GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

EVENTO: DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 163 ANOS DE BARRETOS – Fundada em
25 de agosto (DIA DO SOLDADO TAMBÉM) de 1854
 Bom dia a todos os cidadãos barretenses!
 É com muita alegria que participo hoje com vocês desta festa para comemorar os 163
anos de Barretos. Lembrando que dia 25 também se comemora o Dia do Soldado!
 Cumprimento a todos, na pessoa do prefeito Guilherme Ávila, que gentilmente
convidou-me para esta solenidade de aniversário, e com quem, desde sexta-feira,
tenho tido uma agenda intensa, com visitas a obras de dois equipamentos
socioassistenciais fundamentais aqui da cidade, o Centro de Convivência do Idoso
(CCI) e o Bom Prato.
 Tudo em prol do bem-estar da população de um município cuja origem nos remete à
história dos bandeirantes, bravos exploradores que desbravaram nosso Estado de
norte a sul, de leste a oeste, e à própria história do Estado de São Paulo.
 As inaugurações desses dois equipamentos reforçam nosso compromisso, meu e do
governador Geraldo Alckmin, com a população: a enfrentar a desigualdade social,
com ações efetivas para diminuir a extrema pobreza, com o compromisso de
governar para aqueles que mais precisam do apoio do Estado, além de atender ao
desafio de desenvolver espaços amigáveis para todas as idades com foco no conceito
de envelhecimento ativo da ONU.
 Em nossa gestão, temos priorizado o desenvolvimento social, a assistência às
famílias, às crianças, aos idosos, e adotado medidas estratégicas no combate à
extrema pobreza em todo o Estado.

 E, mais do que isso, nos dá a garantia de que, juntamente com o governador Alckmin,
seguimos no caminho certo, no sentido de oferecer cada vez mais qualidade de vida
para a população do Estado de São Paulo.
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 Como o próprio governador gosta de afirmar e eu, sempre que posso, reafirmo e
reitero: “Não há combate à pobreza e às desigualdades sem uma forte ação do
Estado. Uma ação que alavanque o potencial dos indivíduos e faça com que exerçam
suas cidadanias plenas sem a pretensão de doutriná-los ou tutelá-los."
 É uma determinação que a população paulista tenha cada vez mais acesso aos
direitos básicos. Não somente isso, mas também a chance de mudar de vida.
 A unidade do Bom Prato tem inauguração prevista para a segunda quinzena de
setembro. O Bom Prato é o maior e mais importante programa nutricional do País e
um dos 10 maiores programas do mundo. Com este novo equipamento, serão 53
unidades no Estado.
 A unidade terá capacidade para atender oferecer até 1.500 almoços e 300 cafés da
manhã, totalizando 1.800 refeições diárias.
 A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo investiu R$ 566 mil
na implantação deste equipamento e a Prefeitura de Barretos R$ 700 mil na
construção do imóvel.
 Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas mais 185 milhões de
refeições, entre almoços e cafés da manhã. Foram investidos mais de R$ 500 milhões.
 A entrega do Bom Prato aqui em Barretos só está sendo possível graças ao esforço
conjunto para conseguirmos uma gestão pública eficiente, obtida por meio de
parcerias. Temos o Estado, a Prefeitura e a entidade Programas de Integração e
Assistência a Criança e Adolescente (AELESAB), que já é responsável pelo Bom Prato
de Bauru e também gerenciará esta unidade.
 Não fazemos nada sozinhos!
 Nesta unidade, nossa parceria com prefeitura, representada pelo prefeito Guilherme
Ávila, foi muito importante.
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 Além do investimento na construção do prédio, a municipalidade irá participar com
R$ 1,00 no custeio das refeições. O Governo do Estado subsidiará com R$ 3,19 reais
por refeição para adultos (R$ 4,19 para crianças) no almoço e R$ 1,13 centavos no
café da manhã.
 Para a população, os valores são de R$ 0,50 o café da manhã e R$ 1,00 o almoço.
 Barretos já é um município Amigo do Idoso, dentro do Programa SP Amigo do Idoso
(instituído - pelo Decreto nº 58.047 de 15 de maio de 2012), ação do governo do Estado
destinada a garantir os direitos da população idosa.
 E terá também um CCI, em fase final de ajustes para inauguração, um equipamento
destinado a idosos independentes, criado com desafio de desenvolver espaços
amigáveis para todas as idades com foco no conceito de envelhecimento ativo da
ONU.
 Temos que reconhecer que estamos vivendo em um mundo em processo de
envelhecimento. Existem cada vez mais idosos no mundo e eles estão vivendo cada
vez mais.
 Por isso, mais do que nunca, precisamos de ações efetivas e integradas do Estado
para garantir o envelhecimento ativo do idoso, fortalecendo seu papel social e
também garantindo uma nova postura diante do envelhecimento.

 Portanto, temos muito mais do que uma simples comemoração. Temos um marco na
vida de cada cidadão. É uma página que viramos para conquistar novos sonhos, novas
realizações e assim, continuar reescrevendo a história.
 Parabéns Barretos! Parabéns barretenses!
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 O dia do aniversário de um município é também o dia do aniversário de cada um de
nós. Por isso, saúdo aqui cada cidadão barretense por este dia.
 A história de Barretos está ligada intimamente ligada à história dos Bandeirantes e,
portanto, à história do Estado.
 A resiliência e o espírito desbravador são qualidades dos barretenses, que seguem na
luta com o objetivo de atingir grandes vitórias. Cabe, entretanto, a todos nós,
continuarmos juntos nesta empreitada para consolidarmos e alcançarmos tudo o
que desejamos para o município.
 A cidade chega aos 163 anos refletindo um excelente trabalho, empreendendo
esforços na busca por alternativas para a crise, atraindo novos investimentos e,
principalmente, utilizado o dinheiro público com responsabilidade.
 Como deputado federal, ajudei a trazer para Barretos recursos destinados às mais
diversas áreas.

Em 2016, destinei R$ 1,2 milhão, assim distribuídos:

 R$ 800 mil para fomentar o custeio da rede de atenção básica
 R$ 400 mil do Ministério das Cidades para apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana.
Este ano (2017), mais R$ 1 milhão, assim distribuídos:
 R$ 500 mil para Saúde
 R$ 500 mil do Ministério das Cidades para apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana.
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 Desejo que cada cidadão seja um ponto de apoio nesta construção diária, com valores
sólidos que ajudem a preparar as crianças e os jovens para esse processo contínuo
de transformação no qual estamos inseridos, buscando no presente, o futuro.
 Almejo que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando
que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina
o caminho rumo a uma Barretos cada vez melhor.
 Fico feliz em saber que Barretos está em boas mãos: nas mãos de quem prioriza a
qualidade de vida de cada cidadão, seja na saúde, na educação, no saneamento, na
habitação ou na assistência.
 Vejo aqui a convergência de objetivos e a conjunção de esforços que estão
consolidando o município como uma das cidades mais desenvolvidas do Estado.

Parabéns ao prefeito Guilherme Ávila e sua equipe!
Parabéns Barreto!
Muito obrigado

5

