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MAURICIO DE SOUSA LOPEs - Dia 05, com 24 anos de
idade. Era f ilho de Carlos Magno Tinôco Lopes e de
Raimunda Veronilde Serra de Sousa. Deixa a filha: Jamile.
Sepultamento hoje às 12:30h, saindo do Velório Municipal
Berto Lira para o Cemitério Parque Gramado em Americana.

THIAGO GABRIEL DE GODOY - Dia 05, com 31 anos de
Idade. Era casado com Verônica Rui de Godoy.
Sepultamento hoje às 10:00h, saindo do Velório Parque
Gramado para o Cemitério Parque Gramado em Americana.

VERÔNICA RUI DE GODOY - Dia 05, com 30 anos de Idade.
Era casada com Thiago Gabriel de Godoy.
Sepultada no Cemitério Municipal de Nova Odessa.

Orçamento de 2023 é estimado
em R$ 777,6 milhões

O orçamento previsto
para o exercício de 2023 em
Santa Bárbara d´Oeste é de
R$ 777,6 milhões. O valor
foi apresentado, ontem (6/
5), pela secretária de Fazen-
da, Paula Marchesin de
Mori, durante Audiência
Pública para apresentação
da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO), no Anfite-
atro Municipal.
De acordo com dados da

audiência, as despesas esti-

madas da Prefeitura são de
R$ 645,5 milhões; do DAE
(Departamento de Água e
Esgoto) de R$ 109,5 milhões
e da Câmara R$ 22,5 mi-
lhões. A LDO aponta Saúde
(R$ 204,1 mi), Educação
(186,4 mi), Obras (40.080
mi), Meio Ambiente (34,1 mi)
e Segurança (30,2 mi) entre
os principais investimentos.
A apresentação da LDO aten-
de as disposições do artigo
48, parágrafo único, da Lei

Complementar 101/2000 e
do artigo 44 da Lei Federal
10.257/2001.
A LDO é uma das três pe-

ças orçamentárias e seu
principal objetivo é orientar
a elaboração do orçamento
anual, buscando sincronizar
a lei orçamentária com os
objetivos e metas da admi-
nistração pública. As outras
duas são o Plano Plurianual
(PPA) e Lei Orçamentária
Anual (LOA).

Idealizadora do Projeto
Justiceira visita SB

A promotora de justiça
Gabriela Mansur, idealizado-
ra do Projeto �Justiceiras�,
visitou na quinta-feira (6/5)
Santa Bárbara d´Oeste. Ela
veio a convite das justiceiras
do município Marijane Gran-
do e de Germina Dottori, ve-
readora na gestão de 2017 a
2020. Durante a visita, este-
ve na Prefeitura, visitou o
Projeto Anjo da Guarda da
Mulher, na Guarda Municipal
e ministrou palestra na Facul-
dade Anhanguera.
A visita teve como objeti-

vo conhecer as ações desen-
volvidas no município para
o público feminino, falar do
Projeto �Justiceiras� e sobre
o combate e prevenção a vi-
olência de gênero. A promo-
tora é fundadora do Institu-
to Justiça de Saia. Além dis-
so, idealizadora do Movi-
mento pela Mulher, Tempo
de Despertar, Tem Saída,
entre outros.
Na Prefeitura conversou

com o prefeito barbarense
Rafael Piovezan. Na Guarda
Municipal, a promotora Ga-

briela foi recepcionada pelo
secretário de Segurança,
Trânsito e Defesa Civil, Rô-
mulo Gobbi. Na Faculdade
Anhanguera, que cedeu o es-
paço, bem como apoiou a
palestra, falou sobre o em-
poderamento feminino. A
delegada de Piracicaba, Olí-
via Fonseca, também minis-
trou palestra na instituição
de ensino.
Germina é autora de vári-

as leis municipais em prol do
público feminino, dentre elas
Lei Municipal nº 3926/17,
que criou o projeto Anjo da
Guarda da Mulher; a Lei Mu-
nicipal nº 4005/18 que insti-
tui a Campanha 16 Dias de
Ativismo � Campanha Muni-
cipal de Combate à violência
contra a mulher; a Lei Muni-
cipal nº 3989/17, que torna
obrigatório o registro de vio-
lência doméstica e familiar
contra a mulher no prontuá-
rio de atendimento em Saú-
de. Além disso, fez a propos-
ta ao Executivo do Projeto
Tempo de Despertar, que foi
encaminhado pelo Município

à Câmara.
O Projeto �Justiceiras� visa

suprir a necessidade de ca-
nais e sistemas alternativos
para combater e prevenir à
violência de gênero. Dentre
os seus objetivos, estão aco-
lher, orientar e apoiar meni-
nas e mulheres em situação
de violência de gênero; am-
pliar o acesso ao sistema de
justiça e à rede de prevenção,
enfrentamento e acolhimen-
to de mulheres vítimas de
violência. É o primeiro canal
de denúncias multidiscipli-
nar online de acolhimento,
apoio e orientação, e se tor-
nou uma rede nacional e in-
ternacional de atendimento a
esse público. As voluntárias
jurídicas prestam orientação
para as mulheres em situa-
ção de violência, quando de-
sejarem, boletim de ocorrên-
cia on-line ou presencial, fa-
çam pedido de medidas pro-
tetivas, sejam informadas
sobre o estágio processual da
sua eventual denúncia, quais
os próximos passos, entre
outros encaminhamentos.
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Estação Artesanal
acontece domingo

No próximo domingo, dia
8 de maio, celebração do Dia
das Mães, a Estação Cultural
da Fundação Romi realiza
mais uma edição de sua feira
de arte, cultura e gastrono-
mia, a Estação Artesanal, das
8 às 12 horas. Durante o
evento, a �Associação de Ca-
poeira Motta e Cultura Afro�
e o grupo �Capoeira Semean-
do Cultura - Contramestre
Bob�, farão uma apresenta-
ção de Samba de Roda e Ma-
racatu, a partir das 9h.
�A Estação Artesanal des-

te domingo comemorativo do
Dia das Mães, é uma ótima
opção para encontrar presen-
tes exclusivos�, destaca Kís-
cella Ramos, assistente cul-
tural da Estação Cultural da
Fundação Romi.

�O Maracatu, assim como
o Samba de Roda, são ma-
nifestações culturais de ma-
triz africana, Patrimônios
Imateriais, que carregam
memórias e identidade. Bus-
camos com essas apresenta-
ções, manter vivas as tradi-
ções do Brasil nos dias de

hoje�, explica o contrames-
tre Motta, responsável da
Associação de Capoeira Mot-
ta e Cultura Afro�.
Mais informações sobre a

programação da Estação Cul-
tural da Fundação Romi, ofici-
nas, eventos e inscrições po-
demser obtidas através do site
www.fundacaoromi.org.br/es-
tacaocultural ou pelos tele-
fones (19) 3455-4830 e
3455-4833. A Estação Cul-
tural da Fundação Romi está
localizada na Av. Tiradentes,
02, Centro.

Projeto de reforma externa do
Teatro é apresentado na Facesp
Na última quinta-feira, dia 5

demaio, representantesdaPre-
feituraMunicipal, daAcisb (As-
sociação Comercial e Industri-
al de Santa Bárbara) e do de-
putado estadual Ataíde Teru-
el, estiveram em visita na sede
da Facesp (Federação das As-
sociações Comerciais do Esta-
do de São Paulo), em São Pau-
lo.Acomitivabarbarense foi re-
cepcionada pela presidente do
CMEC (Conselho da Mulher
Empreendedora e da Cultura),
Ana Claudia Brada Cotait.
O intuito foi a apresentação

atravésdo secretáriomunicipal
da Cultura, Evandro Félix, do
projeto da Reforma Externa do
Teatro Manoel Lira, através da
verba do deputado estadual
Ataíde Teruel e da Prefeitura
Municipal. Esse é um trabalho
feito através do CMEC (Conse-
lho da Mulher Empreendedora
e da Cultura).
Estiveram presentes presti-

giando o evento o vice-prefeito
de Santa Bárbara, Felipe San-
ches, o secretário municipal da
Cultura, Evandro Felix, o presi-
dente da Acisb , João Batista
de Paula Rodrigues e a direto-
ra da Acisb, Talitha da Silva
Sanches Delmondes. Também

representante do CMEC na ci-
dade, Roberto Bonamin, dire-
tor da Acisb, Brás Dos Santos
AdegasJunior, diretordaAcisb
e representando o deputado

OGrupo Reviver, da Tercei-
ra Idade Ativa, localizado no
bairro Conjunto Habitacional
Roberto Romano, retomou as
suas atividades no mês de
março deste ano, em celebra-
ção ao Dia da Mulher. A pro-
posta do grupo é sempre pro-
mover rodas de conversa com
diferentes segmentos de acor-
do com seus interesses, e de-
senvolver ações sociais, junto
à comunidade.
Durante esse período de re-

tomada das atividades, já re-
cebeu a visita do presidente do
Conselho do Idoso do Municí-
pio e desenvolveu um movi-
mento de arrecadação de itens
de inverno que foram entre-
gues para a assistente social do
Asilo.Agora, emcomemoração
aoDia dasMães, estão progra-
madas uma série de ativida-
des, entre elas jogos, dinâmi-

Grupo da Terceira Idade
Reviver retoma atividades

cas combrincadeiras e lanches.
�Aproveitamos para parabe-

nizar todas asmães nesta data,
em especial as de todos os gru-
pos da terceira idade. Também
agradecemos a assistente soci-
al do CRAS do Romano, que
tem acompanhado nosso gru-
po�, destacaram Rosângela
Cândido e Celina Ferreira, res-

pectivamente, presidente e te-
soureira doGrupoReviver . Ela
acrescentou que a importância
desses grupos da terceira ida-
de ativa são promover a alegria
e estimular a autoestima dos
integrantes. Os encontros do
Grupo Reviver são realizados
todasas terças-feiras,as13h30,
no CRAS do Romano.

estadual Ataíde Teruel, Abner
Silva eGustavo Pegorari asses-
sores do deputado, eAnaClau-
dia, Olival e Dominique do
CMEC.
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