
mento fundamental para o con-
trole do mosquito. Com base nas 
informações coletadas, os gesto-
res podem identificar os bairros 
onde estão concentrados os focos 
de reprodução do mosquito, bem 
como o tipo de depósito onde as 
larvas foram encontradas.

DADOS EPIDEMIOLÓGICOS - AEDES AEGYPTI
DENGUE

Até 27 de outubro, foram notificados 220.921 casos de dengue em todo o 
país, uma pequena redução em relação ao mesmo período de 2017 (223.171). 
A taxa de incidência, que considera a proporção de casos por habitantes, é de 
106,4 casos/100 mil habitantes. Com relação ao número de óbitos, a queda 
é de 22,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, passando de 167 
mortes em 2017 para 130 neste ano. No total, 12 estados apresentam aumen-
to de casos em relação ao mesmo período de 2017. Entre eles, destacam-se 
Goiás, Rio Grande do Norte e Acre, que registram as maiores incidências, com 
1.025 casos/100 mil habitantes em Goiás; 624,4 casos/100 mil habitantes no 
Rio Grande do Norte e 420,8 casos/100 mil habitantes no Acre.

CHIKUNGUNYA 
Até 27 de outubro, foram registrados 80.940 casos de febre chikungun-

ya, o que representa uma taxa de incidência de 39,0 casos/100 mil habitan-
tes. A redução é de 55,7% em relação ao mesmo período do ano passado, 
quando foram registrados 182.587 casos. A taxa de incidência no mesmo 
período de 2017 foi de 87,9 casos/100 mil/hab. Neste ano, foram confirma-
dos laboratorialmente 34 óbitos. No mesmo período do ano passado, fo-
ram 189 mortes confirmadas. No total, sete estados apresentam aumento 
de casos em relação ao mesmo período de 2017. Entre eles, destacam-se 
Mato Grosso e Rio de Janeiro, que registram as maiores incidências, com 
394,5/100 mil habitantes no MS e 210,8 casos/100 mil habitantes no RJ.

ZIKA 
Foram registrados 7.544 casos prováveis de zika em todo país, até 27 de 

outubro, uma redução de 54,6% em relação a 2017 (176.616). A taxa de in-
cidência passou de 8,0 em 2017 para 3,6 neste ano. No total, sete estados 
apresentam aumento de casos em relação ao mesmo período de 2017. Entre 
eles, destaca-se o Rio Grande do Norte, com 14,9 casos/100 mil habitantes.
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Rio das Pedras elege novos conselheiros
Foi realizada no último 

domingo (11) a eleição dos 
novos integrantes do conselho 
de administração do Rio das 
Pedras Country Club. 

A votação foi realizada na 
sede central do clube e compa-
receram à urna 1.801 associa-
dos dos 5.024 associados que 
estavam aptos ao sufrágio. Fo-
ram contabilizados 10 nulos, 2 
brancos e 1.789 votos válidos.

No total, 56 candidatos dispu-
taram 25 vagas para um mandato 
de quatro anos que vão se unir a 
outros 25 conselheiros e sete vita-
lícios, formando um colegiado de 
57 conselheiros. Além disso, fo-
ram eleitos 10 suplentes que po-
derão ocupar as cadeiras do con-
selho após a eleição da diretoria.

De acordo com o secretário 
do conselho de administração, 
Wander Coronato, os conse-
lheiros tomarão posse em até 
15 dias. Na data da posse, se-
rão eleitos os componentes do 
conselho de administração e 
serão registradas as chapas que 
concorrerão à presidência.

POSIÇÃO  CONSELHEIROS ELEITOS  VOTOS
01  ROBERTO DONIZETE BORDIN 70
02  PAULO SERGIO DE ABREU  69
03  EVERALDO RIBEIRO IDALGO  67
04  WEVERSON ALVES MOREIRA  60
05  CASSIO MURILO SIQUEIRA  58
06  RAPHAEL GONÇALVES DUTRA 54
07  LUIZ MARIO MINUNCIO JUNIOR 53
08  CLAUDINÉ ROBERTO PEREIRA 51
09  OSWALDO BURIOZE  50
10  ADRIANA MARTINS  48
11  SIMONE BRETANHA O. RIBEIRO 48
12  FLAVIO DOMINGOS  44
13  JORGE PAULO DOS SANTOS  44
14  MAURISIA FELIX DE SOUZA  44
15  SAMUEL GONÇAVES DE S. JUNIOR 43
16  ANTONIO JOÃO G. DE PAULA  42
17  SINOMAR DA MATA  42
18  DAVI BARBOSA DA SILVA  42
19  SCYLLA APARECIDA RIBEIRO  41
20  EDIVALDO SANTOS COQUEIRO 39
21  JULIO CEZAR DA SILVA  39
22  ADALBERTO A. DE OLIVEIRA  38
23  EDSON ALVES DA COSTA  38
24  DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 35
25  GERALDO GASPAR DE CASTRO 33

SUPLENTES
26  ADALTON DONIZETI PEREIRA 33
27  CELBIO LUIZ DA SILVA  32
28  CLOVIS MESSIAS RIBEIRO  32
29  ADRIANO RIBEIRO ARANTES  32
30  NELSON PEREIRA DA SILVA  30
31  PAULO CEZAR SALOMÃO  29
32  CLAUDOMIRO DONATO  28
33  SANDRO DE AQUINO DONATO 28
34  GILSON PEDRO GUIMARÃES  26
35  MARCO ANTÔNIO SOARES  25

O mundo da magia está no Center-
plex Barretos com a estreia do espe-
radíssimo “Animais Fantásticos: Os 
Crimes de Grindelwald”, um filme que 
remete ao mundo de Harry Potter, pois 
é baseado na obra da mesma autora. Se-
gundo o site especializado em críticas de 
cinema Omelete, o filme Animais Fan-
tásticos e Onde Habitam iniciou uma 
nova etapa do mundo bruxo nos cine-
mas. Pela viagem de Newt Scamander 
(Eddie Redmayne) aos Estados Unidos, 
J.K. Rowling ampliou as fronteiras do seu universo mágico e estabeleceu, ainda que indiretamente, 
os pilares para uma nova série de filmes. “Os Crimes de Grindelwald”, o segundo de cinco títulos 
planejados, continua a narrativa dos acontecimentos que eventualmente levarão ao nascimento de 
Harry Potter e torna evidente a forma nada convencional de Rowling contar essa história. A autora, 
roteirista absoluta da nova franquia, trata cada filme como o capítulo de um livro.

“Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” 
em duas salas do Centerplex Barretos
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Barretos disputa JAIs com uma delegação de 40 pessoas
Evento acontece até o próximo sai 24 em São Carlos

A secretaria municipal de 
Esportes e Lazer confirmou a 
participação de Barretos nos 
JAIs (Jogos Abertos do Inte-
rior), que estão sendo disputa-
dos em São Carlos. O evento 
esportivo, aberto na última 

quarta-feira (14), será dispu-
tado até o próximo dia 24. 
Barretos disputará o atletismo 
ACD, basquete feminino, bo-
cha, natação e tênis de mesa.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 

Dorivaldo de Almeida Júnior, 
Lilico, que participou do Con-
gresso Técnico e da abertura 
dos jogos junto com o professor 
José Roberto Vanini, a delega-
ção barretense, com 40 pesso-
as, inclui atletas e dirigentes.

O secretário Lilico posa com a equipe de Tênis de Mesa, formada por Matheus, 
Pedro, Rafael e Carlos, junto com o técnico Macarrão Squitini

Barretos conta com 13 jogadores 
no elenco para disputa da Série A3
De olho na Série A3 do Cam-

peonato Paulista do próximo 
ano, prevista para começar no 
dia 20 de janeiro, o Barretos já 
conta com 13 jogadores contra-
tados para o Paulinho MacLaren 
trabalhar na pré-temporada.

Além dos goleiros Willian 
e Douglas Pires; do zagueiro 
Walter, dos volante Ualefi e 
Ives; e dos atacantes Duduzi-
nho e Henrique, já oficialmen-
te apresentados pelo Touro do 

Vale, outros seis jogadores já 
fazem parte do elenco.

Na última semana, a di-
retoria anunciou o lateral-
-esquerdo Mayc, de 22 anos 
e formado nas categorias de 
base do Botafogo-SP, o meio-
-campista Bismarck, revela-
do pelo Fortaleza-CE, e os 
atacantes Luis, Ricardo, João 
Henrique, André Luiz e Naôh.

Três deles são velhos conhe-
cidos da torcida. Luís Ricardo 

tem quatro passagens pelo Tou-
ro e estava no Metropolitano-
-SC. João Henrique, por sua 
vez, defende o elenco do Bar-
retos neste ano, assim como 
André Luiz, que depois seguiu 
para o Almirante Barroso-SC.

Para fechar a lista, Naôh foi 
contratado. Seu último clube foi 
o Moto Club-MA e disputou a 
Série D do Campeonato Brasi-
leiro. Em São Paulo, defendeu o 
Botafogo e o São Caetano.




