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SIM, NÓS EXISTIMOS - “Ivan Santos, presidente estadual da Diversidade Tucana, envia um recado a toda a população
paulista, neste fim de maio, um mês que serviu de reflexão sobre a postura no mundo frente às ações preconceituosas,
registradas em todo o Brasil e no mundo. Segue.”
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Hospital de Amor e North Shopping promovem
concurso “Rainha Rodeio pela Vida 2022”
Para promover a 2ª edição
do “Rodeio pela Vida”, o Hospital de Amor e o North Shopping Barretos realizam o 1º
concurso de rainha da atração.
O concurso é destinado exclusivamente às pacientes mulheres da instituição oncológica.
O evento acontece nes-

ta sexta-feira, 27 de maio, às
19 horas, no North Shopping
Barretos, quando haverá o
desfile das candidatas com
trajes típicos e um show. Dentre os critérios de avaliação
das candidatas estão: carisma,
desenvoltura e simpatia.
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Barretos ganhará centro
odontológico inovador em junho

Presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata apresentou, nesta quinta-feira,
as candidatas que disputam os títulos de rainha e princesas do Rodeio pela vida

Prefeita Paula Lemos recebe
representantes da empresa
Aeroportos Paulistas

A prefeita Paula Lemos, recebeu na última terça-feira (24), representantes da empresa
ASP (Aeroportos Paulistas), concessionária que assumiu a administração do Aeroporto
Estadual Chafei Amsei. “Esse encontro foi muito importante para que possamos implantar
melhorias em nosso aeroporto e nos fortalecermos como Estância Turística”, disse a chefe
do executivo. Além do CEO da empresa, Dario Lopes, participaram da reunião os secretários municipais de Ordem Pública, Jorge Coutinho, de Desenvolvimento Econômico,
Adélia Bueno, e de Finanças, Fernando Oliveira Soares.
Página 6

BEC goleia o Fernandópolis no Sub-17
A equipe Sub-17 do Barretos Esporte Clube
goleou o Fernandópolis Futebol Clube por 4 a 0,
mantendo a vice-liderança. Já a equipe Sub-15 do
BEC empatou em 1 a 1. As partidas aconteceram na
manhã do último sábado (21), no Estádio Fortaleza.
Após participarem de amistosos contra o Palmeiras
no início do mês, as equipes Sub-13 e Sub-11 do
BEC enfrentaram o Corinthians na cidade de São
Paulo, em partidas realizadas no CT Joaquim Grava
no final de semana. Mesmo perdendo nas duas categorias, o Secretário Municipal de Esportes,
Tony Vieira Carvalho, destacou que esses foram “amistosos históricos para os meninos da cidade de Barretos”. As equipes contam com o apoio da prefeitura da Estância Turística de Barretos.

A partir de junho Barretos
passa a contar com um centro
completo e inovador em odontologia e bem-estar: a Vita
Centre. Trata-se da segunda
unidade da clínica – a primeira
foi inaugurada em Bebedouro
em 2021 – que é liderada pelo
dentista Gustavo Spina (CRO/
SP 91.180) e equipe.
De acordo com Spina, que
é especialista em implantodontia, o centro odontológico contará com tecnologia de ponta e
atendimento multidisciplinar.
“Tudo o que o paciente precisar realizar em relação à saúde
bucal e tratamentos orofaciais,
vai estar disponível na clínica. E
este atendimento será integrado,
com profissionais atuando em
conjunto em prol da saúde e do
bem-estar dos pacientes”, enfatiza Gustavo Spina.
Com mais de 15 anos de
experiência e vindo de uma
família que atua há mais de 50
anos na área da saúde em Barretos, Spina destaca que todos
os profissionais que atuarão
na clínica são especialistas ou
mestres em suas áreas.
As especialidades odontológicas atendidas vão desde clínica e cirurgia geral até
implantodontia, ortodontia,
lentes de contato, além de harmonização facial e botox.
Serão sete profissionais da
odontologia atuando no espa-

ço que preza pelo conforto e,
principalmente, pela segurança clínica dos pacientes.
“Estamos trazendo o que é
mais avançado e inovador para
Barretos e ainda com condições especiais e facilitadas em
todas as áreas. De aparelhos
odontológicos a implantes parciais e completos, queremos
que a odontologia e a saúde
bucal avançadas sejam acessíveis a toda população de Barretos”, completa o dentista.
As obras da nova clínica estão a todo vapor e a previsão é
que a inauguração ocorra nas
próximas semanas. A Vita Centre
Barretos fica na Rua 24, esquina
com a Avenida 19, número 1036.
As avaliações e consultas já podem ser agendadas pelo telefone
ou whatsapp (17) 99626-1025.

BARRETENSE
SOLIDÁRIO
Colaboradores e barretenses solidários solicitam
ajuda ao Asilo dos Velhos.
“Como vocês sabem, apesar de poucos recursos,
ainda tenho algo que as
pessoas valorizam, o target, formado por pessoas
que se solidarizam com o
próximo. O Asilo dos Velhos está passando por um
momento difícil e portanto,
pedimos que se puderem
façam uma boa ação para
quem um dia cuidou de
“nós”, lembrando que estamos mais próximos da
idade deles do que o jardim
de infância. Contamos com
seu apoio essencial. Mais
informações com Kely Girardi (17) 98105-7952. Pix:
56.014.723/0004- 47. Depósitos: Banco Santander –
Agência: 0021 - Conta corrente: 13001140- 5. O CNPJ
da instituição é o PIX.
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Sim, nós existimos

Ivan Santos, presidente estadual da Diversidade Tucana, envia um recado a toda a
população paulista, neste fim de maio, um mês que serviu de reflexão sobre a postura no mundo
frente às ações preconceituosas, registradas em todo o Brasil e no mundo. Segue.
Maio é um mês de reflexão
sobre a nossa postura no mundo frente às ações preconceituosas. Em que pese a importância do dia 17 de maio,
no combate a LGBTfobia, de
nada adianta vermos faixas
nas ruas ou espetáculos de luzes nos prédios públicos, com
as cores do arco-íris, mais
conhecido símbolo da causa
da diversidade, se na hora da
construção de direitos e legislação que nos ampare é um
pouco diferente.
Não podemos entender
como normal comentários que
visam depreciar a orientação
sexual alheia, tais como: “não
sou preconceituoso. Tenho vários amigos gays e me divirto
muito com eles”; “Fala ali com
aquele mocinho educadinho
demais”; “Bissexuais são gays
que não se definiram”; entre
outros absurdos comumente
ditos por pessoas que possuem
o preconceito enraizado, mas
tentam fingir respeito.
Não podemos mais dizer
que os LGBTQIA+ são minoria. São Paulo reúne, anualmente, milhões de pessoas
que protestam por direitos e
respeito, no maior centro fi-

nanceiro da América Latina,
a Avenida Paulista. A Parada
do Orgulho é um marco nesse
longo processo de reconstrução da nossa sociedade.
De modo particular, destaco que a causa LGBTQIA+ é
respeitada dentro de uma das
maiores siglas partidárias do
Brasil. O PSDB foi pioneiro
na criação de um núcleo focado no debate público, que
permeia todos os desafios de
quem não é heterossexual.
Ação esta que deveria ser
copiada por outras siglas e
movimentos político-partidários com alcance nacional.
A luta da Diversidade Tucana tem sido importante na
construção de políticas públicas além da militância política. Não é um movimento
fácil. Quebrar paradigmas
construídos não é fácil, mas
existe essa possibilidade.
Um dos resultados que nos
orgulhamos é a Lei Paulista de
Combate ao Preconceito, que
pune administrativamente estabelecimentos e pessoas que
destilam veneno contra quem
mal conhecem, mas possuem
contrariedade, apenas por
orientação sexual divergente.

Para registrar uma queixa
contra os homofóbicos, basta
registrar a ação e contar com
o testemunho de duas pessoas.
As ocorrências podem ser feitas nas delegacias virtuais, ferramenta criada agora em 2021.
No entanto, é possível
apresentar queixa pessoalmente na Coordenadoria Estadual de Diversidade Sexual
da Secretaria da Justiça e Cidadania, localizada no Pátio
do Colégio, na região da Praça da Sé, na capital paulista.
Não sei se devemos comemorar, mas, graças a Deus,
o número de processos por
homofobia tem crescido ano
após ano. Houve um período
em que até estabelecimentos

destinados ao público LGBTQIA+ eram denunciados por
práticas discriminatórias.
Tomara que essa ação sirva para a conscientização da
necessidade de respeitarmos a
todos, todas e todes, indistintamente.
Por fim, faço questão de
destacar que a comunidade
LGBTQIA+ não quer direitos
a mais, mas respeito, dignidade, oportunidades no mercado
de trabalho e a possibilidade
de viver em paz.
Amor não escolhe corpo. O
mundo é grande demais para
que gays, bissexuais, lésbicas,
travestis e transexuais tenham
que se amontoar num pequeno
espaço dentro do armário.

Opinião

Defesa Civil na preservação do meio ambiente

A preservação do Meio
Ambiente é uma ação que envolve diversos fatores, dentre
eles a busca pela prevenção.
As Queimadas muitas vezes
são geradas pela mão humana, impactando na devastação
de florestas, matando a fauna
e a flora do local.
Nos momentos em que há
uma aproximação da estiagem, período marcado pela
falta de chuvas e baixa umidade relativa do ar, que contribuem para o aumento de focos
de incêndios, a Defesa Civil
do Estado de São Paulo inicia
no dia 1º de junho a Operação
Estiagem que vai até 30 de setembro, acompanhando a fase
vermelha (mais crítica) da

EXPEDIENTE

Diretora Geral
Elaine Mussa
E-mail: elaine.jornalacidade@uol.com.br
MTB nº 0080313/SP
Redação
E-mail: elaine.jornalacidade@hotmail.com

Operação Corta-Fogo, que é
desenvolvida pela Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente, com apoio da Defesa
Civil do Estado e outras instituições ligadas à Secretaria
de Segurança Pública, como
o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e Comando de
Aviação da Polícia Militar.
Antes do início da fase vermelha, a Defesa Civil do Estado
realiza as Oficinas Preparatórias para a Operação Estiagem
(OPOE) destinadas aos agentes
municipais de Proteção e Defesa Civil, bem como à comunidade, para atuar na prevenção
dos problemas decorrentes da
estiagem, e também formar brigadas municipais, que poderão
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atuar nos primeiros focos de
incêndios ou em apoio ao Corpo de Bombeiros, em sinistros
maiores.
Neste período, a Defesa Civil do Estado também desencadeia planos de contingência,
de acordo com as recomendações de órgãos internacionais
(de saúde, meteorologia e de
Proteção e Defesa Civil), nas
regiões mais suscetíveis aos
problemas decorrentes da seca,
por meio do monitoramento
da Umidade Relativa do Ar
(URA), pelo nosso Núcleo de
Gerenciamento de Emergências, 24 horas por dia.
E dependendo das proporções do incêndio, ajuda na
contratação de empresas para

combate aéreo.
Atualmente, os incêndios
florestais são considerados uma
das maiores ameaças à biodiversidade e conservação ambiental, causando a morte de
animais silvestres, prejudicando a vegetação, aumentando
a poluição do ar, diminuindo
a fertilidade do solo, além de
apresentarem risco de acidentes
de queimaduras com vítimas e
afetarem a saúde da população.
Estudos apontam que a
maior parte dos incêndios florestais é decorrente de ação antrópica – causados pelo homem,
de maneira acidental ou intencional, entre eles, além das queimadas para fins agrícolas, queima de lixo, fogueiras e balões.
Dessa forma, agir preventivamente orientando as pessoas
é de suma importância para a
contenção de queimadas nesse
período que se inicia.
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FAÇA A ANÁLISE
Em tempos de eleições, onde
prefeitos apoiam candidatos,
costuma haver trocas, principalmente, de repasses de emendas
parlamentares. A prefeita Paula
Lemos (União Brasil) apoiará
Carlão Pignatari (PSDB) que, até
o momento, repassou para Barretos, neste ano, R$ 2,7 milhões
para a construção da ponte que
liga os bairros Christiano Carvalho e Zequinha Amêndola. Ainda neste mesmo ano, o deputado estadual conquistou R$ 1,7
milhão para a área da saúde.

QUEM DECIDE?
A Câmara de Barretos rejeitou as contas de Guilherme Ávila (PSDB), mantendo parecer do
TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre o exercício financeiro de 2017. Há quem considere
que os vereadores enterraram
as pretensões políticas do ex-prefeito. O político certamente
se socorrerá à Justiça e alguns
garantem que a elegibilidade
está garantida caso o juiz entenda que não houve dolo ou
má-fé de sua gestão.

retos”, Cuiabano Lima discursou sábado (21) para 45 mil
pessoas no Estádio Mané Garrincha, no Distrito Federal, durante show de Gustavo Lima.
Disse que o Brasil “nunca vai
ser o comunismo”. O discurso
seguiu com pautas conservadoras.
FICOU DIFÍCIL
Agora que João Doria está
sendo - simbolicamente – velado, enquanto falecido politicamente, a parte da bancada do
PSDB que poderia pedir mais
vantagens para apoiar o governo Rodrigo Garcia terá que
puxar ainda mais o saco.
PARA REFLEXÃO
Faculdade pública e SUS
não são gratuitos. São pagos
com dinheiro de nossos impostos. Cobrar por eles é cobrar por
um serviço que já pagamos.

COMANDANTE QUER SEDE
A Comandante da Polícia
Militar de Barretos, Esther Santos, participou da audiência
pública virtual e solicitou a
construção da sede da 1ª Companhia em terreno localizado
na Região dos Lagos. Evidenciou a importância da contemplação no orçamento do Estado de SP para 2023.
EM NOME DE DEUS
Considerado “a voz de Bar-

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Lembre-se que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento.” (Albert Einstein)

João Pedro Girardi Lambert completou seus 14 anos no
último domingo (22). O jogador e goleiro GIRARDI, da
escola de futebol BFK, recebeu o carinho de sua mãe Ana
Giulian, de suas irmãs Maria Cecília e Maria Luiza, e as
felicitações de seus amigos e familiares. Parabéns!

Amanhã, sábado (28), é dia de cantar parabéns para Ana
Clara Silva Schiapati, que completa seus 4 anos. A comemoração será com os pais, Thatyaine e Alexandre Augusto,
familiares e amiguinhos, sendo a festa com o tema Minnie
Rosa. Felicidades! (foto: Darciela Lesquim Fotografias)

Na terça-feira (24) quem completou idade nova foi
Carlos Henrique de Oliveira. Apaixonado por altura, o jovem
pai tem como hobby criar e pilotar aeromodelos, e assim mata
a vontade de estar entre as nuvens. No dia do niver, ele recebeu
todo carinho de amigos, familiares, da esposa Karina, e das filhas
Maria Isabella e Esther (foto). Felicidades!

Josiane Oliveira celebrou mais um ano de vida nesta
segunda-feira (23). A Enfermeira recebeu o carinho e as
felicitações de sua mãe Maria, de seu pai Claudinei, de sua
filha Lorena, de seus amigos e familiares. Tudo de bom!

Amanhã (28) é dia de festa em torno de Maria Thereza Ramos
Souza. A estudante do último ano de Fisioterapia, recebe na
data, o carinho especial dos pais, Franco e Vera, dos irmãos
João Lucas e Maria Victória, do sobrinho Bernardo, dos familiares, amigos e do namorado Nicolas. Parabéns!

A semana começou com festa para Alexandra Rabelo Machado que comemorou mais um aniversário, segunda-feira (23). Na data especial, a apaixonada por bike, corrida e crossfit recebeu o
carinho da filha Júlia, do maridão José Augusto (foto), dos amigos e familiares. Tudo de bom Alê!

A idade nova também chegou para Thais Aparecida Neves
Almeida de Paula, na última terça-feira (24). A Servidora
Estadual, é mãe do Luís Antônio de 01 ano e 05 meses e
casada com Marcelo, e recebeu muitos cumprimentos de
amigos e familiares. Parabéns Thais!
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CPI do Recinto ouve depoimentos
de historiadoras e agente cultural
Na chamada Fase de Oitivas, comissão ouviu Karla Armani Medeiros, Elisete Greve Tedesco e Juçara Carbonaro
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga possíveis irregularidades na aplicação da verba no
valor de mais de R$ 8 milhões
para reforma do Recinto Paulo de Lima Correa e implantação de um Centro de Excelência em Hipismo no local,
ouviu depoimentos de três testemunhas na última quarta-feira (25), na Câmara municipal.
Essa etapa de ouvir depoimentos de testemunhas ligadas direta ou indiretamente ao
tema da investigação é chamada de Oitivas.
Prestaram
depoimentos
as historiadoras Karla Armani Medeiros (ex-secretária
municipal de Cultura, entre
maio/2013 a março/2015) e
Elisete Greve Tedesco (participante da elaboração do
dossiê para tombamento do
Recinto pelo Condephaat Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico),
além da agente cultural, Juçara Carbonaro (ex-secretá-

ria municipal de Cultura entre
abril/2015 a jan/2016).
Outro convocado a prestar
depoimentos, o empresário
Adilson Matos não compareceu à oitiva devido a compromisso médico pós-cirurgia.
A reunião teve participação
dos vereadores Angelo Tegami
(PV), Raphael Silvério (PSDB)
dr. Chafei Amsei (MDB). O vereador Nestor Leonel (UNIÃO)
não esteve presente por outros

compromissos.
Para dar sequência à investigação, os vereadores que integram a comissão aguardam
que a prefeitura envie cópias
de todos os processos que envolvem a reforma do recinto, desde o convênio assinado com o governo federal, em
2012, até as etapas de execução e finalização das obras.
A comissão estipulou um
prazo de 15 (quinze) dias para

o envio da documentação, mas
o Executivo pediu para ampliar esse prazo por mais 15
(quinze) dias, devido à grande
quantidade de papéis que precisam ser digitalizados.
PRÓXIMA REUNIÃO
A próxima reunião da CPI
do Recinto foi agendada para
o dia 14 de junho (terça-feira),
às 13 horas, com transmissão
ao vivo pela TV Câmara no canal 31.3, Facebook e Youtube.

solene para a entrega dos títulos
de Cidadão Honorário da Estân-

cia Turística de Barretos ao deputado federal, Márcio Alvino, e
ao deputado estadual, André do
Prado. As homenagens foram
propostas pelo vereador Paulo
Correa (PL), aprovados por todos os vereadores.
Para Barretos, Márcio Alvino já destinou até o momento R$
700 mil em emendas parlamentares. Também ajudou na conquista das 27 escrituras das casas
para os moradores da Vila Paulista, extinta colônia da Fepasa,
bem como o envio de recursos

para a revitalização da área.
Para Barretos, André do Prado ajudou a viabilizar R$ 11 milhões com o governo do Estado
para a construção de uma UBS
(Unidade Básica de Saúde) e
uma escola estadual de tempo
integral do 6º ao 9º ano e Ensino
Médio no bairro Vida Nova. As
obras devem começar ainda em
2022. Também destinou recursos para a ABA (Amigos Barretenses dos Animais), entidade
não governamental que acolhe e
cuida de animais abandonados.

Vereador Nestor Leonel quer Plano
de Auxílio Mútuo (PAM) em Barretos
O vereador Nestor Leonel
solicitou através de requerimento, informações sobre se
Barretos tem o Plano de Auxílio Mútuo (PAM), que visa
a união de empresas, governo
e comunidade, para formarem
suplementação de recursos
humanos e materiais necessários. O objetivo do PAM
é assegurar maior eficiência
no atendimento de situações
emergenciais, como incêndios, vazamentos de substâncias tóxicas ou qualquer outro
evento que possa acarretar da-

nos às pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio.
O vereador apontou que a
finalidade do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) é incentivar a criação de meios de colaboração mútua no caso de
emergências tecnológicas e
ambientais entre as empresas
privadas, públicas e órgãos
públicos municipais, estaduais e federais, levando-os a
se unir para compor uma força
tarefa capaz de prestar atendimento rápido e adequado a
qualquer ocorrência anormal,

que venha acontecer.
Nestor destacou ainda que
“o objetivo deste requerimento é auxiliar os serviços públicos e trazer maior sensação de
segurança às pessoas, moradores e trabalhadores de Barretos e Região, com um Plano
de Auxílio Mútuo vigente e
eficiente. Afinal, estamos falando em preservar vidas, patrimônios e o meio ambiente,
já que os incêndios rurais assombraram toda comunidade
barretense nos últimos períodos de estiagens”.

Câmara presta homenagem ao Subtenente Faber Pestana Fonseca
O Chefe da Instrução do
Tiro de Guerra, Subtenente
Faber Pestana Fonseca, recebeu o título de Cidadão Honorário da Estância Turística
de Barretos em sessão solene
realizada na última sexta-feira
(20). A homenagem foi proposta pelo vereador Juninho
Bandeira (PL).
Entre as autoridades presentes estavam o Secretário
Municipal de Ordem Pública,
Jorge Coutinho (representando a prefeita Paula Lemos);
o Instrutor do Tiro de Guerra
de Barretos, 1º Sargento João
Paulo Neves da Costa; e o ex-Atirador do TG Barretos em

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

MANOBRAS DO NESTOR SÃO QUESTIONADAS
O vereador Nestor Leonel (União Brasil) contou que já
praticou motocross e foi um bom atleta, sem barriguinha.
O presidente do legislativo barretense, Paulo Correa (PL),
questionou a “habilidade” do piloto para empinar moto. Ângelo Tegami (PV) comentou que aquela “vespa” não dava
para dar um “cutucão”. As cenas engraçadas da sessão de segunda-feira (23) foram transmitidas pela TV Câmara.
CARLÃO É CONTRA A CENSURA
Com a recomendação para ficar de olho nas leis que passam pela Assembleia Legislativa e o Congresso Nacional, o
vereador Carlão do Basquete (PSD) foi enfático: “censurar a
imprensa, eu sou contra”.

Câmara entrega títulos de cidadania aos
deputados Márcio Alvino e André do Prado

A Câmara realiza nesta sexta-feira (27), às 19 horas, sessão
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2016, Augusto Napolitano
(representando os atiradores).
Os atiradores que estão
servindo o Tiro de Guerra em
2022 lotaram o Plenário da
Câmara. Familiares e amigos do homenageado também
compareceram para prestigiar
a homenagem.
A solenidade foi conduzida
pelo presidente da Casa, vereador Paulo Correa (PL) e contou
com a participação dos vereadores Juninho Bandeira (PL) e
Raphael Silvério (PSDB).
O HOMENAGEADO
Faber Pestana Fonseca
tem 48 anos e nasceu em Niterói-RJ. Com 18 anos, parti-

cipou da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército.
Com 23 anos, formou-se na
área de Arma e Infantaria da
ESA – Escola de Sargentos
das Armas, na cidade de Três
Corações/MG. Após formado foi designado para servir o

Exército na cidade do Rio de
Janeiro, onde permaneceu por
22 anos. Em 2020, foi promovido a Subtenente e voluntariou-se para ser instrutor do
Tiro de Guerra. Assumiu a
Chefia de Instrução do TG de
Barretos no mesmo ano.

BODINHO ELOGIA EX DO SAAEB
O vereador Ricardo Bodinho (PP) destacou a competência e a dedicação da ex-superintendente do SAAEB (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Barretos), Elaine Aparecida
Pereira Gomes.
VICINAL BARRETOS A GUARACI
Informações sobre as obras de recuperação da vicinal Joaquim Narciso de Lima Filho, que liga o Ibitu a Guaraci, foram
requeridas pelo vereador professor Adilson Ventura (PL).
MELHORIAS NO TRÂNSITO, PEDE SILVÉRIO
Melhorias no fluxo de veículos nas imediações do Colégio Liceutec, Faculdade Barretos e Condomínio BRZ foram
solicitadas pelo vereador Raphael Silvério (PSDB).
LICENÇA-PATERNIDADE POR 6 MESES
O vereador Chafei Neto (MDB) consultou a prefeitura
sobre a possibilidade de conceder licença-paternidade por
180 dias aos servidores municipais.
ESGOTO LANÇADO NO CAMPO REDONDO
Informações sobre derramamento de esgoto no Córrego
Campo Redondo foram solicitadas à prefeitura pelo vereador
Paulo Correa (PL). Ele também pediu que o requerimento
fosse encaminhado ao Ministério Público, ao Escritório de
Apoio Técnico do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), a Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB) e a Polícia Ambiental.
JUNINHO QUESTIONA ATENDIMENTO NA UPA
Vereador Juninho Bandeira (PL) quer saber o número de
atendimentos e funcionários da UPA nos últimos 6 meses.
SINALIZAÇÃO EM ALBERTO MOREIRA
Melhorias na sinalização do trânsito no distrito de Alberto Moreira foram requeridas pelo vereador Lupa (PRTB).
CIDADANIA, AÇÃO E EDUCAÇÃO
Vereador Rodrigo Malaman (PSDB) requereu informações
sobre a existência de convênio entre a prefeitura de Barretos e o
Detran-SP, em parceria com a Fundação Volkswagen, no Programa “Cidadania em Movimento, Ação e Educação no Trânsito”.
UM PLANO PARA O SUMARÉ
Um plano emergencial de recapeamento asfáltico nos
bairros Sumaré e Alto Sumaré é defendido pelo vereador Fabrício Lemos (União Brasil).

Deputada Marina Helou (REDE)
destina R$ 1 milhão para UBSs
do estado de São Paulo com
participação da população
A deputada estadual, Marina Helou (REDE), vai destinar R$ 1 milhão para as
Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado de São
Paulo, por meio do edital de
emendas parlamentares participativas.
O formato criado no mandato da deputada utiliza parte dos recursos do orçamento
público para projetos propostos por parlamentares, com a
participação da população,
que vota e decide para onde o
dinheiro será destinado.
O foco é investir em equipamentos de saúde para melhorar a estrutura e o atendimento nas UBS paulistas. Para
que a unidade básica possa ser
contemplada, seu gestor deverá inscrevê-la no edital até a
próxima segunda-feira (30).
Entre os dias 6 e 20 de ju-

nho, a população poderá votar
na unidade para a qual quer
que os recursos sejam revertidos. As UBSs com maior
número de votos receberão,
em 2023, até R$ 150 mil em
emendas parlamentares.
“A decisão de contemplar
a área da Saúde veio porque,
com a pandemia, quisemos
reconhecer o esforço de todos os profissionais da área e
entendemos a necessidade de
investirmos para que a população paulista tenha um atendimento mais adequado”, explicou Marina Helou.
“A emenda participativa
é mais uma iniciativa com o
objetivo de descentralizar o
mandato, concedendo espaço e protagonismo à população na decisão de importantes
iniciativas em todo o estado”,
ressaltou a deputada.
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Prefeitura de Barretos amplia força-tarefa contra a Dengue
e alerta a população sobre o aumento de casos da doença
Em menos de um mês, prefeitura recolheu 74 caminhões de materiais descartados pela população
A prefeitura da Estância
Turística de Barretos, por
meio das equipes do Controle
de Vetores da Secretaria Municipal de Saúde, tem intensificado as ações de combate
ao Aedes aegypti, mosquito
transmissor da dengue.
Desde o dia 25 de abril
acontece na cidade o “3° Arrastão contra a Dengue”, um
mutirão para recolher materiais inservíveis descartados
pela população e que podem
se tornar criadouros do mosquito, além de diversas ações
de combate à doença.
Na última quarta-feira
(25), aconteceu a nebulização
nos bairros Derby Clube, final
da Nova Barretos e Nova Barretos lll. O arrastão e as ações

de bloqueio foram nos bairros
Luís Spina, Nova Barretos ll,
Final Derby Clube, Comerciários e Exposição.
De acordo com Cristiane
Parreira Lima, coordenadora
do Controle de Vetores, no
período de 25 de abril a 23 de
maio, os trabalhos de arrastão
e bloqueio atingiram 15.170
imóveis, sendo localizados
590 focos do mosquito e retirados 74 caminhões de materiais descartados. A nebulização foi efetuada em 7.874
imóveis.
“Desde o ano passado trabalhamos intensamente para
eliminar os focos do mosquito
e diminuir os casos de dengue
no nosso município. Já estamos no 3° Arrastão contra a

Dengue, as equipes de bloqueio, nebulização e fumacê
realizam ações durante o dia
e a noite, mas só isso não basta. Precisamos da colaboração
da população nessa batalha”,
disse o secretário de Saúde,
Kleber Rosa.

CASOS REGISTRADOS
EM 2022
Até o dia 23 de maio foram
notificados 2.507 casos, sendo
1.323 positivos. A cidade tem 25
pacientes com sintomas acentuados e tratamento em casa e
cinco pacientes internados.
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Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio
Ambiente e Polícia Militar
Ambiental realizarão
distribuição de mudas de
árvores no dia 3 de junho,
no North Shopping Barretos
A ação “Salve o Planeta Plante uma árvore” irá distribuir a população centenas de
mudas de árvores de sombra,
frutíferas e nativas no dia 3 de
junho, das 10 às 16 horas, no
North Shopping Barretos, no
Acesso D, próximo a esteira
do supermercado Savegnago.
O evento celebra a data
de 5 de junho, “Dia Internacional do Meio Ambiente”

e possui parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e
Polícia Militar.
De acordo com especialistas, uma muda de árvore
auxilia a qualidade do ar
combatendo o aquecimento
global, pois elas retiram o
dióxido de carbono, proporcionando a melhoria da respiração de todos.

ACIB e Sincomércio lançam Mês dos Namorados 2022
A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e o Sincomércio lançaram oficialmente a Campanha Mês
dos Namorados ACIB 2022
no comércio de Barretos, com
distribuição de cupons e sorteio de muitos prêmios.
Este ano a campanha celebra
o amor e a representatividade no
comércio de Barretos e é ilustrada pelo casal Cíntia Batista e
Guilherme Chiqueto, os dois, integrantes do comércio da cidade.
Para a presidente da

ACIB, Jackelyne Rossini, a
campanha vem para aquecer
ainda mais as vendas no período de outono/inverno.
“A campanha de Dia dos
Namorados vem ao encontro
do momento de aquecimento
das vendas no período do frio.
As expectativas são as melhores”, disse Rossini.
PRÊMIOS
A promoção 2022 vai sortear: Hospedagem para casal
e day use no Barretos Country
Hotel; 3 pares de aliança de

compromisso (aço) da Goldmig; 4 rodízios, para 2 pessoas
cada, na churrascaria Estrela
do Sul; 1 almoço para duas
pessoas no restaurante Afrikan
Leobinos; 2 rodízios de pizza,
para duas pessoas cada, na Império Pizzaria; 1 combo “Tóquio” no Naka Naka; 1 caixa
de chocolates; 1 vale-presente
no valor de R$ 300,00 da Relojoaria Orient; e 2 clareamentos
dentais e 2 pernoites no Motel
Leblon, para 1 casal cada.
Para concorrer basta com-

prar em uma das lojas credenciadas, preencher o cupom e depositar nas urnas da promoção.
SORTEIO
O sorteio acontece no dia
14 de junho, no calçadão em
frente à ACIB e a entrega está
marcada para o dia 17 de junho, no auditório da ACIB.
PATROCINADORES
A Campanha Mês dos Namorados ACIB 2022 é patrocinada pelo Barretos Country
Hotel e Refrigerantes Poty e tem
como apoiadores: Afrikan Leo-

binos, Duligás, Farmácia São
Francisco, Foto King, Goldmig, Império, Leblon Motel,
Naka Naka, Pizzaria, Relojoaria

Orient, Odontocompany Barretos Centro, Puricampo,Tânia
Lemos Bijouteria e Tchocomel.
(Foto: Izabella Pivotto Abe)
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Prefeita Paula Lemos recebe representantes da Aeroportos Paulistas
Concessionária do Aeroporto Estadual Chafei Amsei ressalta a
importância de um terminal de voo doméstico para Barretos
A prefeita da Estância Turística de Barretos, Paula Lemos,
recebeu na última terça-feira
(24), representantes da ASP
(Aeroportos Paulistas), concessionária que assumiu a administração do Aeroporto Estadual
Chafei Amsei, dentre outros.
“Esse encontro foi muito
importante para que possamos
implantar melhorias em nosso
aeroporto e nos fortalecermos
como Estância Turística”, disse a chefe do executivo.
Segundo o CEO da empresa, Dario Lopes, que ressaltou
a importância de Barretos ter

Hospital de Amor e North Shopping
Barretos promovem concurso
“Rainha Rodeio pela Vida 2022”
A fim de promover a 2ª edição do “Rodeio pela Vida”, o
Hospital de Amor e o North
Shopping Barretos realizam o 1º
concurso de rainha da atração. O
concurso é destinado exclusivamente às pacientes mulheres da
instituição oncológica.
O evento acontece nesta sexta-feira, 27 de maio, às
19 horas, no North Shopping
Barretos, quando haverá o
desfile das candidatas com
trajes típicos e um show. Dentre os critérios de avaliação
das candidatas estão: carisma,
desenvoltura e simpatia.
De acordo com a gerente
de Comunicação do Hospital de Amor, Karina Carreira,
“queremos que este evento
traga autoestima para a vida
das jovens em tratamento. É
sempre importante termos o
testemunho de nossos pacientes nas ações que realizamos.
Na primeira edição, foi muito
gratificante vermos a alegria e
entusiasmo das nossas jovens
como rainha e princesas do
rodeio”, antecipou.

A 1ª colocada será consagrada Rainha “Rodeio pela Vida”,
a segunda e terceira colocadas
serão a Princesa I e Princesa II,
e todas serão convidadas para
divulgarem o evento pela cidade de Barretos.
RODEIO PELA VIDA
Neste ano, o Hospital de
Amor retoma o evento “Rodeio
pela Vida”, ao promover sua 2ª
edição, que promete ser um sucesso. Entre os dias 9 e 12 de
junho, a atração apresenta uma
programação de competições
nas modalidades montaria em

touros e cavalos nos estilos
bareback, cutiano e sela americana, prova dos 3 Tambores,
Team Penning, Ranch Sorting
e Breakaway Roping.
Para enriquecer o evento
que tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital
de Amor, artistas parceiros da
instituição vão realizar shows
durante o “Rodeio pela Vida”.
- Dia 9 (quinta-feira): Fernando & Sorocaba, cujo valor do
ingresso é R$ 40,00 na arena e
R$ 130 na área Vip;
- Dia 10 (sexta-feira): Eduar-

do Costa, cujo valor do ingresso é R$40,00 na arena e
R$ 150,00 na área Vip;
- Dia 11 (sábado): Teodoro &
Sampaio e a final do Rodeio,
cujo valor do ingresso é R$
50,00 na arena e R$150,00 na
área Vip;
- Dia 12 (domingo): Almoço
Típico, cujo valor do ingresso
é R$ 40,00.
Os ingressos e pacotes
(lote promocional) podem ser
adquiridos por meio do site.
Para mais informações, ligue:
(17) 3321-6607.

Barretos imuniza mais de 500 cães
Fundo Social de Solidariedade
contra Cinomose e outras dez doenças recebe doação de 80 cobertores
A primeira etapa da vacinação
de cães contra Cinomose e outras
10 doenças, que podem ser letais,
foi um sucesso. Mais de 500 animais foram imunizados gratuitamente com a Vacina V11.
A ação só foi possível em razão
do apoio financeiro da prefeitura à
associação ABA (Amigos Barretenses dos Animais), por meio de
um convênio que teve seu valor
acrescido em 20%, passando para
R$ 432 mil/anual.
Realizada no último sábado
(21), na Escola Municipal Professor Dorothóvio do Nascimento, no Zequinha Amêndola,
a primeira etapa da imunização
foi acompanhada pela prefeita
Paula Lemos, que enfatizou o
trabalho dos protetores da ABA
e a importância da parceria com
o poder público.
“Nós, como poder público,
não medimos esforços para
aumentar o valor do convênio,
pois reconhecemos a dedicação dos nossos protetores com
a causa animal e a importância
da imunização para a saúde dos
animais. Foi um dia de muita
alegria para mim. Vi de perto
o amor que os barretenses têm
por seus pets e nós devemos
contribuir com o cuidado deles”, disse a chefe do executivo.
MIL DOSES
De acordo com o presidente

da associação, Eduardo Croys
Felthes, a vacinação superou as
expectativas, com a aplicação de
500 doses da V-11. Ele explicou
que essa vacina necessita de doses de reforço a depender de cada
caso, sendo de extrema importância completar o esquema vacinal
para a segurança dos animais.
“Para que o animal seja imunizado, quando filhote ele tem
que tomar três doses, quando
adulto e nunca foi vacinado, duas
doses. Para aqueles que já receberam a imunização tem uma
dose única de reforço”, disse.
O coordenador da Vigilância
Sanitária, Flávio Júlio do Nascimento, explicou que foi realizada
uma avaliação da quantidade de
animais existentes no bairro pela
ABA, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Ele afirmou também que foram aplicadas
pelo menos 100 doses da vacina
antirrábica, além de cadastros
para castração de animais e orientações aos cidadãos no local.
A segunda etapa está marcada para o dia 18 de junho, novamente na Escola Municipal
Professor Dorothóvio do Nascimento, localizada na Avenida
Padre César Luzio, 455, no Zequinha Amêndola. “Pretendemos disponibilizar 1.000 doses,
priorizando a dose de reforço”,
afirmou Eduardo Croys.

da ACIB e Sincomercio

O Fundo Social de Solidariedade da Estância Turística
de Barretos recebeu na última quarta-feira (25), 80 cobertores arrecadados durante
a campanha “Doe com amor,
doe cobertor”, realizada no
mês de maio pela ACIB e Sincomércio, para a Campanha
do Agasalho 2022. A entrega
foi realizada na sede da ACIB,
pela presidente da associação,
Jackelyne Rossini, e pela vice,
Izabella Pivotto Abe.
“Fico imensamente agradecida e feliz com a participação deles, para que a gente
possa continuar acolhendo as
famílias nesse frio”, agradeceu Letícia Oliveira Lemos,

presidente do Fundo Social.
O FSS informou que já
foram entregues mais de 600
cobertores, mas que as doações estão acabando. “Peço
que nesse momento o barretense verifique seus guarda-roupas e procure por peças
que já não usam. Também
peço que continuem doando
os cobertores e agasalhos para
que não deixemos de acolher
ninguém nesses dias frios”,
disse Letícia Lemos.
Doações podem ser realizadas na sede do Fundo Social
de Solidariedade, que fica na
Rua 16, n° 52, entre as avenidas 29 e 31. Mais informações
pelo telefone (17) 3612-2860.

um terminal de passageiros, o
objetivo da visita foi apresentar a nova administração do
aeroporto, pontuar algumas
preocupações e propor um
trabalho em conjunto.
“A nossa avaliação é que
Barretos tem potencial muito grande e precisa de investimentos além dos que estão
previstos no contrato de concessão. E, para que a gente
possa incluir esses investimentos junto ao governo do Estado, precisamos da ajuda do
poder público local. Viemos
mostrar a ideia e já agradeço
a postura da prefeita, prontamente positiva no sentido de
trabalharmos juntos e somarmos esforços para conseguirmos recursos que permitam
investir na implantação de um
terminal para voos regulares
de aeronaves de grande porte”
explicou Dario Lopes.
MELHORIAS E
DESENVOLVIMENTO
PARA A CIDADE
O secretário municipal de
Ordem Pública, Jorge Couti-

nho, que também participou
do encontro, destacou que Barretos “está trabalhando para
que não seja só movimentada
na Festa do Peão, mas com turismo o ano todo. Então, nós
temos que trabalhar para que
tenha esse tipo de segurança
todos os dias para quem vier
para Barretos”, completou.
Citando a importância do
aeroporto no desenvolvimento da cidade, a secretária municipal de Desenvolvimento
Econômico, Adélia Bueno,
disse que “quando temos um
aeroporto que funciona, a parte
econômica do município também tende a crescer. Então,
hoje a gente está apostando
que a logística do aeroporto
vai trazer muitos benefícios na
área econômica para Barretos.
A gente passa a ter uma visibilidade maior, inclusive de
turistas de saúde que vêm para
cá para cursos no IRCAD”.
O secretário municipal de
Finanças, Fernando Oliveira
Soares, também participou da
reunião.

Risco de fome atinge 36%
das famílias no Brasil e
supera a média mundial
Entre os mais pobres, 75% dos brasileiros estão em
insegurança alimentar. Especialista critica a falta de
políticas públicas do governo contra o flagelo
Entre 2019 e 2021 saltou
de 30% para 36% o percentual de brasileiros que vivem
sob constante situação de insegurança alimentar e ameaça de fome. A taxa no Brasil
alcançou recorde da série
histórica, iniciada em 2006.
Além disso, também superou
a média global (35%). Os resultados são de uma pesquisa
do Centro de Políticas Sociais
do FGV Social, que analisou
dados coletados pelo instituto
Gallup em 160 países.
No ano passado, entre os
20% dos mais pobres, três
em cada quatro brasileiros
(75%) disseram que faltou
dinheiro para comprar comida nos últimos 12 meses. Em
todo o mundo, nesse mesmo
estrato social, o percentual
de entrevistados que afirmou
não ter renda para comprar
alimentos para ou para a família foi de 48%. Em 2019, a
taxa de insegurança alimentar nas classes de baixa renda era de 53%.
“Entre os 20% mais pobres no Brasil, o nível (de
insegurança alimentar) é próximo dos países com maiores taxas, como Zimbábue
[80%]”, afirmou o diretor da
FGV Social, Marcelo Neri.
Em entrevista ao jornal Folha
de S.Paulo, ele se disse impressionado com “o aumento
abissal da desigualdade de insegurança alimentar” no país.
Entre as mulheres, a taxa
de insegurança alimentar no
Brasil está na casa dos 47%,
enquanto a média global ficou em 37%. E é de 45% para
brasileiros e brasileiras com
idades entre 30 e 49 anos.

Nesse sentido, as taxas elevadas entre esses grupos têm
“efeitos de longo prazo” por
causa do risco de desnutrição
nas crianças, segundo Neri.
FOME PIORANDO
Também à Folha, o coordenador da Rede Brasileira
de Pesquisa em Soberania e
Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), Renato Maluf, disse que todos
os fatores que mantinham os
níveis elevados de fome entre
os brasileiros se agravaram
no ano passado; e seguem em
deterioração neste ano. Além
disso, ele destacou que não há
“política de governo” estruturada para combater à fome.
“O desemprego segue
elevado e a renda, em baixa, sobretudo entre os informais. Temos um benefício
social (Auxílio Brasil) menor do que em 2020 (quando
chegou a R$ 600 mensais)
e uma guerra entre grandes
produtores de alimentos”
afirmou, referindo-se ao
conflito militar na Ucrânia.
No ano passado, a Rede
Penssam já havia apontado a
volta do crescimento da fome
no Brasil, depois de recuar
significativamente até meados da década passada. Naquele momento, 117 milhões
de pessoas estavam em situação de insegurança alimentar.
Desse total, 19,1 milhões
de brasileiros estavam efetivamente passando fome, em um
quadro de carência grave de
comida. Os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto
da Pandemia da Covid-19 no
Brasil. (Fonte: RBA)
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JABORANDI

Prefeitura lança curso para surdos aprenderem libras DER convoca construtora para assinatura de contrato
Estão abertas na EMEF Libras, que deve ser cada vez
para pavimentação da vicinal Jaborandi/Barretos

“Cel. José Venâncio Dias” as
inscrições para o Projeto de Formação em Libras – Língua Brasileira de Sinais, para pessoas
portadoras de deficiência auditiva e surdos de todas as idades
(crianças, jovens e adultos).
As inscrições devem ser
feitas na Escola Venâncio de
segunda a sexta-feira, no período da manhã (das 8 às 11
horas) mediante apresentação
do RG, CPF e comprovante de
residência. O projeto oferecido pela prefeitura é totalmente
gratuito e os encontros na “Venâncio” serão ministrados pelo
tradutor e intérprete colinense,
Júlio dos Santos Henrique.
“O Projeto de Formação
para surdos tem o objetivo de
proporcionar a aprendizagem
da Língua Brasileira de Sinais/

mais popularizada e incentivada, proporcionando uma
melhor forma de comunicação
para as pessoas surdas e com
deficiência auditiva. Além de
oferecer acessibilidade comunicacional, essa capacitação
também ajuda na integração
das pessoas surdas à sociedade, considerando que incluir é
olhar as diferenças de maneira que as barreiras possam ser
ajustadas, para que a equidade
se torne uma constante na nossa
sociedade”, afirmou a professora Elizabete Neme, responsável
pela Secretaria de Educação.
“Uma iniciativa como
essa garante mais qualidade
de vida e inclusão para os
surdos e deficientes auditivos, integrando e facilitando
a comunicação na socieda-

O colinense Júlio Henrique,
que é tradutor e intérprete de
libras, vai ministrar o curso

de”, destacou o prefeito Dieb.
Mais informações do projeto
na Escola Venâncio pelo fone
3341-1355.

O Diário Oficial do Estado
publicou na edição de sexta-feira,
dia 20, edital do Departamento
de Estradas de Rodagem (DER)
convocando a empresa Top Infraestrutura e Serviços Ltda, para
a assinatura do contrato que prevê investimentos na ordem de R$
50 milhões para pavimentação
de 19,20 km que interligarão
Jaborandi e Barretos.
Este é mais um passo rumo
à concretização do sonho
acalentado por anos pela população jaborandiense e que
também beneficiará a região.
A construtora tem prazo de 15
dias, a partir da emissão da ordem de serviço, para dar início às obras nas vicinais.
O prefeito Silvinho recebeu a
notícia da homologação diretamente do governador Rodrigo Garcia.
“Em julho do ano passado
quando apresentamos o projeto
de pavimentação com todos es-

Silvinho faz a entrega do material ao então vice-governador Rodrigo
em audiência realizada no ano passado em Barretos

tudos técnicos de engenharia e
os impactos econômicos que o
investimento traria ao norte paulista, ao então vice-governador
Rodrigo, que se tornou um entusiasta da obra”, contou Silvinho.
“O projeto foi apresentado em audiência realizada em
Barretos. Na época, Rodrigo
garantiu a mim e a prefeita barretense, Paula Lemos, que o

governo estadual abraçaria esse
sonho centenário de interligação entre Jaborandi e Barretos
e cumpriu o prometido. Aguardamos que, em breve, a obra
seja incluída no próximo lote
do Programa Novas Vicinais.
Esta é a demanda com maior
investimento entre as que compõem o referido programa”,
concluiu o prefeito.

BARRETOS
Rotatória em frente ao Rio das Pedras será
feita com verba de emenda parlamentar
O acesso à sede de campo do
Rio das Pedras Country Club poderá receber o benefício de trânsito de uma rotatória, realizada
pela prefeitura de Barretos, que é
a responsável pela manutenção e
melhorias na Via das Comitivas.
Para a obra, a prefeitura requisitou verba de emenda parlamentar
do governo do Estado.
A prefeita Paula Lemos informou que esteve em São Paulo e
junto com o deputado estadual,
Carlão Pignatari, protocolou o
ofício pedindo o valor correspondente à construção da rotatória,
que é uma antiga reivindicação do
Clube Rio das Pedras. “A solicita-

ção foi feita no dia do lançamento
do novo empreendimento e o deputado já se comprometeu em colocar a emenda impositiva, para
que o município receba o recurso
e possa executar essa importante
obra que vai dar mais oportunidade, emprego e renda para nossa
cidade”, revelou a prefeita.
O pedido foi reforçado pelo
presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa, também presente ao evento de lançamento
do Plano de Expansão do Rio
das Pedras. O deputado estadual
Carlão Pignatari, que estava no
lançamento, é presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de São Paulo, e declarou-se empenhado em conseguir a emenda.
Para o presidente do Rio das
Pedras, Weverson Alves Moreira,
“toda ajuda é bem-vinda. Todo investimento no entorno do Rio das
Pedras é benéfico para os sócios e
para os visitantes, portanto, é benéfico para Barretos. Nós, da diretoria, estamos fazendo nossa parte,
investindo em obras importantes
para a manutenção de todos os espaços e na construção do Parque
Aquático, e é muito bom ver que
isso tem motivado investimentos
também do poder público municipal. Todos ganham”, disse o presidente do Rio das Pedras.

