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INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, MOTIVAÇÃO DESCONHECIDA? - “Fernando José da Costa, advogado criminalista, professor universitário, autor de 
vários livros jurídicos, Secretário de Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, presidente da Fundação Casa e Superintendente do Imesc (Instituto de 
Medicina e Criminologia do Estado de São Paulo) opina sobre um tema relevante e bem atual para a sociedade.” EDITORIAL - Leia na página 2

Câmara realiza 
homenagem ao 
coordenador do 
IRCAD Barretos

A Câmara Municipal rea-
liza nesta sexta-feira (3), às 
20 horas, a sessão solene 
para a entrega do título de 
Cidadão Honorário da Es-
tância Turística de Barretos 
ao médico, professor e coor-
denador do IRCAD Barretos, 
Dr. Luis Gustavo Capochin 
Romagnolo. A homenagem 
foi proposta pelo vereador dr. 
Chafei Amsei Neto e  aprova-
da por todos os vereadores. 
O médico está em Barretos 
desde 2014, compondo a 
equipe de Sistema Digestivo 
Baixo, da Fundação Pio XII.  
No Hospital de Amor aperfei-
çoou as técnicas  de video-
laparoscopia e engajou-se 
em cursos no centro de trei-
namento do IRCAD. Em se-
tembro de 2015, assumiu a  
coordenação científica do IR-
CAD-Barretos, onde desem-
penha papel fundamental, 
com inovações tecnológicas 
e cirurgias robóticas. 
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Prefeitura lança programa de incentivo 
para atrair novas empresas para a cidade

ProBarretos faz parte da programação do “Barretos, terra de oportunidades”
Como parte da programação 

do “Barretos, terra de oportuni-
dades”, a prefeitura da Estância 
Turística de Barretos realiza nes-
ta sexta-feira (3), o lançamento 
do ProBarretos, um programa de 
incentivo para atrair a vinda de 
novas empresas para a cidade, 
bem como incentivar a expansão 
das atividades empresas locais.

O evento será realizado no 

auditório do Sebrae, onde tam-
bém acontecerão as posses dos 
Conselhos Municipais do Pro-
Barretos e de Emprego e Gera-
ção de Renda, além da palestra 
– “Barretos e seus indicadores”, 
que será ministrada por consul-
tores do Centro de Liderança 
Pública, órgão responsável pelo 
Ranking de Competitividade 
dos Municípios.

Justiça anula eleição e Aldemar Juliano 
assume presidência do Sindicato dos 
Servidores Municipais de Barretos

O advogado Noel da Silva 
Santos, representante do Sin-
dicato dos Servidores Públi-
cos Municipais de Barretos, 
declarou na tarde desta quin-
ta-feira (2) que irá recorrer, 
no Tribunal de Justiça, da de-
cisão do juiz Hélio Alberto de 
Oliveira Serra e Navarro, que 
concedeu liminar para anular 
a eleição realizada pelo sindi-
cato em dezembro de 2021. 

Noel Santos disse que vai 
pedir a suspensão do efeito 
da liminar. Segundo ele, não 
houve irregularidade e, se for 
preciso, fará sustentação oral 
na instância competente.

O juiz Hélio Alberto de 
Oliveira Serra e Navarro 
concedeu liminar para anular 
a eleição, acatando pedido 
do servidor público, Jailton 
Rodrigues dos Santos, que 
impetrou mandado de segu-
rança para impugnar a vali-
dade da eleição.

Na oportunidade, João 
Roberto dos Santos (João 
Mulata) foi reeleito presi-
dente; porém, a chapa de 
oposição, liderada por Jail-
ton dos Santos, considerou 
João Mulata inelegível con-
forme o estatuto sindical e 
que não havia quórum na 

ocasião para validar o pleito.
O juiz determinou a anu-

lação da eleição, afastamento 
das funções de todos os inte-
grantes declarados eleitos e 
nomeou interinamente como 
presidente, Aldemar Antônio 
Juliano, que ficará responsá-
vel pela convocação de novas 
eleições para diretoria admi-
nistrativa no prazo de 90 dias.

Aldemar Juliano, que já 
presidiu o sindicato, disse 
no final na tarde desta quinta 
(2) que apenas aguardava ser 
intimado pela Justiça para 
tomar posse de fato da presi-
dência do sindicato.

Eventos culturais arrecadam 
320 litros de leite para o Fundo 

Social de Solidariedade

A Secretaria Municipal de Cultura realizou nesta quinta-fei-
ra (2), a entrega de mais de 320 litros de leite ao Fundo Social 
de Solidariedade. A entrega ocorreu na sede do FSS, com a 
presença do secretário municipal de Cultura, Rogério Teodó-
sio, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Letícia 
Lemos. As arrecadações foram obtidas durante os eventos rea-
lizados pela secretaria no mês de maio: Festival Barretos em 
Danças - CEMART e Concerto da Orquestra Sinfônica Muni-
cipal de Barretos “Clássicos do Cinema” na Igreja Iamir.

Deputados Márcio Alvino e André do Prado 
destinam R$ 1,5 milhão para Barretos

A pedido do presidente da Câmara, Paulo Correa, o deputado federal, Márcio Alvino, e o deputado 
estadual, André do Prado, anunciaram durante homenagem realizada na última sexta-feira, em Barretos, 
a destinação de R$ 1,5 milhão para entidades e para a prefeitura. São R$ 400 mil para APAE, R$ 100 
mil para AMA, R$ 500 mil para prefeitura, R$ 200 mil para Casa Transitória André Luiz e R$ 300 mil para 
construção de área de lazer no bairro Nova Barretos II. Paulo Correa destacou o trabalho dos deputados. 
“Márcio Alvino e André do Prado vêm desempenhando um excelente trabalho na Câmara dos Deputados 
e Assembleia Legislativa, colocando-se constantemente à disposição com relação aos pedidos para nosso 
município. Mais uma vez agradeço aos deputados pelo empenho”, disse Correa.

70ª exposição individual de 
Renato Amisy vai reativar 

Espaço Matinas Suzuki

Renato Amisy será o primeiro a reutilizar o espaço da Câ-
mara Municipal de Barretos. O artista barretense realizará a sua 
70ª  exposição individual no Brasil e na Europa.  O número ex-
pressivo dá nome à exposição: 70ª Septuagésima. Ao todo são 
seis quadros: “Bandeira do Brasil em relevo”, “Cristo”, “Natu-
reza Morta”, “Mini Basílica de Barretos em relevo”, “Divino 
Espírito Santo” e “Justiça”.
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Opinião
Igor Sorente é 

jornalista e escreve 
semanalmente para a coluna.

APOIO DO AGRO
Chris Morais tem se encon-

trado com Tarcísio de Freitas 
(REP). Agropecuaristas estão 
definindo apoio para o pré-can-
didato ao governo de São Paulo.

MARCAR TERRITÓRIO
Vereador Fabrício Lemos 

(União Brasil) vem vindo candi-
dato a deputado. Quer garantir 
o controle do diretório do parti-
do em Barretos.

PERDA DE MANDATO
4 vereadores de Colôm-

bia correm o risco de perder o 
mandato pelo crime de compra 
de votos. O processo já corre 
no Tribunal de Justiça e já está 
bem adiantado.  

DOAÇÕES DE IMPOSTO
Em São José dos Campos o 

Fundo Social de Solidariedade 
promove campanhas nas mídias 
incentivando a doação de parte 
do imposto de renda para enti-
dades. Pegaria bem se tal órgão 
fizesse o mesmo por aqui. A po-
pulação em situação de vulnera-
bilidade social agradece.

SECRETÁRIO VIAJANTE 1
Circulou nas redes sociais 

esta semana a agenda do locu-
tor de rodeios Cuiabano Lima. 
No mês de junho, estão agen-
dados 18 compromissos, sendo 
que o mais longe é a Festa de 
São João na cidade de Patos, na 
Paraíba, entre os dias 20 e 24.

SECRETÁRIO VIAJANTE 2
O artista, que é também 

Secretário Municipal de Turis-
mo de Barretos, teria em tese 

PAINEL 

Jornal A Cidade foi fundado em 16/01/2013 e é distribuído gratuitamente 
às sextas-feiras em bancas, consultórios, empresas, restaurantes, hotéis, 
padarias, academias, salões de beleza, prédios públicos, dentre outros e 
tem alcance de 12 mil leitores.

12 dias para permanecer na 
cidade para atendimento da 
população. Tem vereador que 
ameaça acionar o Ministério 
Público para cobrar explicações 
do secretário viajante.

RAIZ DE SÃO PAULO
Uma das piadas que correm 

no Palácio dos Bandeirantes é 
de que o governador Rodrigo 
(PSDB) - que se apresenta como 
paulista raiz - poderá enfrentar 
dois ‘forasteiros’: o carioca Tarcí-
sio (REP) e o paranaense Sérgio 
Moro (Podemos).

AMPLIAÇÃO DE
INVESTIMENTOS

Um seminário reunirá inves-
tidores do setor hoteleiro da 
América do Sul em Olímpia nes-
ta sexta-feira (3). Prefeito Fer-
nando Cunha (PSD) convidou 
o articulador do PSD, Raphael 
Dutra para o evento.

A Cidade
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Intolerância religiosa, 
motivação desconhecida?

Fernando José da Costa, advogado criminalista, professor universitário, autor de vários livros jurídicos, Secretário de 
Estado da Justiça e Cidadania de São Paulo, presidente da Fundação Casa e Superintendente do Imesc (Instituto de 

Medicina e Criminologia do Estado de São Paulo) opina sobre um tema relevante e bem atual para a sociedade. Segue.
A questão religiosa, no 

mundo todo, e em todos os 
tempos, por sua própria natu-
reza, suscita sentimentos hu-
manos elevados, e, ao mesmo 
tempo, as mais negativas ex-
pressões da miséria humana, 
como o fanatismo ou a intole-
rância religiosa.

Guerras terríveis se justi-
ficaram, e ainda se justificam, 
por conta do tema religioso, 
quando sabemos que, muitas 
vezes, as verdadeiras causas 
das desavenças entre os povos 
têm outra origem.

No Brasil de hoje, nosso 
desafio é entender a razão das 
estatísticas oficiais mostrarem 
que cerca de 75% dos casos 
relatados de intolerância reli-
giosa, nos últimos anos, são 
contra pessoas de religião de 
matriz africana.

Há quem explique que, 
por conta do nosso racismo 
estrutural, religiões africanas 
continuam a ser demoniza-
das, sensivelmente mais que 
outras, transformando cultos, 
roupas e expressões idiomáti-
cas em uma questão racial.

Mas, se o fundo dessa 
discussão é racial, e já que 
somos, por vocação, um país 
mestiço, formado por índios, 
europeus, árabes, africanos 
e orientais, para superarmos 
qualquer manifestação grave 
de intolerância religiosa, só 
mesmo jogando muita luz, 
para confrontar o racismo 
com informação séria e pen-
samento crítico.

Mostrando-se, normal-
mente, como um conjunto de 
ideologias e atitudes ofensi-
vas a crenças e práticas re-
ligiosas, podemos perfeita-
mente tipificar a intolerância 
religiosa como crime de ódio, 
que fere a liberdade e a digni-
dade humanas.

No mundo todo, com o 
crescimento do movimento 
“Vidas negras importam”, há 
mais coragem para denunciar, 
punir denúncias, prender cri-
minosos e colocar a pauta da 
intolerância religiosa nas re-
des sociais e em veículos de 
comunicação, e, assim, fazer 
ecoar a voz da comunidade 
negra e das religiões de matriz 

africana.
No Estado de São Paulo, 

pioneiro na criação de uma le-
gislação específica, por exem-
plo, a intolerância religiosa é 
punível administrativamen-
te, conforme a Lei Estadual 
17.157, de 18 de setembro 
de 2019 (regulamentada pelo 
decreto Nº 65.086, de 23 de 
julho de 2020).

Além disso, desde 2021, 
com base na Lei Estadual 
da Liberdade Religiosa 
(17.346/2021), o Governo de 
São Paulo também recebe de-
núncias de atos de discrimina-
ção e intolerância religiosa, via 
Ouvidoria da Secretaria da Jus-
tiça e Cidadania. Basta acessar: 
https://justica.sp.gov.br, ligar 
nos números (11) 3291-2621 / 
3291-2624 ou ir pessoalmente 
no endereço Pátio do Colégio, 
148 – centro/SP.

Com números de denún-
cias crescentes, desde 2021, 
o Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
da Justiça e Cidadania, com-
bate veemente a intolerância 
religiosa em todo o Estado de 

São Paulo.
Entre janeiro e abril de 

2022, já são 75 denúncias 
de intolerância religiosa. Em 
2021, foram 210 queixas e 
245, em 2020, sendo que mui-
tas queixas neste ano se trata-
ram de um mesmo fato.

A punição prevista em lei vai 
de uma advertência até a multa 
administrativa, que pode chegar 
a 3.000 Unidades Fiscais do Es-
tado de São Paulo (UFESPs), o 
equivalente a R$ 95.910,00, se o 
infrator for primário.

Por aqui, também estão 
sendo desenvolvidas ações 
afirmativas de cidadania rela-
tivas ao tema, como a forma-
ção de mais de 1.500 lideran-
ças de religiões de matrizes 
africanas para regularização 
dos templos, por meio de 
cursos EAD, e a construção 
de processos de mapeamen-
to geográfico, para garantir 
maior segurança a todos.

Avançamos, mas ainda há 
muito a caminhar, para alcan-
çar o respeito e a convivência 
harmoniosa entre os cidadãos, 
seja qual for a sua crença.

Amor de Dog
Eu nem sabia da existência 

ou do canal do influencer digital 
Jesse Koz e seu cachorro, o Gol-
den Retriever Shurastey (uma 
brincadeira com a música do The 
Clash – Should I stay or Should I 
go? – Shurastey ou Shuragow?).

O rapaz vendeu tudo o que 
tinha, comprou um Fusca 78 
e saiu pelo mundo com a cara 
e a coragem, rodando quase 
vinte países com seu incansá-
vel companheiro, Shurastey.

Na sua última aventura, es-
tava indo na direção do Alas-
ca quando bateu seu carro de 
frente com uma SUV. Jesse e 
Shurastey morreram instanta-
neamente. As fotos dos dois 
em vários lugares do planeta 
encheram a internet nos dias 
seguintes. Foi aí que eu, como 
muita gente, tomei conheci-
mento da aventura dos caras. A 
imagem sorridente do Jesse do 
lado do infinitamente de boa 
Shurastey doeu no coração.

A dupla do balneário Cam-
boriú vai ser homenageada 
com um Memorial em pista de 
passeio de cães da cidade. Uma 
homenagem aos laços profun-
dos e ancestrais entre o homem 
e seu fiel companheiro.

Um cara falou, em um Con-
gresso de Neurociências, que 
os cachorros não amam os ho-
mens. Tem esquemas cogniti-
vos de afiliação e obediência, 
mas não é amor. Quase pergun-
tei se a mãe gostava dele ou ti-
nha laços culturais de afiliação 
e cuidados com a transmissão 
do genoma. Que vontade de 

pagar de bacana. Ou de não en-
tender de amor, nem de dogs.

Cachorros tem uma prega 
na testa que os lobos não têm, 
por isso olham de um jeito 
quase humano. Já deve ter fi-
cado claro aos leitores que eu 
sou super cachorreiro, e escre-
vo essas mal tecladas palavras 
com as duas bebês aqui perto.

Jackie Tequila, a mais ve-
lha, me olha com olhar quase 
humano quando está na hora da 
comida ou do rolê na rua. Bella, 
a caçula, foi adotada de um lar 
onde sofreu alguns abandonos 
de quintal e prováveis descui-
dos. Ela é medrosa e comemora 
a nossa volta para casa como se 
estivesse vendo o Papai Noel.

A psiquiatra Nise da Silvei-
ra, nos anos 40 do século pas-
sado, introduziu nos cuidados 
com os pacientes psiquiátricos 
a presença fiel e serena dos ca-
chorros de rua. Os pacientes 
melhoraram de maneira sur-
preendente, já que eram enten-
didos como pacientes crônicos 
e incuráveis. Até o final de sua 
vida, Nise sempre esteve cer-
cada por seus cachorros.

O que diriam os haters e os 
supremacistas de hoje dessa 
infinita delicadeza entre ho-
mem e animais?

Os dogs têm um tipo de 
afetividade muito parecida 
com os bebês. Já vi muita gen-
te com depressão, em quadros 
mais ou menos graves. Temos 
o instinto quase coletivo de 
afastamento de uma pessoa 
que está deprimida. Nossos 

instintos entendem esse esta-
do de baixa energia como uma 
infecção ou algo perigoso. Só 
crianças e cachorros fazem o 
certo com quem está deprimi-
do, que é ficar perto e encon-
trar uma ressonância afetiva.

A Neurociência tem um 
nome para isso, que é a Res-
sonância Límbica. É a capa-
cidade que os mamíferos têm 
de entrar em uma frequência 
semelhante, do ponto de vista 
do afeto, com outro mamífe-
ro. A capacidade de estar per-
to e tentar ajudar alguém que 
está em dificuldades.

O amor do dog, como falou 
o Neurocientista, não é igual 
ao humano, não é processado 
cognitivamente. É antes uma 
capacidade de entrar em resso-
nância com a emoção e o esta-
belecimento de uma proximi-
dade, de um Tamo Junto que 
os mamíferos acionam quando 
o grupo precisa de proteção 
mútua ou cuidado.

Bella me emociona parti-
cularmente, por ter visto nela 
a mesma cura amorosa que eu 
vejo com os pacientes. Bella ti-
nha uma espécie de reação de 
pânico com gritos, pessoas no-
vas ou homens desconhecidos. 
Sua reação de medo sempre foi 
o de tremores e perda de con-
trole da urina. Com o passar do 
tempo, foi mudando de um tipo 
de vínculo inseguro para segu-
ro, hoje tem mais confiança em 
seu ambiente e na vida.

Na prática clínica, é também 
longo o caminho para cicatrizar 

feridas e refazer o vínculo com 
a vida. Parar de se castigar pelo 
o que os outros fizeram. Pare-
ce estranho de se pensar, mas 
preste atenção quanta gente se 
odeia pelos erros que outras 
pessoas cometeram, sobretudo 
nos anos iniciais de suas vidas.

Olho para a foto de Jesse 
Koz e Shurastey e sinto uma 
pontada pela perda de caras 
que eu não conheci, mas tam-
bém pelo mistério de terem vi-
vido juntos os momentos mais 
incríveis de suas vidas e terem 
morrido também juntos. Pare-
cem quase a mesma pessoa.

(Termino o texto com uma 
lágrima de canto. Bella chega 
perto e me dá uma lambida).

Marco Antônio Spinelli
Médico, com mestrado em 

psiquiatria pela Universidade 
São Paulo, psicoterapeuta de 

orientação junguiano e autor do 
livro “Stress o coelho de Alice 

tem sempre muita pressa”
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“Você não poderá vencer a guerra contra o mundo se não puder vencer a guerra contra sua própria mente.” (Will Smith)

Parabéns para Maria do Carmo Freire, que completa seus 8 anos, domingo (05). A futura Ama-
zona do Rodeio Pela Vida, é apaixonada por cavalos, e inclusive tem vários, recebe o carinho 

especial de seu pai José Uilson, de seu irmãozinho José e de sua mãe Ozana. Felicidades!

Na quinta-feira (02), Ana Lúcia Alves Ramos completou seus 30 anos, mas a comemoração 
acontece amanhã, sábado (04), ladeada de seus amigos, de seus familiares, junta do maridão 

Saulo Figueiredo e do filho Davi. Tudo de bom! (foto: Camila Siqueira)

O dia 31 de maio foi de festa em torno de Layane Ramos Melo, 
que comemorou mais um aniversário. Na data especial, 

a Engenheira Civil e Funcionária Pública Municipal, 
recebeu o carinho de sua mãe Vanda, de seu pai Joel, de 

seus irmãos Raphael e Lorrayne, de suas sobrinhas Júlia e 
Sofia, de seus familiares e amigos. Parabéns!

A Fisioterapeuta e Coordenadora da Unidade de Saúde 
de Doenças Infectocontagiosas, Thatyaine Schiapati, 

brindou mais um niver dia 29 de maio, recebendo na data, 
as felicitações e o carinho do marido Alexandre, da filha 

Ana Clara, de amigos e familiares. Felicidades!Sandra Cristina Polizelli Milano Forge celebrou mais um ano 
de vida, terça-feira, 31 de maio. A professora da cidade de 
Colina, foi muita cumprimentada por seus alunos, e o cari-

nho ficou por conta do marido Luiz Antônio e dos filhos Luiz 
Arthur, Helena e Neto Miguel. Tudo de bom!

Segunda-feira, 30 de maio, Vivien Claire Ságlia acordou explo-
dindo gratidão com a chegada dos seus 4.5, muito bem vividos. 

E com esse sorriso estampado no rosto, ela recebeu muitos 
abraços e felicitações de amigos e familiares, e o carinho ficou 
por conta do marido Luís Carlos e da filha Isabella. Parabéns!

Amanhã, sábado (04), a comemoração será em torno de Flávio 
Domingos, o “Domingão Mestre Cuca”, que passa a idade nova 

do jeito que gosta, fazendo muita comida boa para os seus 
clientes. Ele recebe os cumprimentos de amigos, familiares, 

da esposa Lucia e do filhão Gustavo. Nosso Cozinheiro prome-
te que a festa dele não vai passar em branco, e em breve vai 

promover aquela comemoração. Parabéns Domingão!
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PITA FOGO
Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para 
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

CATIREIRO CIDADÃO BENEMÉRITO
Na próxima quarta-feira (8), às 19 horas, em sessão sole-

ne, a Câmara Municipal de Barretos entrega título de beneme-
rência ao catireiro Francisco Sant’Ana Junior. A homenagem 
é uma iniciativa do vereador Fabrício Lemos (União Brasil).

CIDADANIA HONORÁRIA PARA RONALDO
O vereador Lupa (PRTB) propôs título de cidadania ho-

norária ao empresário Ronaldo Antônio Marques. O projeto 
de decreto legislativo está sendo analisado pela Comissão de 
Justiça e Redação da Câmara Municipal.

CURSOS TÉCNICOS PARA A JUVENTUDE
O vereador Gabriel Uchida (União Brasil) pede a implantação 

do programa de qualificação Novotec, em parceria com a Uni-
vesp, na Casa da Juventude da Estância Turística de Barretos.

SINALEIRO NO CRUZAMENTO
A implantação de um semáforo na esquina da rua 20 com ave-

nida 29 é requerida pelo vereador Nestor Leonel (União Brasil)

PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) defende a retomada da 

divulgação do boletim Covid-19 nas redes sociais da prefeitura.

TRANSPARÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
A transparência na aplicação de recursos provenientes do 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e da 
Educação Básica) é cobrada pelo vereador Ângelo Tegami (PV)

SOBRE PERÍCIAS NO INSS
Várias informações sobre as perícias médicas da agência 

local do INSS foram solicitadas pelo vereador Raphael Sil-
vério (PSDB).

REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO
Ampla reforma da pista de atletismo do Rochão foi re-

querida pelo vereador Chafei Neto (MDB).

PARA SE PROTEGER DO FRIO
O vereador Paulo Correa (PL) pediu informações à pre-

feitura sobre o fornecimento de agasalhos aos funcionários 
que trabalham à noite.

MARCUS DEIXA COMANDO DO PDT
Marcus Tertto deixa a presidência do PDT local, mas garante 

que continua firme no partido. Pré-candidatura da dupla Jhonny 
e Jorjão continua de pé e com todo apoio da família pedetista.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO
Vereador Carlão do Basquete (PSD) prega intensa cam-

panha de conscientização sobre os altos índices de mortes e 
feridos no trânsito no município.

Espaço Cultural Dr. Matinas Suzuki 
será reativado na próxima segunda-feira
Criado em 1989, local no prédio da Câmara é reservado para exposições de arte de vários segmentos
A Câmara vai reativar o 

Espaço Cultural “Dr. Matinas 
Suzuki” na próxima segunda-
-feira (06/jun), às 18h30, antes 
do início da Sessão Ordinária.

Criado por meio de decre-
to em 1989, pelos vereadores 
Sebastião Misiara e Fauze José 
Daher, o local era destinado à 
exposições permanentes de 
arte, em todos os segmentos, 
porém, foi pouco aproveitado 
nos últimos 30 anos.

Agora, a atual mesa dire-
tora, com apoio de todos os 
vereadores, decidiu reativar o 
espaço e abri-lo para exposi-
ções de artes visuais (pintura, 
desenho, fotografia e outros).

No dia 25 de maio, o ve-
reador barretense, Gabriel 
Uchida, manteve encontro 
com Fernando Galvão, asses-
sor do governador Rodrigo 
Garcia, no Palácio dos Ban-
deirantes, na capital paulista.

A reunião foi realizada com 
a finalidade de pleitear emen-
das para infraestrutura e saúde 
do município de Barretos.

“O Fernando Galvão nos 
recebeu muitíssimo bem, 
confirmando que disponibi-
lizou R$ 300 mil reais para 

Barretos, sendo 100 mil para 
infraestrutura e 200 mil para 
o setor de saúde municipal”, 
informou Uchida.

“Fico imensamente feliz em 
poder conseguir recursos para a 
cidade, sabendo que vou poder 
contribuir para alguma melho-
ria do município. Quero agra-
decer também ao Fernando 
Galvão que vem se mostrando 
um grande parceiro de Barre-
tos, que sempre está disponível 
para nos ajudar”, concluiu o ve-
reador Gabriel Uchida.

Foi publicado na última 
terça-feira (31) o decreto para 
adesão na Nova Carreira Do-
cente, que estabelece o salário 
inicial em R$ 5 mil para profes-
sores da rede estadual. O siste-
ma para escolha ficou no ar até 
nesta quinta-feira (2) e a partir 
desta data os profissionais terão 
24 meses para optarem ou não 
pelo novo modelo, que além de 
proporcionar o maior cresci-
mento de salário da história do 
estado, engloba mais oportuni-
dades de desenvolvimento para 
a rede estadual.

Os que realizarem a esco-
lha antes do fechamento da fo-
lha do mês já receberão o novo 
valor no pagamento de julho.  
Ainda, para auxiliar na deci-
são, a Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Se-
duc-SP) disponibilizou um si-
mulador para que os docentes 
possam comparar a atual folha 
de pagamento com a da Nova 
Carreira. Tanto o sistema para 
adesão, quanto o simulador es-
tarão disponíveis na Secreta-
ria Escolar Digital (https://sed.
educacao.sp.gov.br/).

O salário inicial de R$ 5 
mil oferecido pela Seduc-SP é 
30% maior que o piso nacio-
nal aprovado em 2022. Ainda, 
se comparado ao valor pago 
no ano passado o aumento é 
de 73%.  O topo da carreira 
também será valorizado.

Com as promoções por 
desenvolvimento e desempe-
nho, o valor do salário de um 
docente poderá chegar a R$ 
13 mil na referência L15, a 
mais alta da carreira, segun-
do o novo projeto. Na carreira 
antiga, um professor no topo 
de carreira poderia atingir, na 
referência 64, a última da ma-
triz, um salário de R$ 8 mil.

Além do benefício mone-
tário a Nova Carreira Docen-
te traz novas possibilidades de 
crescimento profissional, for-
mação, valorização de compe-
tências e até um Plano de De-
senvolvimento Profissional.

Essas estratégias visam, 
entre outras coisas, atender às 
necessidades dos docentes e 
da comunidade escolar como 
um todo, com foco total na 
aprendizagem dos estudantes.

O prazo para adesão ao 
Programa de Reescalonamen-
to do Pagamento de Débitos 
no âmbito do Simples Nacio-
nal (Relp) foi adiado para esta 
sexta-feira (3). A decisão foi 
anunciada pela Secretaria da 
Receita Federal.

“A prorrogação do Relp 
para o dia 3 de junho feita pela 
Receita traz um fôlego aos em-
presários que ainda não aderi-
ram ao programa. Principal-
mente, porque o prazo final do 
dia 31 coincidia com a entre-
ga do Imposto de Renda 2022. 
É uma oportunidade imperdí-
vel para que aqueles que que-
rem se manter ou ingressar no 
Simples Nacional possam re-
gularizar suas dívidas fiscais. 
A dica é, aproveite a prorroga-
ção, mas não deixe pra última 
hora”, considera a analista de 
Políticas Públicas do Sebrae 
Nacional, Lilian Toledo.

Na última semana, a Re-
ceita Federal informou que, 
das cerca de 400 mil empresas 
que o governo esperava que 
aderissem ao Relp, aproxima-
damente 100 mil haviam feito 
a adesão, ou seja, 25% do to-

tal. Os débitos são estimados 
em R$ 8 bilhões.

A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
por sua vez, projeta que cerca 
de 256 mil empresas vão par-
ticipar do parcelamento, em 
um montante que deve atingir 
os R$ 16,2 bilhões.  

Por meio da iniciativa é 
possível diminuir e até liqui-
dar multas, juros e encargos 
de empresas, proporcional-
mente às perdas de fatura-
mento ao longo da pandemia.

Por meio do Relp, quanto 
maior a queda no faturamen-
to, maior será o desconto em 
cima dos débitos. Em relação 
ao saldo dos passivos, poderá 
haver parcelamento em 180 
vezes, ou seja, em até 15 anos, 
com vencimento da entrada a 
partir de maio de 2022.

ADESÃO 
No caso de dívidas junto à 

Receita Federal, a adesão ao 
financiamento poderá ser feita 
por meio do Portal e-Cac, ou 
Portal do Simples Nacional. 
Já em relação às pendências 
junto à Dívida Ativa, a nego-
ciação é via portal Regularize.

O principal  objetivo é va-
lorizar o trabalho de artistas 
locais e reconhecer a impor-
tância da cultura para a comu-
nidade, além de ser mais um 
atrativo para o público que 
comparece à Câmara durante 
as sessões ordinárias, audiên-
cias públicas e solenidades. A 
reativação do local terá custo 
zero para a Câmara.

DR. MATINAS SUZUKI
O nome do espaço é em ho-

menagem ao Dr. Matinas Suzu-
ki(1925/1999). Médico, escritor 
e político, foi vereador em três 
mandatos (1960-1973), presi-
dente da Câmara Municipal no 
biênio 1970/71 e diretor clínico 

da Santa Casa de Barretos.
A historiadora Karla Ar-

mani complementa que Suzu-
ki foi mantinha atuação cons-
tante em prol da Cultura e da 
arte. , autor do livro “Memó-
rias de um vivente obscuro” 
(1997), membro fundador da 
Academia Barretense de Cul-
tura (cadeira 16) e mantinha 
atuação constante em prol da 
Cultura e da arte.

70ª EXPOSIÇÃO INDI-
VIDUAL DE RENATO 
AMISY VAI INAUGU-

RAR O ESPAÇO
Renato Amisy será o pri-

meiro a reutilizar o espaço da 
Câmara. O artista barretense 

realizará a sua 70ª  exposi-
ção individual no Brasil e na 
Europa.  O número expressi-
vo dá nome à exposição: 70ª 
Septuagésima.

Ao todo são seis quadros: 
“Bandeira do Brasil em re-
levo”, “Cristo”, “Natureza 
Morta”, “Mini Basílica de 
Barretos em relevo”, “Divino 
Espírito Santo” e “Justiça”

Cidadão Benemérito de 
Barretos, Renato Amisy tem 
58 anos e se dedica às artes 
desde os 4 anos de idade. A 
primeira tela foi pintada ofi-
cialmente aos 16 anos. 

Aos 33 anos, abandonou 
o trabalho numa agência ban-

cária para se dedicar às artes. 
Daí em diante a carreira ar-
tística nacional e internacio-
nal decolou. Em 1999, foi um 
dos 12 pintores de todo o país 
premiados no Concurso “500 
anos de Arte & Design”. Em 
2000, representou o Brasil em 
Portugal nas comemorações 
dos “500 anos do Descobri-
mento”. Em 2001, foi escolhi-
do para criar o logotipo oficial  
da “Foire de Caen”, na Fran-
ça, uma das mais importantes 
feiras de arte da Europa.

O currículo internacional de 
Renato Amisy é extenso. O bar-

retense tem várias exposições 
em cidades européias, como 
Paris, Lyon, Viena, Chantilly, 
Trouville Sur Mer e Marseil-
le. As obras de Amisy também 
estão espalhadas pelos cinco 
continentes e decoram casas 
de ex-presidentes, autoridades 
francesas, além de celebridades 
da música e do cinema.

Em Barretos, Renato Amisy 
é proprietário da galeria de 
arte Atelier Maison D’Amisy. 
Na área social, organiza ex-
posições para vender quadros, 
doando o dinheiro arrecadado 
para entidades e hospitais.

Vereador Gabriel Uchida consegue recursos 
para saúde e infraestrutura do município

Relp: prazo para 
adesão foi prorrogado 
até nesta sexta-feira

Salário inicial de R$ 5 mil para 
professores da rede estadual será 
pago a partir de julho para quem 
aderir a Nova Carreira Docente
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No próximo domingo (05), 
Solenidade de Pentecostes, a 
Diocese de Barretos dá início 
à caminhada rumo aos seus 
50 anos, a ser celebrado no 
dia 14 de abril de 2023, com 
a Missa da Unidade.

Aconteceu na última se-
gunda-feira, 30 de maio, o 
quarto sorteio da campanha 
50 Dias de Amor do North 
Shopping Barretos. Serão seis 
sorteios de cinco vales-com-
pras de R$ 1.000 cada e, nes-
te sorteio, os contemplados 
foram: Alessandro Cruz do 
Carmo - Guaíra /SP, Cristia-
ne Liporini– Bebedouro/SP, 
Leandro César Gobbi- Bar-
retos/SP, Tulio Vitor Montes 
- São Paulo/SP e Sonia Rodri-
gues Pereira – Guaíra/SP.

Os ganhadores poderão 
utilizar seus vales-compras 
após o término da campanha, 
no dia 12 de junho.

A campanha entrou na se-

A prefeitura da Estância 
Turística de Barretos realizou 
na última quarta-feira (1º de 
junho, o 2º Feirão de Empre-
go com a participação de 17 
empresas e disponibilização 
de pelo menos 630 vagas.

A ação recebeu centenas de 
barretenses em busca de reco-
locação no mercado de trabalho 
e contou com o apoio da Secre-
taria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), Centerplex 
Cinemas e North Shopping Bar-
retos, onde aconteceu o evento.

“Parabéns para vocês que já 
tiveram um ato proativo, saíram 
das suas casas e estão aqui bus-
cando uma vaga de emprego. 
Acima de tudo, quando vocês 
forem realizar a entrevista hoje, 
digam para quem entrevistar 
que vocês são capazes também 
de aprender. A gente está sem-
pre em constante transforma-
ção e aprendizado. Agradeço 
muito ao apoio e confiança de 
cada empresa e de todos os nos-
sos parceiros nessa ação”, disse 
a prefeita Paula Lemos.

Adélia Bueno, secretária de 
Desenvolvimento Econômico, 

A Secretaria Municipal de 
Cultura, em parceria com o 
Projeto Pontos Mis, traz para 
o município a oficina presen-
cial “Atuação para Cinema” 
ministrada por Vanise Ribei-
ro, marcada para a próxima 
segunda-feira, 6 de junho, das 
14 às 18 horas, no Instituto 
Marks - Cidadania, Ciência e 
Cultura, localizado na Rua 16, 
1.263, entre avenidas 5 e 7.

Para o secretário municipal 

de Cultura, Rogério Teodósio, 
a ação visa movimentar e in-
centivar a cultura e as propos-
tas de governo para este setor 
na cidade. “Estamos seguindo 
à risca o plano de governo da 
prefeita Paula Lemos e dentre 
tantos benefícios à nossa po-
pulação, está a formação e o 
fomento à arte. Capacitar nos-
sos artistas é nossa meta. Al-
mejamos valorizar ainda mais 
nosso capital cultural. As pes-

soas sempre em primeiro lu-
gar”, comentou.

INSCRIÇÕES
As inscrições são gra-

tuitas e podem ser feitas até 
nesta sexta-feira (3) na sede 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, na avenida 15, 724, 
entre ruas 18 e 20, prédio do 
antigo Fórum. Estão disponí-
veis 20 vagas e podem par-
ticipar pessoas com idade a 
partir de 14 anos.

Diocese de Barretos dá início às 
festividades por seu Jubileu de Ouro
Missa da Unidade, campal, acontece neste domingo, dia 05

North Shopping Barretos realizou o quarto 
sorteio da campanha 50 Dias de Amor

gunda fase no dia 09 de maio, 
agora para o Dia dos Namora-
dos, onde o cliente nas com-
pras acima de R$ 200,00 troca 
suas notas fiscais por cupons 
e concorrem aos vales de R$ 
1.000,00 cada. Em compras 

realizadas de segunda a quarta 
os cupons são em dobro. 

O próximo sorteio acontece 
na próxima segunda-feira, 6 de 
junho, às 10 horas. North Sho-
pping Barretos, várias versões 
do amor e dos namorados!

Em missa campal, na Pra-
ça Francisco Barreto, às 17 
horas, em frente à Catedral 
Divino Espírito Santo, o cle-
ro, religiosos e religiosas, 
seminaristas e representantes 
das comunidades paroquiais 
se reunirão para celebrarem o 
patrono diocesano e marcar a 
abertura das festividades pelo 
Jubileu de Ouro.

A Igreja Particular de Bar-
retos, criada por São Paulo VI, 
é formada por 13 municípios: 
Barretos, Colina, Jaborandi, 
Morro Agudo, Guaíra, Migue-
lópolis, Ipuã, Guaraci, Olímpia, 
Severínia, Cajobi e Embaúba. 
Atualmente, o bispado conta 

com 24 paróquias, uma quase 
paróquia e uma área pastoral.

Trinta e três padres do cle-
ro diocesano auxiliam Dom 
Milton Kenan Júnior, o sexto 
bispo diocesano.

“Convidamos a todos aque-
les que puderem celebrar co-
nosco no domingo, para que 
juntos manifestemos a nossa 
unidade diocesana, elevemos a 
Deus as nossas preces e louvo-
res pela bela e abençoada his-
tória construída ao longo desses 
anos”, expressa Dom Milton.

O lema que vai animar todo 
o jubileu é “Com esperança, 
caminhamos juntos, animados 
pelo Espírito Santo”.

BARRETOS, TERRA DE OPORTUNIDADES
Prefeitura realizou 2º Feirão de Emprego 

com oferta de mais de 600 vagas
Evento aconteceu no North Shopping e recebeu centenas 

de barretenses em busca de recolocação no mercado de trabalho

destacou a extensa gama de va-
gas oferecidas pelo feirão e o 
contato direto com os emprega-
dores. “Temos vagas na área de 
hotelaria e gastronomia, comér-
cio e indústria, serviços gerais, 
para motoristas. Temos empre-
gos para todas as qualificações. 
Aqui as empresas estão pegando 
currículos e já fazendo uma pri-
meira entrevista”, explicou.

A diretora regional da Se-
cretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Natá-
lia Rick, acredita que o feirão 
contribui com a retomada da 
economia municipal.

“Eu acho de extrema im-
portância. Primeiro, porque 
você consegue aproximar o 
candidato das empresas e das 
vagas ofertadas. Por outro 
lado, você consegue auxiliar 
essas empresas no preenchi-
mento dessas vagas de forma 
mais rápida e eficaz”, pontuou.

CONTRATAÇÃO
Os candidatos que se en-

quadraram nos perfis deseja-
dos pelos empregadores foram 
imediatamente encaminhados 
para processos seletivos. Os 
demais serão convocados à 
medida que surgirem oportu-

nidades. Na oportunidade tam-
bém foram recebidos currícu-
los para vagas de estagiários 
de ensino médio e superior.

A dona de casa Maria Via-
na tinha expectativa de sair 
empregada do feirão. Ela tam-
bém contou que sempre traba-
lhou com limpeza e faxina, 
mas que pode ter descoberto 
uma nova profissão.

“Eu nunca pensei em tra-
balhar na área de turismo e eu 
vi que eu me encaixo, então 
vou procurar fazer um curso 
nessa área”, disse.

Rodolfo Buzinaro é enge-
nheiro agrônomo e também 
estava em busca de recoloca-
ção no mercado de trabalho. “A 
área agro eu acredito que vai ser 
mais focada no meu perfil e for-
mação, mas eu quero dar uma 
olhada nas outras empresas e 
posições também”, contou.

Na abertura do feirão ainda 
foi apresentada a palestra “Tu-
rismo como oportunidade de 
inserção profissional”, por Ma-
rianna Manfrin Teófilo, docente 
do Senac. Participaram do ato a 
secretária municipal de Educa-
ção, Jéssica Maria Santos, e o 
vereador Juninho Bandeira.

Barretos recebe oficina presencial gratuita 
“Atuação para Cinema” do Projeto Pontos Mis
Oficina é direcionada a atores e interessados no setor audiovisual com idade a partir de 14 anos
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Entre os mais pobres, 75% dos brasileiros estão em 
insegurança alimentar. Especialista critica a falta de 

políticas públicas do governo contra o flagelo

O Sindicato dos Bancá-
rios de Barretos e Região re-
cebeu, na noite da última se-
gunda-feira (30), o bancário, 
economista e ex-presidente 
do Seeb São Paulo, Luiz 
Cláudio Marcolino, para um 
excelente debate sobre a Po-
lítica Tributária e os traba-
lhadores no contexto atual.  

O evento reuniu diretoria, 
categoria e representantes da 
sociedade civil.

A apresentação abordou te-
mas importantes para a classe 
trabalhadora como a utilização 
de tributos como fonte de fi-
nanciamentos e os principais 
problemas do sistema tributário 
em vigência, abordou a conjun-
tura socioeconômica nacional e 
debateu maneiras de superar a 
crise e seus efeitos, sobretudo, 
para a população mais pobre.

O sindicalista falou, ain-

da, sobre a proposta de um 
sistema financeiro que atue 
de forma diferenciada, como 
uma rede de cooperação e in-
centivo ao desenvolvimento, 
e que se preocupe também 
com a microeconomia.

“Agradecemos a visita 
de Marcolino. Este encontro 
foi bastante enriquecedor por 
trazer de maneira bastante 
didática conhecimentos im-
portantes e que afetam o dia 
a dia dos trabalhadores e toda 
a população, além de ampliar 
e fortalecer nosso canal de 
diálogo com quem faz parte 
da categoria bancária e tem 
se somado em nosso traba-
lho pela manutenção e defesa 
dos direitos, sobretudo neste 
período de Campanha Nacio-
nal”, ressaltou o presidente 
do Sindicato, Marcelo Mar-
tins. (Fonte: Seeb Barretos)

Sindicato recebeu o bancário e 
economista Luiz Cláudio Marcolino

A prefeita da Estância 
Turística de Barretos, Paula 
Lemos, participou, na últi-
ma quarta-feira (1º de junho), 
data que marcou também a 
retomada da coleta seletiva no 
município, da visita técnica à 
Usina de Reciclagem acompa-
nhada do superintendente do 
SAAEB, Waldo Villani Júnior.

A chefe do Executivo conhe-
ceu o espaço que passou por refor-
mas, acompanhou todo o proces-
so de operação na usina, desde a 
chegada do caminhão com os re-
síduos, a separação dos materiais 
recicláveis na esteira e outras ati-
vidades realizadas pelos agentes.

RETOMADA DA 
COLETA SELETIVA

Usina de Reciclagem volta a operar 
em Barretos após passar por reforma

A Coleta Seletiva irá acon-
tecer uma vez por semana em 
todos os bairros e, de segunda 
a sexta-feira, no centro. Um 
jingle identificará a passagem 
dos quatro caminhões que re-
colherão papel, papelão, gar-
rafas Pet, vidro, latinhas, em-

balagens plásticas, caixinhas 
de leite, brinquedos, pilhas e 
baterias usadas, dentre outros.

“No início do governo ha-
via a opção de devolver para 
a prefeitura o serviço de co-
leta de lixo ou permanecer no 
SAAE. Sempre fui a favor da 

autarquia ser um agente am-
biental, não apenas tratando 
da água e esgoto, mas também 
cuidando do lixo e quem sabe, 
futuramente, a drenagem, ou 
seja, cuidando destes quatro 
elementos do saneamento bá-
sico. A prefeita nos apoiou, 
reformamos a legislação, co-
meçamos a cumprir o que 
está determinado no Marco 
Ambiental e demos partida no 
projeto Super Conscientes”, 
relatou Waldo.

A prefeita destacou a 
Semana do Meio Ambien-
te. “Nessa Semana do Meio 
Ambiente nós estamos dando 
uma melhor estrutura para os 
33 colaboradores que traba-
lham aqui na usina, e também 
trabalhando a conscientização 
ambiental com as crianças, 
numa conjugação de esforços, 
realizando atividades do pro-
jeto socioeducativo ambiental 
Super Conscientes”, disse.

No Facebook e Instagram 
do SAAE Barretos é possível 
ver as tabelas dos dias de co-
leta nos bairros.

A prefeitura da Estância Tu-
rística de Barretos, por meio das 
secretarias municipais de Desen-
volvimento Econômico e de As-
sistência Social, em parceria com 
o Governo do Estado, está com 
inscrições abertas até o dia 17 de 
junho, para 200 vagas do Bolsa 
Trabalho. O programa tem como 
objetivo oferecer ocupação, renda 
e qualificação profissional à popu-
lação em situação de desemprego.

Para ter direito ao benefício, 
por um período de cinco meses 
e no valor de R$ 540 mensais, 
sendo R$ 450 da Bolsa Auxílio 
mais R$ 90 referentes à cesta bá-
sica, o candidato trabalhará por 
quatro horas, durante cinco dias 

Governo do estado libera 200 vagas 
para o Bolsa Trabalho em Barretos

da semana, em órgãos públicos 
e realizará um dos sete cursos de 
qualificação profissional oferta-
dos pela Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp). 

As opções de capacitação são: 
Auxiliar de Controle de Produção 
e Estoque; Gestão Administrati-
va; Gestão de Pessoas; Organiza-
ção de Eventos; Rotinas e Servi-
ços Administrativos; Secretariado 
e Recepção e Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), este último para 
pessoas que possuem o Ensino 
Fundamental incompleto.

Os critérios para realização da 
inscrição são: estar em situação de 
desemprego, desde que não seja 
beneficiário de seguro-desempre-

go ou qualquer outro programa 
assistencial equivalente; ter resi-
dência no estado de São Paulo, 
pelo período de dois anos; pos-
suir renda per capita de até meio 
salário mínimo e ser maior de 18 
anos. A seleção é feita exclusiva-
mente pelo governo do Estado.

Aqueles que tiverem dificul-
dade ou dúvidas sobre as inscri-
ções poderão solicitar auxílio no 
CRAS - Centro de Referência de 
Assistência Social mais próximo 
de sua residência ou no Conecta 
Barretos (na Rua 30, 564 – pré-
dio da antiga prefeitura).

Mais informações pelo 3612-
2650 (Assist. Social) ou 3612-
2617 (Desenv. Econômico).
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BARRETOS E REGIÃO
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A partir de agora a Polícia 
Militar colinense está mais 
equipada para atender os pro-
dutores rurais em geral.

O prefeito Dieb e o vice 
Campanholi fizeram a entre-
ga, na semana passada, de uma 

camionete Mitsubishi 4x4, tur-
bo, cabine dupla, com guincho 
e reboque, que será utilizada 
pela polícia para percorrer a 
zona rural realizando rondas 
nas estradas municipais.

O veículo é fruto de con-

vênio com o governo estadual 
por meio da Secretaria de 
Agricultura. O prefeito Dieb 
agradeceu ao governador Ro-
drigo Garcia e ao, então, se-
cretário, Itamar Borges, pela 
importante conquista.

A promoção e prevenção 
à saúde são uma preocupação 
constante da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, que tem pro-
movido diversas ações para o 
bem estar da população.

Uma delas foi o “Dia D 
dos Diabéticos” realizado na 
última quinta-feira, 26, na 
UBS “Dr. João Paulo Pires da 
Silva”, pelas equipes de Aten-
ção Primária à Saúde e Vigi-
lância Epidemiológica. 

A ação, alinhada com o 
programa educativo de cuida-
do integral às pessoas insuli-
nodependentes, foi coordena-
da pela equipe da Estratégia 
de Saúde da Família 01. O 
objetivo foi intensificar a as-
sistência à saúde dos muníci-
pes com diabetes mellitus na 
área de abrangência da ESF-
01, que possui atualmente 416 
portadores da doença.

Além da aferição da pres-
são arterial, medidas de peso, 
altura, cálculo do IMC – Ín-
dice de Massa Corporal e 
circunferência abdominal, os 
pacientes foram submetidos à 
avaliação de enfermeiro, nu-
tricionista e médico. Também 
receberam cuidados nos pés 
de profissional técnico em po-
dologia e orientações gerais 
sobre administração e o uso 
de medicamentos pela farma-
cêutica da rede de saúde.

“As ações preventivas para 
portadores de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNTs) 

O prefeito de Colômbia, 
Júlio César dos Santos, o Tuta, 
acompanhou na última terça-
-feira, 31 de maio, a manifes-
tação pacífica, pedindo melho-
rias na BR-364, em especial o 
trecho entre Planura e Frutal.

Além da presença do pre-
feito, algumas autoridades 
também acompanharam a 
manifestação monitorada pela 
Polícia Militar do município 
de Colômbia e pela Polícia 
do Estado de Minas Gerais. 
O DER (Departamento de Es-
tradas de Rodagem), no dia 
seguinte, abriu o edital para 
recuperação da ponte Gumer-
cindo Penteado.

O prefeito Tuta declarou 
apoio ao prefeito da vizinha 
Planura, Tunico Botelho, e 
colocou a equipe da prefei-
tura de Colômbia a disposi-

Colina ganha camionete do Agro SP + Seguro

Prefeito Dieb, vice Campanholi e o secretário de Trânsito, João Silva, 
fazem a entrega da camionete ao sargento Hespanhol.

Saúde intensifica ações preventivas e educacionais

serão regularmente realizadas. 
A próxima etapa abrangerá os 
pacientes da ESF-02”, disse Sa-
muel Marques, coordenador de 
educação continuada.

ARRASTÃO 
CONTRA A DENGUE
Aconteceu também no dia 

26 de maio ação de informação 
e conscientização sobre os pe-
rigos das doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti, que conti-
nua nesta semana, de 30/5 a 3/6, 
com o 3º arrastão para elimina-
ção de criadouros do mosquito.

As duas equipes, com 8 
pessoas, estão percorrendo toda 
a cidade que possui cerca de 

2.232 imóveis urbanos e 432 
terrenos. Até o último dia 27 o 
município contabilizava 73 no-
tificações de dengue, sendo 13 
casos confirmados e 29 aguar-
dando resultado de exame.

“Os proprietários de imó-
veis fechados e desocupados 
serão notificados para que re-
cebam a visita dos agentes”, 
destacou Ursino Lima, diretor 
de vigilância.

A ação é desenvolvida em 
conjunto pelo Departamento de 
Controle de Endemias (Decen), 
equipes da Vigilância em Saú-
de com apoio do Departamento 
de Obras e Serviços Urbanos.

Profissional em podo-
logia examina os pés 

de paciente que partici-
pou das ações no “Dia 

D dos Diabéticos”

Prefeito Júlio César dos Santos 
participa da manifestação pacífica 
pedindo a revitalização da BR-364

ção caso houver necessidade 
“para trabalharmos juntos e 
preservar vidas, levando em 
consideração que muitos co-
lombienses fazem o uso do 
trecho para transitarem até as 
cidades vizinhas”.

“Fui como cidadão, que 
faz o uso da BR-364. Não só 

na semana passada, mas como 
em outras situações, perdemos 
vidas neste trecho que neces-
sita muito de atenção, urgente-
mente. No que for necessário 
vamos ajudar a preservar essas 
vidas e rezar para que o gover-
no federal nos dê esta atenção”, 
completou o prefeito Tuta.




