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Museu Ruy 
Menezes recebe 

lançamento 
de livro 

neste sábado

O Museu Histórico, Artísti-
co e Folclórico Ruy Menezes, 
na esquina da rua 16 com a 
avenida 17, no centro, recebe 
o lançamento do livro “Sobre 
sapatos, sandálias e suas 
(devidas) caixas”, da escritora 
barretense Sada Ali. O even-
to acontece neste sábado, 9 
de outubro, às 10 horas, e é 
aberto ao público em geral. 
Sada Ali é psicóloga, escritora 
e membro da ABC (Academia 
Barretense de Cultura) e do 
Coletivo RELIARTES – Rede 
Literária e Artes. Segundo a 
escritora, o livro fala sobre pes-
soas e sobre buscas pessoais  
“É confortante se encaixar, 
mas ao ficar aprisionado entre 
quatro paredes não sobra es-
paço para ser quem realmen-
te se é. O livro não é só um 
livro sobre se encontrar, mas 
também sobre a importância 
da procura por si mesmo”, diz.

OUTUBRO ROSA: A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PRECOCE - “Cristina Marques Barreto, médica radiologista do 
Setor de Imagem Mulher da Clínica Imagem/Hospital Baia Sul, do Hospital Care, em Florianópolis (SC), envia por este texto, 
um importante recado às mulheres e famílias. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

Câmara vai homenagear jovens 
do Projeto Garotas Brilhantes

Diplomas serão entregues a três jovens, durante sessão solene
No dia 27 de outubro, às 20 

horas, a Câmara Municipal de 
Barretos realiza sessão solene 
para a entrega do Diploma de 
Garota Brilhante a três jovens. 

Serão homenageadas 
Glaia Braga Borges, Lorena 
da Silva Pinheiro e Yasmin 
Alves Bessa Rodrigues. As 
indicações foram feitas pelos 
responsáveis do Projeto Garo-
ta Brilhante em Barretos.

O Diploma de Garota Bri-
lhante foi instituído por meio 
de lei municipal que descreve 
a homenagem como “reco-

nhecimento às meninas com 
espírito de liderança, conhe-
cedoras de seus direitos e for-
madas com valores importan-
tes, para o desenvolvimento 
de uma sociedade democráti-
ca e igualitária”.

O projeto, criado para pro-
mover o acolhimento e for-
talecimento de vínculos de 
meninas adolescentes em si-
tuação de vulnerabilidade, que 
estudam em escolas públicas, 
é mantido pela Agência Ad-
ventista de Desenvolvimento 
e Recursos Assistenciais.

Unidade de Prevenção do Hospital de 
Amor em Barretos retoma atendimentos

A unidade de prevenção do 
Hospital de Amor, localizada 
em Barretos, deu início à re-
tomada dos atendimentos para 
mulheres de toda a região.

A instituição, que é referên-
cia internacional em prevenção, 

tratamento, ensino e pesquisa em 
oncologia, oferece os exames de 
mamografia, para mulheres de 
50 a 69 anos, e de Papanicolau, 
para mulheres de 25 a 64 anos, 
de maneira 100% gratuita.

Ao todo, serão realizadas, 

diariamente, 100 exames de ma-
mografia e 80 de Papanicolau. 
Com o intuito de evitar aglo-
meração, as interessadas devem 
realizar agendamento prévio 
exclusivamente via WhatsApp, 
pelo (17) 3321-6626.

Entidade que hospeda pacientes do 
Hospital de Amor inaugura benfeitorias

Em funcionamento desde mar-
ço de 2019, a Casa das Estrelas 
em Barretos hospeda, gratuita-
mente, pessoas que enfrentam 
o tratamento contra o câncer, no 
Hospital de Amor, vindas das mais 
diferentes partes do Brasil. A aco-
lhida é feita prioritariamente para 
membros e familiares da Ordem da 
Estrela do Oriente, da Maçonaria 
e Meninas do Arco Íris e Filhas de 
Jó. Atualmente com 11 apartamen-
tos em funcionamento, a Casa das 
Estrelas, no terceiro pavimento, vai 
oferecer outros 13 apartamentos, 
em fase de acabamento, aguar-
dando novas contribuições para 
que sejam concluídos e colocados 
em funcionamento. A previsão é 
que isso ocorra no primeiro semes-
tre de 2022. Na imagem, integran-
tes do Conselho Diretor e Conselho 
Fiscal da Casa das Estrelas.

Página 5

Comércio de Barretos tem 
horário e programação especial 

para o Dia das Crianças
A ACIB (Associação Co-

mercial e Industrial de Barre-
tos) e o Sincomercio (Sindicato 
do Comércio Varejista) prepa-
raram uma programação e ho-
rários especiais para os dias que 
antecedem o Dia das Crianças.

Neste sábado, dia 9, o funcio-
namento do comércio acontece 
até às 18 horas; na segunda-feira, 
11 de outubro, véspera de feria-
do, o comércio fica aberto até às 
22 horas; e, no dia 12, o comércio 
fica fechado, em razão do feriado 
de Nossa Senhora Aparecida e 
do Dia das Crianças.

ATRAÇÕES
Desde o último dia 5, as 

entidades promovem a distri-
buição de refrigerante. No sá-
bado (9), das 10 às 13 horas, 
haverá a presença dos perso-
nagens Mickey e Minnie, car-
rinho de pipoca, distribuição  
de refrigerante e legalzinho, 
pula-pula inflável e tradicio-
nal com monitor, no calçadão 
da rua 20 e avenidas 19 e 21.

Os personagens Mickey e 
Minnie voltam ao calçadão da 
rua 20 na segunda-feira, dia 11, 
das 16 às 20 horas, além da con-
tinuação do carrinho de algodão 
doce e distribuição de refrige-
rante e legalzinho, e do pula- 
pula tradicional com monitor.

Assistidos da Abavin recebem 
aulas por meio da EJA de Barretos

A Secretaria Municipal 
de Educação de Barretos 
oferece aos assistidos da 
Associação Barretense Vida 
Nova (Abavin) a oportuni-
dade de escolarização para 
quem não teve acesso na 
idade própria. Esse projeto 
é desenvolvido por meio 
da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), levando em 
conta as especificidades da 
turma e suas reais necessi-
dades de aprendizado.
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Eleições da CIPA da prefeitura têm 
inscrições abertas até 15 de outubro

As inscrições para os interessados em compor a CIPA (Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes) da prefeitura de Barretos estão abertas 
desde o dia 28 de setembro, com prazo final no dia 15 de outubro. Pode-
rão participar do processo eleitoral todos os servidores da prefeitura de 
Barretos. O período de inscrição dos candidatos à eleição será em dias 
úteis, no horário entre 14 e 17 horas, junto aos membros da Comissão 
Eleitoral, instalada na sala 26 do Complexo Administrativo da antiga sede 
da prefeitura, localizada na rua 30. No ato da inscrição o candidato deverá 
apresentar documento pessoal de identificação com foto e sua ficha fun-
cional, submetendo-se ao registro fotográfico para possibilitar a inclusão 
de seus dados e sua foto no sistema de votação eletrônico. Não serão 
aceitas inscrições após o prazo estabelecido em nenhuma hipótese.

SAAE Barretos esclarece 
sobre tom amarelado da água

O SAAE Barretos esclareceu nesta quinta-feira (7) que, nos últimos 
dias, alguns clientes têm reclamado e informado a autarquia sobre o 
aspecto amarelado da água, principalmente após as tempestades de 
terra seguidas de chuva. “O amarelado refere-se a elementos químicos 
normais que são encontrados na água com concentração acima do 
habitual com a presença de cloreto de ferro e manganês. Quando eles 
entram em contato com o cloro, cria-se essa reação química geran-
do o tom amarelado, mas sem risco para consumo”, disse o SAAE. A 
autarquia destacou que realiza, todos os dias, testes nas unidades de 
captação de água para promover o tratamento necessário com produ-
tos químicos, a fim de que o consumo não seja danoso à população.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

O SUPER PARTIDO
A fusão entre DEM e PSL garan-

tirá a Fabrício Lemos, Gabriel Uchi-
da e Nestor Leonel estarem juntos 
na União Brasil. O “super” partido 
terá os maiores fundos partidários 
e eleitorais para financiar campa-
nhas, além de maior tempo de TV.

UNIÃO MAIOR
A Câmara de Barretos passará 

a contar então com a predominân-
cia de dois partidos: a União Brasil 
e o PL que já tem Paulo Correa, Ju-
ninho Bandeira e Adilson Ventura.

UNIÃO BRASIL
No entanto, é preciso deixar 

claro uma coisa: bater o martelo 
pela fusão do DEM com o PSL 
é uma coisa. Já homologar na 
Justiça Eleitoral ainda este ano é 
outra. Nem todos os senadores e 
deputados federais concordam.

TROCA TROCA
Observadores admitem que 

a composição da Câmara de Bar-
retos poderá ter um troca-troca 
entre partidos. Em março de 
2022, os parlamentares poderão 
mudar de partido sem correr o 
risco de perderem o mandato.

CONVERSA COM LÍDERES
Líder nas pesquisas de in-

tenção de voto para o Governo 
de São Paulo, o ex-governador 
Geraldo Alckmin participou de 
evento com cerca de 300 pessoas 
no Ypê Park Hotel em São José do 
Rio Preto. O barretense Ronaldo 
Dutra, da juventude do PSD, foi 
ciceronear o possível candidato.

FACA NO PEITO
O governo estadual vai realizar 

no próximo dia 25 de outubro em 
Barretos, audiência pública sobre 
a abertura de licitação para a con-
cessão da rodovia Assis Chateau-
briand (SP-425), no trecho entre 
São José do Rio Preto e Guaíra. A 
atividade, obrigatória por lei, será 
às 9 horas, na ACIB. O local terá ca-
pacidade para receber 80 pessoas 
devido às limitações sanitárias.

PASSA O CHAPÉU
Nesta mesma audiência pú-

blica a população poderá pleitear 
verbas através de emendas parla-
mentares. Sabendo que o gover-

PAINEL 
nador João Doria (PSDB) aumen-
tará em 17% os recursos, caberá 
aos deputados estaduais decidi-
rem onde realocará a bufunfa.

MUITO CARO
A Tebe administra a rodovia 

Brigadeiro Faria Lima desde 2 de 
março de 1998, desde a gestão 
do ex-governador Mário Covas. 
Apesar da fama de boa malha ro-
doviária, tem o pedágio de Colina 
a R$ 10,10 que sempre foi alvo de 
críticas dos adversários políticos 
e de reclamação dos usuários.

PRIVATIZAÇÃO X PEDÁGIO
A audiência pública também 

deverá discutir a renovação da 
concessão para a Tebe entre Bar-
retos e Bebedouro. Também está 
prevista a privatização da SP-373 
entre Severínia e Colina.

ELEIÇÃO DOS ADVOGADOS
A OAB (Ordem dos Advoga-

dos do Brasil) no Estado de São 
Paulo marcou para 25 de novem-
bro a eleição. O clima de disputa 
na subseção de Barretos já anda 
agitado. Uma fonte segura ga-
rantiu que dois candidatos dis-
putarão a presidência.

LEILÃO DE SUCATA
A Prefeitura de Barretos vai lei-

loar 18 veículos em sessão pública 
marcada para 28 de outubro no 
almoxarifado municipal. Os lances 
poderão ser feitos através do site 
da Sumaré Leilões até dia 26.

QUEM IRIA RECEBER?
A Polícia Rodoviária Federal 

apreendeu um caminhão carrega-
do de cigarros paraguaios em San-
ta Rita do Araguaia (GO). A carga 
avaliada em R$ 2,1 milhões tinha 
como destino a cidade de Barretos.

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.

Bruno Antônio de Oliveira
Seminarista e missionário da 

Comunidade Canção Nova.

Outubro Rosa: a importância 
do tratamento precoce

Cristina Marques Barreto, médica radiologista do Setor de Imagem Mulher da Clínica Imagem/Hospital Baia Sul, 
do Hospital Care, em Florianópolis (SC), envia por este texto, um importante recado às mulheres e famílias. Segue.

O câncer de mama é o tipo 
mais comum que acomete as 
mulheres, excluídos aqueles 
tumores de pele não melano-
ma, sendo, portanto, uma cau-
sa importante de morte prema-
tura na população feminina.

De acordo com o INCA - 
Instituto Nacional do Câncer, 
pelo menos 66 mil mulheres 
morrem todos os anos por 
causa da doença. Porém, com 
rastreamento precoce e ade-
quado, a mortalidade é redu-
zida em torno de 40%.

Se considerarmos apenas 
estes dados já dá para perceber 
a importância das campanhas 
de prevenção e de diagnóstico 
precoce preconizadas no mês 
de outubro, conhecida popu-
larmente como Outubro Rosa.

Este mês, há muitas cam-
panhas alertando as mulheres 
e homens (em menor escala 
também podem ser acometi-
dos pela doença: a cada 100 
mulheres diagnosticadas, há 
1 homem) sobre esse tema, 

Temos uma Mãe!
Assim como o mês de maio, 

outubro também é um mês de-
dicado a Maria. Marcado por 
celebrações em honra à Mãe 
de Deus, outubro é conhecido 
como o Mês do Rosário e da 
Padroeira do Brasil, pois neste 
mês, celebramos Nossa Senho-
ra do Rosário, no dia 7, Nossa 
Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, no dia 12, e ainda 
Nossa Senhora de Nazaré, no 
segundo domingo do mês.

No decorrer do ano e, em 
especial neste mês, milhares 
de fiéis vão ao Santuário Na-
cional de Nossa Senhora Apa-
recida, no interior do estado 
de São Paulo, para visitarem 
a Casa da Mãe.

Devotos de todo o Brasil e 
do exterior, vão ao encontro 
de Maria, não somente com 
o intuito de suplicar-lhe uma 
graça, mas, principalmente, 
porque encontraram em Ma-
ria uma verdadeira Mãe. Mãe 
generosa, cujo coração pos-
sui espaço para cada filho, 
sendo todos por ela ampara-
dos, cuidados, curados, res-
taurados e atendidos em suas 
necessidades.

Esses filhos a buscam não 
movidos por um simples sen-
timentalismo, mas sim, porque 
estão apoiados nas palavras do 
próprio Cristo, que durante o su-
plício da Cruz certificou-nos de 
que não estaríamos na orfanda-
de: “Depois disse ao discípulo: 
‘Eis tua mãe!’ A partir daquela 
hora, o discípulo a acolheu em 
sua casa” (Jo 19, 26-27).

Certamente, a intenção de 
Jesus, não foi unicamente a de 
despertar uma simples afeição 
filial do discípulo para com a 

sua mãe, mas, ao contrário, 
Jesus com essas palavras nos 
revela a profundidade da mis-
são de Maria sobre cada cris-
tão. Missão que está estreita-
mente ligada ao mistério da 
redenção oferecido por Ele a 
todos os homens.

A missão materna de Ma-
ria não chegou ao fim no mo-
mento do calvário, pois Maria 
é apresentada ao discípulo 
como sua mãe, desempenhan-
do uma singular maternidade 
sobre todos os redimidos. Essa 
maternidade não se refere ao 
sentido físico da geração, uma 
vez que a essa pertence unica-
mente o Cristo Jesus.

Mas a maternidade de Ma-
ria sobre os fiéis consiste na 
geração da vida espiritual, 
ou seja, Maria colabora uni-
da estreitamente com o seu 
Filho Jesus, para a geração 
do homem novo em cada um 
de nós. Trata-se, portanto, de 
uma missão materna que está 
destinada a cumprir-se na 
ordem da Graça, ou seja, da 
Graça de Cristo em virtude 
dos méritos de sua Paixão.

Neste sentido, o papel ma-
terno de Maria está ligado à 
distribuição dos bens espi-
rituais a todos aqueles que, 
pela graça do batismo, foram 
incorporados a Cristo e fazem 
parte do seu Corpo místico.

Isso explica os títulos que 
Maria recebe como, por exem-
plo, de Mãe da Igreja, Mãe dos 
Pobres, Mãe dos Pecadores, 
Mãe da Misericórdia, Mãe dos 
Cristãos, Mãe da Divina Gra-
ça, Mãe de todos os homens.

Esse cuidado materno de 
Maria tem como única finali-

dade conduzir as almas a seu 
Filho, assim como a missão de 
seu Filho é conduzi-las ao Pai.

Recorrer a Maria é contar 
com o generoso cuidado e 
amor de mãe, como nos ensi-
na a Constituição Dogmática 
Lumen Gentium, quando afir-
ma que Maria “Cuida, com 
amor materno, dos irmãos de 
seu Filho que, entre os perigos 
e angústias, caminham ainda 
na terra, até chegarem à pátria 
bem-aventurada” (LG, 62).

Portanto, as manifestações 
de amor e devoção para com 
a Mãe de Deus, sempre mui-
to evidentes, principalmente 
neste mês de outubro, nada 
mais são do que o reconhe-
cimento de uma maternidade 
que tem como fundamento as 
palavras de Jesus ao discípulo 
amado: “Eis a tua Mãe”.

Esses filhos, povo devoto 

de Nossa Senhora Aparecida, 
imitando o discípulo, a aco-
lhem na casa de seus corações 
(Cf. Jo 19, 26-27), honrando 
a Maria com a total seguran-
ça daqueles que sabem, e por 
isso podem afirmar: Temos 
uma Mãe!

alertando para a necessidade 
da realização dos exames de 
mamografia e da procura do 
médico caso se observe algo 
diferente nas mamas.

Isso é extremamente im-
portante, pois o diagnóstico 
em estágios precoces melho-
ra as opções cirúrgicas, que 
são menores, o tratamento de 
quimioterapia e, claro, reduz a 
mortalidade.

As sociedades de radiolo-
gia e mastologia recomendam 
que o rastreamento, ou seja, 
os exames de imagem tenham 
início a partir dos 40 anos em 
pacientes que não são conside-
rados de alto risco, com reali-
zação de mamografias anuais. 
E até os 74 ou mais, depen-
dendo das comorbidades e da 
expectativa de vida da pacien-
te, pois, por causa do cresci-
mento socioeconômico, houve 
um aumento da expectativa de 
vida dos brasileiros.

O câncer de mama é um pro-
blema de saúde pública, visto 

a sua alta incidência e merece 
toda atenção da área da saúde, 
associações e da mídia. Deve 
ser tratado como algo sério, com 
informações de qualidade, pois 
quem passa pela doença sabe 
que não é algo fácil ou banal.

Para termos uma ideia da 
situação, em 2020 foi esti-
mado 15,5% dos óbitos por 
câncer em mulheres. Com a 
pandemia de covid-19 houve 
uma queda na realização dos 
exames de rastreamento entre 
2019 e 2020. O Inca estima 
que 49% das mulheres não 
realizaram seus exames em 
2020. Neste mesmo período, 
o instituto observou ainda 
uma redução de 39,11% das 
biópsias realizadas.

Este ano, de acordo com a 
Sociedade Brasileira de Mas-
tologia, aumentou o número de 
mulheres submetidas à mamo-
grafia que já apresentavam nó-
dulos palpáveis. Este índice pas-
sou de 7% em 2019 para 7,9% 
em 2020, um dado preocupante. 

Isso porque a mamografia per-
mite a identificação das lesões 
nas fases iniciais e que ainda não 
são palpáveis, o que permite, 
como já destacamos, tratamen-
tos mais eficientes.

No ano passado, a enti-
dade registrou uma elevação 
nos índices de mamografia 
no mês de outubro em razão 
das campanhas de conscien-
tização. Por isso, o Outubro 
Rosa, como exposto, é tão 
importante para o combate do 
câncer de mama.

Aproveite agora o Outubro 
Rosa e coloque seus exames 
em dia. Lembre-se de fazer a 
sua mamografia! Cuide-se!
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“Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade.” (Pedro Bial)

Quem debutou nesta quinta-feira (07), foi Anna Júlia Quei-
roz, que chegou aos 15 anos. A jovem recebeu muitos cum-

primentos de amigos e familiares, além de todo o carinho de 
sua mãe Letícia, da madrinha Alexsandra (foto), e do irmão 

Luiz Otávio. Felicidades Anna Júlia!

Nasceu na última terça-feira (05), às 10h19, pesando 3.930 
kg, medindo 50.5 centímetros, Henrique Bittencorth Pita. 

Esse bebezão lindo é filho de Beto Pita e Shadia Bittencorth, e 
irmão do Matheus. Muita saúde para o Henrique!

Amanhã, sábado (09), quem 
completa idade nova é Sandra 
Moreno. A chefe do departa-
mento de jornalismo da Vale 
TV, comemora a data ao lado 

de amigos, familiares, dos 
filhos Arthur, Maria Vitória e 

Ana Luíza, e do marido Maciel 
Bolsoni. Parabéns Sandra! 

(foto: arquivo pessoal)

Parabéns e desejos de muitas felicidades e 
realizações para Íris Ribeiro, que completou seus 

dezessete aninhos na última terça-feira (05). A 
jovem estudante do 3° ano do ensino médio do 
Colégio Feb, se prepara para cursar medicina no 

ano que vem. A estudante passou o dia rece-
bendo muitos cumprimentos e toda atenção e 

carinho da mãe Luciane Almeida, do pai Djalma, e 
do namorado Antenor. Tudo de bom Íris!

Hoje (08) é dia de festa em torno de Fabíola 
Correia. De sorriso fácil e astral contagian-
te, a Secretaria de Comunicação Municipal 

comemora a data em grande estilo, ladeada 
de amigos e familiares, apreciando aquele 
pagode de qualidade. O carinho especial 

fica por conta dos filhos Caíque e Rodrigo. 
Parabéns Fá! (Foto: Leandro Joaquim)

Recentemente os irmãos, Vera Lúcia e André, inauguraram o Morconi’s Bar e Mercearia, 
localizado na Rua 38 esquina com a Avenida 01 (Sacadura Cabral), trazendo bastante 

variedades, e claro, aquele happy hour com espetos, porções e aquela cerveja gelaaada!
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SENTAR O BAMBU E IR PRO SACO
Os vereadores foram eleitos para sentar o bambu, doa a 

quem doer, segundo Ângelo Tegami (PV). Ele também enfati-
zou que 70% do orçamento municipal “foi pro saco”. Depois, 
pediu desculpa e consertou: “foi gasto”.

VEREADOR ACHA QUE É PERSEGUIDO
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) acha que é perseguido 

politicamente na Câmara Municipal. Avalia que a atual admi-
nistração é dos ricos, dos fazendeiros, dos coronéis. O transpor-
te público está uma merda, diz.

BOATOS SOBRE MUDANÇA NA SAÚDE
Repercutiram na Câmara Municipal os rumores sobre a pos-

sível troca do secretário da saúde, Kleber Rosa, pelo médico e 
vereador Vagner Chiapetti (REP). Até fecharmos a coluna, a co-
mentada mudança não foi confirmada.

FALTAM 100 MIL ÁRVORES EM BARRETOS
Desde 2016, Barretos tinha um déficit de 100 mil árvores, 

disse o vereador Carlão do Basquete (PSD). Revelou que a Se-
cretaria de Meio Ambiente, comandada por Zecão Faleiros, está 
estudando como fazer a reposição necessária. Ele defendeu a 
implantação de um cinturão verde na cidade.

PT FAVORÁVEL A ESTÂNCIA TURÍSTICA
Segundo o presidente da Câmara, Paulo Correa (PL), o de-

putado Ênio Tatto (PT) garantiu que os 10 votos da bancada pe-
tista serão favoráveis à Estância Turística de Barretos. O projeto 
está tramitando na Assembléia Legislativa de São Paulo.

COLETA SELETIVA NOS BAIRROS
A expansão da coleta seletiva no município foi requerida 

pelo vereador Rodrigo Malaman (PSDB).

NA LINGUAGEM DOS SINAIS
O vereador Raphael Silvério (PSDB) pediu para a prefei-

ta Paula Lemos (DEM) disponibilizar um intérprete de Libras 
para as sessões da Câmara Municipal.

BRIGADA DE INCÊNDIO EM BARRETOS
O vereador professor Adilson (PL) quer saber se em Bar-

retos existe brigada de incêndio formada por bombeiros civis 
voluntários, com a presença de funcionário público municipal.

NOTA DE SOLIDARIEDADE DO PDT
A direção do PDT de Barretos manifestou solidariedade a 

Ciro Gomes e sua esposa Gisele, a Carlos Lupa, Antonio Neto e 
familiares. Segundo a nota emitida, eles foram vítimas de agres-
sões verbais e tentativas de agressão física por militantes do PT 
e PCO, no ato Fora Bolsonaro, realizado no sábado (2), na Ave-
nida Paulista, em São Paulo.

EM TEMPOS DE DEVOÇÃO CATÓLICA...
..Velai por nossas famílias, pela infância desvalida, pelo 

povo brasileiro, ó, Senhora Aparecida.

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

O vereador e presiden-
te da Câmara, Paulo Correa 
(PL), encaminhou requeri-
mento ao deputado estadual, 
André do Prado (PL), solici-
tando a destinação de recur-
sos para a perfuração de um 
poço artesiano em Barretos.

“O deputado estadual An-
dré do Prado sempre se colo-
cou à disposição para os pedi-
dos de nosso município. Mais 
uma vez peço seu apoio, vis-

to que a crise hídrica é uma 
realidade em nossa região e 
projetos devem ser desenvol-
vidos para que nosso municí-
pio não sofra com a falta de 
água”, disse Paulo Correa.

No documento encami-
nhado ao deputado, o verea-
dor informa que de acordo 
com o SAAE, Barretos pos-
sui quatro outorgas para a 
construção de novos poços 
de captação de água.

“Considerando as palavras 
do digníssimo vereador Dr. 
Raphael Oliveira (PRTB), du-
rante sessão extraordinária da 
Câmara Municipal na tarde de 
quarta-feira (06), que disse sa-

O vereador Ricardo Rocha 
“Bodinho” (PP) esteve na última 
terça-feira (5), em Botucatu-SP, 
para se reunir com o deputado 
estadual Fernando Cury (Cida-
dania), para solicitar emenda par-
lamentar visando benfeitorias ao 

A prefeitura de Colômbia, 
em parceria com o governo 
do Estado e o SEBRAE Bar-
retos, disponibilizou 35 vagas 
para o município, para o cur-
so “Descomplique Finanças”, 
que acontecerá no dia 18 de 
outubro, às 19 horas, na Escola 
Santa do Prado Maximiniano.

O curso tem como objetivo 
aumentar as vendas de peque-
nas e médias empresas, levan-
do em consideração o aumen-
to da rotatividade de compra 
de final de ano, além de me-
lhorar as margens de precifi-
cação, dentre outras vanta-
gens para o empreendedor.

A “sobrevivência” de um 
negócio passa pela adequa-
da gestão financeira, justifica 
a prefeitura de Colômbia. “O 
empreendedor, muitas vezes 
especialista em determinada 
área de conhecimento, enfrenta 
desafios para sustentar e fazer o 
negócio crescer”, complementa 
a administração municipal.

“Neste caminho, o go-
verno do Estado de São Pau-
lo, juntamente ao SEBRAE, 
através da prefeitura de Co-
lômbia, auxilia em técnicas e 
fundamentos relacionados à 
finanças”, destaca a prefeitura 
em nota à imprensa.

O governo do Estado iniciou 
nesta semana as obras da 1ª fase 
do programa Novas Estradas 
Vicinais, programa que está le-
vando melhorias a 745 quilôme-
tros de 66 vias incluídas na pri-
meira etapa do cronograma. O 
investimento nesta fase é de R$ 
521 milhões e vai gerar quase 10 
mil vagas de empregos.

A região de Barretos teve 
três obras iniciadas, totalizando 
R$ 13,4 milhões de investimen-
tos em 27,4 km de estradas: a 
Estrada vicinal BA-005, ligação 
Barretos - SP-326, localizada no 
município de Barretos - 5,4 km; 
a Estrada vicinal GRA-030, liga-
ção SP 425 - SP-345, localizada 
no município de Guaíra - 15,4 
km; e a Estrada vicinal ORD-
356, ligação SP-322 - Usina 
Moema, localizada no município 
de Orindiúva - 6,6 km.

As obras estão sob responsa-
bilidade do DER (Departamen-
to de Estradas de Rodagem), 

ligado à Secretaria de Logísti-
ca e Transportes, e vão benefi-
ciar diretamente uma população 
de 16,7 milhões de pessoas em 
todo o estado. A previsão é que 
as melhorias sejam totalmente 
concluídas em até 12 meses.

“Com muita alegria damos 
início a essas obras anuncia-
das há tão pouco tempo pelo 
Governo de São Paulo. Me-
lhorar a qualidade de vida das 
pessoas, criar empregos e ge-
rar renda são nossas priorida-
des. E as estradas vicinais têm 
esta capacidade, pois elas es-
coam a nossa produção e dão 
acesso aos grandes centros”, 
afirmou o Secretário de Lo-
gística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto.

Ele lembra ainda que a ge-
ração de empregos está bene-
ficiando as cidades que rece-
bem as obras, o que beneficia 
economias locais afetadas 
pela pandemia.

SAAE emite nota de esclarecimento 
sobre a coleta seletiva em Barretos

ber por meio de outro vereador 
que o superintendente Waldo 
Villani Júnior “irá cortar a Co-
leta Seletiva em Barretos e vai 
mandar os funcionários em-
bora”, a diretoria do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) esclarece a inveraci-
dade das informações.

A gestão dos serviços 
de Coleta Seletiva Muni-
cipal foi transferida para o 
SAAEB, por meio do Decre-
to Nº 11.002, de 10 de junho 
de 2021. O contrato vigente 
realizado pela prefeitura se 
encerra no próximo dia 09 
de outubro, sendo necessária 
a realização de novo proces-
so licitatório de contratação 
de instituição para prestação 
dos serviços.

Como é de praxe, as empre-
sas prestadoras de serviço, ao 
término de seus contratos aca-
bam desmobilizando a mão de 

obra envolvida, caso não seja 
do quadro permanente delas.

Apesar disso, informa-se 
que, entre os dias 09 e 19 de 
outubro, será feita uma manu-
tenção na Usina de Reciclável 
para que a nova equipe come-
ce a operar, ficando suspensa 
nestes dias a triagem e reapro-
veitamento dos materiais.

A respeito da contratação 
a ser realizada, dar-se-á pre-
ferência à contratação de as-
sociações ou cooperativas 
formadas exclusivamente por 
pessoas físicas de baixa renda 
reconhecidas pelo poder pú-
blico como catadores de ma-
teriais recicláveis moradores 
de Barretos”. (A Diretoria)

Paulo Correa reivindica ao deputado 
estadual André do Prado recursos para 

perfuração de poço artesiano em Barretos

Vereador Ricardo Bodinho se reúne com o deputado 
Fernando Cury para discutir verbas para Barretos

município de Barretos.
Os recursos da emenda par-

lamentar são para aquisição de 
uma ambulância para o Distrito 
do Ibitu, instalação de uma Aca-
demia ao Ar Livre no Distrito de 
Alberto Moreira e para a aquisi-

ção de um caminhão pipa, para 
a Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente.

Na oportunidade, o verea-
dor ainda solicitou apoio ao 
deputado para Barretos se tor-
nar uma Estância Turística.

Por sua vez, o deputado fez 
questão de atender ao verea-
dor em seu gabinete e assumiu 
o compromisso de não medir 
esforços para que estes investi-
mentos sejam, oportunamente, 
destinados à cidade de Barretos.

“O deputado me recebeu em 
seu gabinete para discutirmos 
assuntos ligados ao município 
de Barretos. Estamos pleiteando 
investimentos para a nossa cida-
de”, confirmou o vereador.

“Foi uma reunião produ-
tiva. Fernando Cury tem um 
compromisso com este verea-
dor e com o governo de São 

Paulo, e se comprometeu em 
atender aos nossos pedidos”, 
finalizou Bodinho.

LIMPEZA E 
ROÇADURA

Para garantir o trânsito 
seguro dos munícipes, bem 
como para manter o bom as-
pecto urbanístico da cidade, 
o vereador Ricardo Bodinho 
solicitou que a administração 
municipal proceda a completa 
limpeza e roçadura do meio-
-fio de todas as vias públicas 
localizadas na área urbana de 
nosso município. “A manu-
tenção de logradouros públi-
cos é de grande importância 
para que estes locais cum-
pram com o seu objetivo, que 
é de proporcionar usabilidade 
e segurança à população e, em 
razão disso, fiz esse pedido”, 
ressaltou Bodinho.

Prefeitura de Colômbia 
disponibiliza vagas de curso 

gratuito de finanças no município 
em parceria com estado e Sebrae

Governo do estado 
inicia três obras em vicinais 

na região de Barretos
De acordo com o governo, o investimento é de R$ 13,4 milhões
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Cinco escolas municipais 
de Barretos aderiram a um 
desafio ambiental em parce-
ria com as empresas Daídea 
e Aterro Sol. Nesse projeto, 
as unidades estão adotando 
ações de reciclagem: coleta 
seletiva, lixo eletrônico, óleo 
de cozinha usado, além de os 
professores participarem de 
cinco conferências ambientais 
com temáticas ambientais.

As escolas participantes 
são: Fausto Lex (Pedro Cava-
lini), Olga Abi Rachid Moraes 
(Nadir Kenan), Marlene Car-
boni (Nova Barretos), Maria 
Alves Barcellos de Oliveira 
(São Francisco) e Leodete Sil-
verio Joi (Pimenta).

“O propósito na qualidade 
do atendimento no comércio” 
é o tema da palestra que a jor-
nalista Luciana Gomes realiza 
no dia 18 de outubro, das 18 
às 20 horas, na sede da ACIB 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Barretos).

O evento é  gratuito, dire-
cionado a empresários e cola-
boradores das empresas asso-
ciadas da ACIB. As vagas são 
limitadas, devido à necessidade 
de distanciamento social, mas 
em caso do não preenchimento 
do número total de vagas para 
associados, serão abertos novos 
lugares para não associados, 
mediante pagamento de taxa. 
As inscrições já estão abertas 
e devem ser realizadas das 8 às 
17h30, diretamente na Associa-
ção Comercial.

Promovida pela ACIB E 
Sincomercio (Sindicato do 
Comércio Varejista),  a pales-
tra integra a proposta da enti-
dade de oferecer novas opor-
tunidades de aprimoramento 
do setor, conforme explica a 
presidente da associação co-
mercial, Jackelyne Rossini.

“Buscamos trazer novas téc-
nicas e profissionais, destaques 
em seus segmentos, para contri-
buir com empresários e colabo-
radores do setor, a fim de seguir-
mos com o ideal de fortalecer 
ainda mais o protagonismo do 
comércio de Barretos em toda  a 
nossa região”, disse Rossini.

Luciana Gomes comentou 
que está preparando uma apre-
sentação para sensibilizar os 
espectadores sobre o momento 
pelo qual os clientes passam.

“Nesta retomada da aber-
tura do comércio são muitas as 
empresas que não conseguiram 
posicionar seus colaboradores 
sobre a necessidade de um aten-

A partir da próxima quar-
ta-feira (13), o SAAE Barre-
tos ampliará os horários de 
atendimento aos seus clientes 
e, em breve, disponibilizará 
que eles passem a efetuar pa-
gamento de fatura por meio 
do WhatsApp.

A autarquia intensificará 
o atendimento na unidade do 
Poupatempo, localizada no 
North Shopping Barretos, de 
segunda a sexta-feira, das 9 às 
17 horas, e aos sábados, das 

Os glicosímetros disponibili-
zados aos pacientes insulinode-
pendentes cadastrados no Pro-
grama de Diabetes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Barretos 
passaram por uma validação.

A empresa CROMO, res-
ponsável pelo fornecimento dos 
glicosímetros e outros insumos, 
e o laboratório LABORSUS, 
juntamente com o Programa de 
Diabetes da Secretaria da Saú-
de, realizaram exames com os 
pacientes para que fosse confir-
mada a acurácia dos aparelhos 
e se eles correspondem aos cri-

térios da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

O laudo apontou que os re-
sultados obtidos estão dentro 
do limite de aceitação, assim, 
estando aptos para utilização. 
Esses aparelhos são ferramen-
tas importantes para o contro-
le glicêmico, pois medem os 
níveis de glicose no sangue, 
sendo principalmente utiliza-
dos por pessoas que possuem 
diabetes do tipo 1, do tipo 2 e  
gestacional, permitindo saber 
se os seus níveis de glicemia 
estão bons ao longo do dia.

Antecipando a comemora-
ção do Dia das Crianças (12 
de outubro, próxima terça-fei-
ra), o Restaurante Bom Prato 
oferece nesta sexta-feira (8), 
um cardápio especial bem co-
lorido, nutritivo e com tudo 
que a criançada mais gosta. 
Vale lembrar que crianças até 
06 anos têm direito à gratui-
dade nas refeições.

Entre as novidades incluí-
das no cardápio comemorati-
vo de Dia das Crianças, estão 
iscas de carne ao molho de 
mostarda, frango à moda pi-
zzaiolo, cupim assado, espeto 

misto de pernil e linguiça tos-
cana, por exemplo, além de 
pudim de chocolate, gelatina 
colorida, mousse de limão e 
brigadeiro para sobremesa.

Os pratos incluem arroz e 
feijão como guarnição, garan-
tindo maior valor nutricional 
às refeições oferecidas no Bom 
Prato, principal programa de 
segurança alimentar do Brasil.

Desde setembro, a uni-
dade tem atendido com o sa-
lão aberto, oferecendo além 
de refeições de qualidade, o 
acolhimento aos frequenta-
dores, garantindo um espaço 

adequado para higienização 
das mãos e a oportunidade de 
socialização entre os usuários.

Importante destacar que a 
medida segue todos os pro-
tocolos de higiene necessá-
rios para evitar a propagação 
do coronavírus, com uso de 
máscaras quando os usuários 
não estiverem fazendo as re-
feições, distanciamento tanto 
nas filas quanto nas mesas 
(cadeiras alternadas entre os 
usuários), disponibilização de 
sabão e álcool em gel nos la-
vatórios e controle do número 
de pessoas dentro do salão.

Em funcionamento desde 
março de 2019, a Casa das 
Estrelas em Barretos hospeda, 
gratuitamente, pessoas que 
enfrentam o tratamento con-
tra o câncer, no Hospital de 
Amor, vindas das mais dife-
rentes partes do Brasil.

A acolhida é feita priorita-
riamente para membros e fa-
miliares da Ordem da Estrela 
do Oriente, da Maçonaria e 
Meninas do Arco Íris e Filhas 
de Jó, pois a casa, adminis-
trada pela Fundação Casa das 
Estrelas, é uma realização de 
um projeto que nasceu nestas 
instituições.

Atualmente com 11 apar-
tamentos em funcionamento 
a Casa das Estrelas realizou 
no último sábado um jantar 
beneficente, limitado a parti-
cipação de representantes de 
capítulos da Ordem da Estrela 
do Oriente do Estado de São 
Paulo, para inaugurar o quar-
to dedicado a hospedagem de 
crianças, os equipamentos de 
ar-condicionado, aparelhos 
de televisão e frigobares dos 
11 apartamentos, além de um 
elevador, instalado para ga-
rantir acessibilidade a todos 
os pacientes ali hospedados.

O local dispõe de estrutura 
de cozinha industrial, refeitório, 
centro administrativo, lavande-
ria, área de convívio, salão de 
eventos e jardim interno.

Mesmo com as dificulda-
des que a pandemia apresen-
tou, no último ano hospedou 
mais de 150 famílias, gratui-
tamente, sobrevivendo com as 
doações que a Fundação Casa 
das Estrelas arrecada em pro-
moções, ações entre amigos, 

Jornalista fala de qualidade 
no atendimento do comércio 

em palestra na ACIB

dimento muito mais humaniza-
do e focado nas necessidades 
dos clientes, não nas metas de 
venda. É preciso deixar claro 
qual o propósito de cada opera-
ção na resolução de problemas 
de seu público, pois o consu-
midor está ainda mais exigente 
com a compra presencial, afinal, 
ele descobriu que o online pode 
resolver quase todas as suas ne-
cessidades”, alerta a jornalista.

“Meu objetivo é ter uma con-
versa franca tanto com empresá-
rios, quanto com profissionais 
que atuam no comércio local, 
inclusive quero deixar o convi-
te também para as pessoas que 
estão fora do mercado de traba-
lho e buscam uma chance, para 
que elas cheguem na disputa de 
uma vaga mais conscientes do 

que podem oferecer a quem os 
contratar. Será um convite não 
apenas à reflexão, mas à uma to-
mada de atitude”, conclui.

Luciana Gomes tem uma 
experiência de mais de 20 
anos em cursos e treinamen-
tos. Atualmente, em sua em-
presa Parceria Comunicação, 
tem atuado na área empresa-
rial em Barretos e região. Em 
seu perfil nas redes sociais dá 
dicas de comunicação diaria-
mente instagram.com/lugo-
mescomunica e www.face-
book.com/lugomescomunica.

Informações sobre este e 
outros eventos realizados pela 
ACIB, assim como o processo 
para se associar, podem ser obti-
das pelo telefone (17) 33213200. 
(Foto: Izabella Pivotto Abe)

Secretaria Municipal de Saúde realiza 
validação de glicosímetros disponibilizados 

no Programa de Diabetes de Barretos

Restaurante Bom Prato tem cardápio especial 
de Dia das Crianças nesta sexta-feira

Escolas de Barretos aderem a desafio ambiental 
e incentivam famílias de alunos a reciclar mais

Nesse projeto, a empresa 
Daídea entrega nas unida-
des recipientes para a coleta. 
Cada criança ao entregar um 
dos itens para ser reciclado 
recebe um cupom, podendo 
depois ser sorteada e receber 
um prêmio. Já os professores 
envolvidos e que cumprirem 
com as ações ganham um cer-
tificado de 60 horas.

“Estimular ações com foco 
na sustentabilidade socioam-
biental é um dos compromis-
sos da gestão da nossa pre-
feita Paula Lemos e o papel 
das nossas escolas é essencial 
nesse processo. Profissionais, 
estudantes e famílias em prol 
de ações com foco na qualida-

de de vida”, comentou a se-
cretária municipal de Educa-
ção Jéssica Maria dos Santos.

SAAE Barretos disponibilizará pagamentos de fatura 
por WhatsApp e amplia horário de atendimento

9 às 13 horas. Lá, os clientes 
poderão solicitar nova ligação 
de água e esgoto, mudança de 
cavalete, informações referen-
tes a lançamentos em faturas, 
emitir segunda via da fatura 
de água, consultar débitos, ne-
gociar débitos (exceto Dívida 
Ativa), fazer alteração de ti-
tularidade, pedir religação de 
água dentre outros serviços.

Com a migração de dados 
para o novo sistema contra-
tado, o aplicativo para paga-
mentos está desativado. Po-
rém, na próxima semana, os 
clientes poderão realizar pa-
gamentos on-line por meio do 
WhatsApp: (17) 3321-5300. 
O dia inicial da operação será 
divulgado nas redes sociais 

oficiais do SAAEB.
Desde o dia 02 de agos-

to, os barretenses podem pa-
gar suas faturas nas agências 
bancárias e lotéricas, mesmo 
aquelas com mais de 30 dias 
em atraso, sem a necessidade 
de irem até a sede do SAAEB.

“Rumo aos 50 anos, a ser 
comemorado no próximo 23 de 
dezembro, o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Barretos, 
com todo o apoio e incentivo da 
prefeita Paula Lemos, busca se 
modernizar a fim de melhorar o 
atendimento e prestar seus ser-
viços com excelência, da forma 
como os barretenses esperam 
e merecem”, declarou o supe-
rintendente do SAAEB, Waldo 
Villani Júnior.

Entidade que hospeda pacientes do 
Hospital de Amor inaugura benfeitorias
A Casa das Estrelas inaugurou elevador, equipamentos e quarto infantil

leilões e na live musical reali-
zada em agosto de 2020.

No terceiro pavimento da 
Casa das Estrelas há outros 13 
apartamentos em fase de aca-
bamento, aguardando novas 
contribuições para que sejam 
concluídos e colocados em 
funcionamento. A previsão é 
que isso ocorra no primeiro 
semestre de 2022.

A presidente da Fundação 
Casa das Estrelas, Cleude 
Cunha, informou que o proje-
to é a realização de um sonho 
antigo.

“Sonhei muito com esse 
lugar e ele acabou ficando 
ainda melhor que nos sonhos 
que compartilhei com irmãs 

e irmãos da Ordem Estrela 
D´Oriente. Para que essa obra, 
um verdadeiro monumento, se 
concretizasse, foram doações 
vindas das mais diferentes par-
tes do Brasil e de outros países, 
mas não posso deixar de citar 
o grande marco para início da 
obra, que veio direto do Gran-
de Capítulo do Estado de São 
Paulo”, disse a presidente.

O site da Casa das Estre-
las, com todas as informa-
ções sobre a instituição, está 
previsto para entrar no ar nos 
próximos dias. Por enquanto, 
é possível conhecer o local 
pelas fotos no www.facebook.
com/Casadasestrelasbarretos. 
(Fotos: Márcio Oliveira)
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Com altas taxas de desemprego 
e inflação, endividamento 

atinge 74% das famílias

O endividamento bate 
mais um recorde e atinge 74% 
das famílias brasileiras em se-
tembro, mês em que o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo-15 (IPCA-15), 
uma prévia da inflação oficial, 
foi o maior para o mês, desde 
1994, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulga-
dos no dia 24 de setembro.

Apesar do aumento do 
percentual dos endividados, 
aqueles que têm dívidas ven-
cidas entre 15 e 90 dias, mas 
conseguem pagar, a inadim-
plência,  dívidas vencidas 
há mais de 90 dias, atingiu 
25,5% do total de famílias, 
0,1 ponto percentual menor 
do que o nível de agosto.

Os dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), realizada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), mostram que 
as famílias estão fazendo mais 
dívidas para dar conta de suas 
necessidades básicas, mas estão 
renegociando as que estão mais 
atrasadas por causa da inflação e 
também salário arrochado e do 
desemprego.

A taxa de desemprego do 
trimestre encerrado em julho 
foi de 13,7% e ficou estável em 
comparação ao trimestre ante-
rior. Mas ainda tem que 14,1 
milhões de trabalhadores em 
busca de um emprego no país e 
entre os que o IBGE considera 
com uma ocupação, 71,6 mi-
lhões não têm direitos garanti-
dos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), trabalham 
por conta própria, sem carteira 
assinada ou são informais.

E os que encontram empre-
go estão tendo de aceitar em-
prego onde vão ganhar menos, 
como é o caso dos trabalhado-
res e trabalhadoras da constru-
ção civil. Segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), do IBGE, os 
salários no setor estão 14,8% 
mais baixos este ano.
CARTÃO DE CRÉDITO

O que mais contribuiu para 
o endividamento das famílias 
em setembro foram as dívidas 
com o cartão de crédito: 84,6% 
do total de famílias usaram o 
crédito rotativo do cartão, um 
dos mais caros que existe.

TENDÊNCIAS SEME-
LHANTES POR RENDA

O endividamento dos gru-
pos de renda apresentou em 
setembro tendências seme-
lhantes desde abril:

- saltou de 74,2% para 
75% o percentual de famílias 
com renda de até dez salários 
mínimos endividadas – no 
mesmo mês de 2020, 69% das 
famílias nessa faixa de renda 
estavam endividadas.

- aumentou de 67,6% para 
68,9% o percentual de famílias 
com renda acima de dez salários 
mínimos, endividadas – em se-
tembro de 2020 eram 59%;

- O maior percentual de 
famílias com dívidas (82,3%) 
está na Região Sul, mas esta é 
a região que tem a menor inci-
dência de famílias com contas 
atrasadas (20,8%).

O Nordeste encerrou o ter-
ceiro trimestre com a segunda 
maior proporção de endividados 
(76,2%) e a maior incidência de 
famílias com contas atrasadas 
(32%). (Fonte: CUT Brasil)

O recorde do endividamento as famílias foi registrado 
em setembro, mês em que a prévia do IPCA-15 foi 

a maior desde 1994, o desemprego atinge 14,1 milhões 
de pessoas e os salários estão mais baixos

Terminam neste dia 10 de 
outubro as inscrições para o 
Tereos Summer Experience, 
programa de estágio de verão 
que oferece a estudantes uni-
versitários a oportunidade de 
vivenciar os desafios reais de 
uma empresa global no início 
de suas vidas profissionais.

O Sebrae-SP e a prefeitura 
estão com 235 vagas abertas 
para seis cursos em Barretos. 
Todas as capacitações são 
gratuitas e fazem parte do 
Empreenda Rápido, programa 
em parceria com o Governo 
de São Paulo.

São 105 vagas para cursos 
presenciais e 130 para aulas 
online. É uma oportunidade 
para quem está em busca de 
uma nova atividade ou quer 
aprimorar o negócio.

São três cursos presen-
ciais. O “Descomplique Fi-
nanças” e o “Descomplique 
Marketing” são voltados para 
quem ainda não tem empre-
sa e precisam aprender sobre 
os dois temas para o plane-

O WhatsApp, o Instagram 
e o Facebook ficaram fora do 
ar na tarde da última segunda-
-feira (4). O fato foi confirmado 
pela empresa que gerencia os 
três aplicativos e relatado por 
usuários de todo o planeta em 
outras redes sociais como, por 
exemplo, o Twitter e o Tiktok.

A depender da justificativa 
que a empresa vai dar para a 
falha técnica ocorrida, usuá-
rios poderão demandar em 
juízo indenização por prejuí-
zos materiais ocorridos em 
razão da interrupção na pres-
tação de serviços.

Para o advogado especialis-
ta em Direito do Consumidor 
na Era Digital, Marco Antônio 
Araujo Junior, o serviço pres-
tado pela empresa proprietária 
do WhatsApp, a Facebook, se 
enquadra no conceito de ser-
viços do Código de Defesa 
do Consumidor e, nessa linha, 
havendo falhas na prestação de 
serviços, a empresa poderá ser 
condenada a indenizar os pre-
juízos causados aos seus usuá-
rios, desde que devidamente 
comprovados.

“Há muito tempo o What-
sApp deixou de ser uma sim-
ples ferramenta de comunica-
ção e passou a ser um serviço, 
com remuneração indireta, 
colocado no mercado de con-
sumo. Pessoas e empresas que 
utilizam a plataforma como 
instrumento de trabalho fi-
caram impedidas de realizar 

Inscrições para programa de estágio de verão da Tereos entram na reta final

A Tereos é uma das líde-
res mundiais na produção de 
açúcar e uma das maiores em-
presas nacionais em produção 
de etanol e energia a partir da 
biomassa de cana-de-açúcar.

Podem se candidatar es-
tudantes das áreas de Agro-
nomia, Engenharias Agronô-

mica/Agrícola, Engenharia 
Química, Engenharia de Ali-
mentos, Engenharia Am-
biental, Engenharia Elétrica/
Eletrônica, Engenharia Mecâ-
nica/Mecatrônica, Engenharia 
de Produção e Química, além 
de cursos relacionados.

O programa será realizado 
entre janeiro e fevereiro de 
2022. Entre os pré-requisitos 
para participar estão domínio 
de ferramentas de informática 
e disponibilidade para esta-
giar seis horas por dia, de se-
gunda a sexta-feira.

Também é preciso ter dis-
ponibilidade para se mudar 
temporariamente para o inte-
rior de São Paulo durante o 
período de estágio, já que o 

programa é realizado nas ci-
dades de Olímpia, Guaraci, 
Guaíra, Pitangueiras e Colina, 
no noroeste do estado, onde 
estão localizadas as unidades 
industriais da Tereos.

O processo seletivo será 
composto por avaliação de 
currículos, prova online, vi-
deoentrevista e entrevista indi-
vidual. Os selecionados rece-
berão bolsa-auxílio, estadia em 
hotel durante todo o programa, 
plano de saúde e odontológi-
co, seguro de vida, transporte 
e refeições na empresa, além 
da oportunidade de conhecer 
na prática sua área de atuação 
e contar com a supervisão de 
profissionais da Tereos.

“O Summer Experience é 

uma oportunidade ímpar para 
os estudantes, que podem de-
senvolver habilidades práticas 
enquanto encaram os desafios 
reais de uma companhia glo-
bal. Nosso objetivo com o 
programa é preparar esses jo-
vens para enfrentar os desafios 

atuais do setor sucroenergéti-
co e oferecer uma porta de en-
trada para esse segmento tão 
importante nas dimensões de 
sustentabilidade e desenvol-
vimento econômico do país”, 
afirma Carlos Leston Belmar, 
diretor de RH da Tereos.

Sebrae-SP e prefeitura tem 235 vagas 
para cursos gratuitos em Barretos

Criação de conteúdo, finanças, marketing e organização do negócio estão entre os temas
jamento do negócio. Quem 
já tem uma empresa pode se 
inscrever no “Organize seu 
negócio” para receber orien-
tações sobre comportamento 
empreendedor, crédito, fluxo 
de caixa, marketing digital, 
formação de preço e como 
transformar uma ideia em um 
negócio de sucesso.

Já entre os cursos online o 
destaque é a capacitação so-
bre criação de conteúdo para 
mídias digitais em parceria 
com o Senac. Os participantes 
vão aprender a criar conteúdo 
relevante, como criar um ma-
nual de identidade, definir a 
voz da marca, redigir textos, 
criar vídeos e imagens para as 
redes sociais.

Também estão com inscri-
ções abertas os cursos “Des-
complique” tanto para quem 
ainda não tem empresa quanto 
para donos do próprio negócio.

Quem já tem empresa terá 
aulas sobre como cuidar do 
dinheiro e do caixa, fideliza-
ção de clientes, melhora de re-
sultados e como vender mais. 
Já quem ainda não tem em-
presa receberá orientações so-
bre como estruturar sua ideia 
de negócio e se formalizar.

As inscrições para os cur-
sos podem ser feitas no Se-
brae Barretos, pelo telefone 
(17) 3321-6470.
CURSOS PRESENCIAIS
- Descomplique Finanças 
(para quem ainda não tem em-

presa): 18 de outubro, das 18 
às 22 horas. Vagas: 35
- Organize seu negócio: 18 a 
21 de outubro, das 18 às 22 
horas. Vagas: 35
- Descomplique Marketing 
(para quem ainda não tem em-
presa): 25 de outubro, das 18 
às 22 horas. Vagas: 35
Cursos online
- Descomplique sua empresa: 
18 a 20 de outubro, das 18 às 
22 horas. Vagas: 50
- Descomplique (para quem 
ainda não tem empresa): 18 
a 20 de outubro, das 18 às 22 
horas. Vagas: 50
- Criação de conteúdo para 
mídias digitais: 18 a 22 e 
25 de outubro, das 18h30 às 
22h30. Vagas: 30

Queda do WhatsApp pode gerar indenização 
aos usuários que tiveram prejuízo

Para o especialista em Direito do Consumidor, Marco Antônio Araujo Junior, comunicador 
instantâneo se enquadra como serviço pelo Código de Defesa do Consumidor

suas atividades e podem ter 
tido prejuízos financeiros em 
razão disso. Se comprovados, 
o Judiciário pode condenar a 
empresa a indenizar os usuá-
rios”, explica Araujo.

Com a pandemia, as em-
presas passaram a utilizar os 
canais digitais para a reali-
zação de pedidos, vendas e 
entregas pelo aplicativo de 
Whatsapp. A pane em escala 
global causou prejuízos rele-
vantes a diversas empresas e 
usuários do aplicativo.

Além do uso pessoal, que 
não tem pagamento direto por 
parte do usuário, mas tem re-
muneração indireta em razão 
das publicidades direcionadas 

realizadas na plataforma do 
Instagram e do Facebook, a 
empresa também disponibili-
za o WhatsApp Business, com 
funcionalidades especiais e 
benefícios para empresas de 
pequeno e médio porte.

Os usuários que se sentirem 
prejudicados pela interrupção 
dos serviços prestados deverão 
demonstrar os negócios que 

deixaram de serem realizados, 
os prejuízos que tiveram em 
razão da falha na prestação de 
serviços e comprovar, de forma 
efetiva, que deixaram de reali-
zar suas atividades profissio-
nais, segundo o especialista.
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A Secretaria Municipal de 
Educação de Barretos oferece 
aos assistidos da Associação 
Barretense Vida Nova (Aba-
vin) a oportunidade de esco-
larização para quem não teve 
acesso na idade própria.

Esse projeto é desenvolvi-
do por meio da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), levan-

Entre os dias 30 de setem-
bro e 1° de outubro cerca de 
700 alunos da rede municipal 
de ensino de Barretos visitaram 
os laboratórios do Colégio FEB 
e puderam conhecer a estrutura 
tecnológica da instituição. 

Os alunos vivenciaram 
experiências práticas nos la-
boratórios de química, biolo-
gia, anatomia e física, além 
do Fab Lab, o único Espaço 
Maker da região de Barretos, 
com ambiente para fomento 
ao empreendedorismo e ino-
vação, por meio de infraes-
trutura e equipamentos para 
prototipagem e desenvolvi-
mento de projetos. 

De acordo com a diretora 

O diagnóstico precoce do 
câncer de mama é um dos fa-
tores mais importantes para 
o sucesso no tratamento da 
doença e resulta em até 95% 
de chances de cura.

Com o objetivo de conscien-
tizar profissionais da Educação 
do Estado sobre a importância 
da prevenção, o Centro de Qua-
lidade de Vida, da Secretaria 
da Educação do Estado de São 

Desde a última segunda-feira, 4 de outubro, as transferências e 
pagamentos feitos por pessoas físicas, entre as 20 horas e as 6 horas 
da manhã, terão limite de R$ 1 mil. A medida foi aprovada pelo Banco 
Central (BC) em setembro, com o objetivo de coibir os casos de frau-
des, sequestros e roubos noturnos. As contas de pessoas jurídicas 
não foram afetadas pelas novas regras. A restrição vale tanto para 
transações por Pix, sistema de pagamento instantâneo, quanto para 
outros meios de pagamento, como transferências intrabancárias, via 
Transferência Eletrônica Disponível (TED) e Documento de Ordem 
de Crédito (DOC), pagamentos de boletos e compras com cartões de 
débitos. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio 
dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras. No 
entanto, os aumentos serão efetivados de 24 horas a 48 horas após o 
pedido, em vez de ser concedidos instantaneamente, como era feito 
por alguns bancos. As instituições financeiras também devem ofere-
cer aos clientes a possibilidade de definir limites distintos de movi-
mentação no Pix durante o dia e a noite, permitindo limites mais bai-
xos no período noturno. Ainda será permitido o cadastramento prévio 
de contas que poderão receber Pix acima dos limites estabelecidos, 
mantendo os limites baixos para as demais transações. Na semana 
passada, o BC estabeleceu medidas adicionais de segurança para o 
sistema instantâneo de pagamentos, que entrarão em vigor em 16 de 
novembro. Uma delas é o bloqueio do recebimento de transferências 
via Pix a pessoas físicas por até 72 horas, caso haja suspeita de que 
a conta beneficiada seja usada para fraudes.

Operações do Pix à noite 
terão limite de R$ 1 mil

Assistidos da Abavin recebem aulas por meio da EJA de Barretos

Uma professora de Educa-
ção Física da Escola Munici-
pal Olga Abi Rachid Moraes, 
desenvolveu a sequência 
didática “Construindo Jo-
gos com Reciclados”. Essa 
atividade teve como foco a 
construção de jogos didáticos 
com garrafa pet e papelão, 
bem como, a exploração lú-
dica dos objetos.

O projeto teve também a 
colaboração dos estagiários 
do PIBID - (Programa Insti-

tucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência), realizado 
em parceria com o Unifeb. 
Segundo a professora Kelly, 
os alunos ficaram encantados 
com suas próprias produções 
e a brincadeira foi muito es-
timulante. “A iniciativa re-
força o trabalho de susten-
tabilidade desenvolvido na 
unidade escolar e permite 
que os alunos possam desen-
volver a consciência ambien-
tal”, comentou a professora.

Alunos de escola municipal 
aprendem construindo 
jogos didáticos com 
materiais recicláveis

Alunos das escolas municipais de Barretos 
visitam laboratórios do Colégio FEB

Cerca de 700 alunos puderam conhecer os laboratórios de química, biologia, anatomia e física, além do Fab Lab
do Colégio FEB, Cristina Ma-
ria Barcellos de Oliveira Milan, 
esse intercâmbio de conheci-
mento entre as escolas é muito 
importante para o desenvolvi-
mento e socialização dos alu-
nos de ambas as escolas.

“Foi uma oportunidade 
muito gratificante para todos 
nós. Pudemos conhecer os 
alunos e transferir conheci-
mento por meio de experiên-
cias que se aplicam no dia a 
dia”, destacou Cristina Milan. 
CONCURSO DE BOLSAS

Estão abertas as inscrições 
para o Concurso de Bolsas 
para ingresso no 7º ano do 
Ensino Fundamental II e 1º 
ano do Ensino Médio. As pro-

vas acontecem neste sábado, 
dia 09, das 8 até 12 horas, de 
forma presencial. As bolsas 
concedidas são de 50% de 
desconto para os 30 primeiros 

colocados e do 31º ao 60º co-
locados o desconto é de 30%. 
As inscrições ainda podem ser 
feitas pelo site www.unifeb.
edu.br/colegiofeb

Educação estadual tem programação especial no Outubro Rosa
Prevenção, diagnóstico e vida após o tratamento de câncer de mama são temas de lives com especialistas

Paulo, organiza uma série de 
ações dentro da programação 
do Outubro Rosa.

Durante todo o mês de ou-
tubro as servidoras e os ser-
vidores poderão acompanhar 
lives sobre a prevenção, o diag-
nóstico e a remissão, período 
em que a doença está contro-
lada. Os eventos contarão com 
a presença de profissionais da 
saúde especializados no assun-

to e serão transmitidos pelo 
Centro de Mídias SP.

“Pílulas Informativas” 
também estão sendo divulga-
das por meio de folders e pelo 
email dos profissionais. In-
formações importantes como 
a realização regular do au-
toexame, forma mais simples 
de detecção de alterações nas 
mamas, estão entre os temas 
abordados.

PROGRAMAÇÃO 
DAS LIVES

19/10 - Câncer de mama: 
diagnóstico e tratamento, com 
Dra Laura Testa, do Instituto 
do Câncer do Estado de São 
Paulo. Horário: 13 às 14 horas

26/10 - Survivorship: a 
vida após o tratamento do 
câncer de mama, com Dr. 
Marcelo Antonini (IAMSPE). 
Horário: 13 às 14 horas.

do em conta as especificidades 
da turma e suas reais necessi-
dades de aprendizado. Assim, 
são desenvolvidas atividades 
por meio de projetos interdis-
ciplinares e temas geradores.

Na atividade registrada em 
fotos, a professora Renata Al-
ves desenvolveu uma sequên-
cia didática com o tema “Meio 

Ambiente”, sendo que os alunos 
puderam aprender sobre a preser-
vação ambiental com a produção 
de sabão em barras artesanais.

“O resultado da experiência 
foi significativo. A participação 
dos alunos foi ativa e resultou 
em aprendizagem transforma-
dora, além de ótimo trabalho 
em equipe”, destacou Jéssica 

Maria dos Santos, secretária 
municipal de Educação.

“O nosso comprometimento 
com todas as etapas e modali-
dades de ensino é uma marca 
da gestão da prefeita Paula Le-
mos e os nossos profissionais da 
Educação realizam suas ativida-
des com muito carinho e dedica-
ção”, declarou a secretária.
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