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BARRETOS, 16 de novembro de 2018
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A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano V - Edição nº 302 - Ditribuição Gratuita

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. EDITORIAL - Leia na página 2 www.facebook.com/jornalacidadebarretos

Curta no Facebook a Fan Page 
do jornal A Cidade - Barretos e Região
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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;



	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	



Veículo:	Vale	TV	

Cidade:	Barretos	

Data:	11/12/2018	

Link:	https://www.youtube.com/watch?v=61PLOmHDSDs&t=1s		

Print:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Veículo:	HC	Câncer	de	Barretos	
Data:	26/06/17	
Cidade:	Barretos	
Link:	https://www.hcancerbarretos.com.br/82-institucional/noticias-
institucional/2036-hospital-de-cancer-de-barretos-recebe-projeto-de-fotografia-da-
imagemagica	

	

	



	

	


