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ANTES DE MUDAR AS COISAS AO SEU REDOR, OLHE PARA SI MESMO - “Engenheira química de formação, Marinélia Leal, depois de concluir sua pós-graduação em Gestão 
da Qualidade, descobriu o desejo de trabalhar com pessoas e ajudá-las a ter  uma vida com mais qualidade. Morando há 18 anos em Portugal, atua como terapeuta  vibracional, 
life coach, formadora e escritora há mais de duas décadas e mentora de alta performance, com ênfase em Neuro Mentoring de Mindset Milionário desde 2017. Especialista em 
Rebirthing/Renascimento e Pré-Escola Uterina, Marinélia Leal auxilia as pessoas a encontrarem e desenvolverem o melhor de si. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

Corrente de Amor 
começa nova etapa 
da campanha em 

prol do Hospital de 
Amor de Barretos

O jornalista e apresentador 
Geraldo Neto faz um convite, 
em vídeo divulgado pelas redes 
sociais, para o jantar da ACIB, 
marcado para o dia 20 de no-
vembro, a partir das 20 horas, 
no Espaço Berrantão. Ele será 
um dos apresentadores da ceri-
mônia em homenagem ao Em-
presário e Empresária do Ano e 
Destaques do Comércio 2020. A 
noite festiva contará com buffet 
Danilo Borges e banda Doce 
Veneno. As adesões continuam 
à venda EXCLUSIVAMENTE na 
ACIB. Informações sobre mesas 
e valores devem ser tratados 
com Magali, pelo telefone (17) 
3321 3200, de segunda a sexta, 
das 8 às 17 horas, e aos sábados, 
das 9 às 12 horas.

Jornalista Geraldo 
Neto convida para 

Jantar da ACIB

Prefeitura de Barretos busca parceria para 
melhorar educação na primeira infância

A prefeita Paula Lemos recebeu um grupo de pesquisado-
res da USP que apresentou proposta para implementação de 
programa que visa melhorar a educação infantil do município, 
seguindo o padrão aplicado em Sobral/CE, que possui o me-
lhor IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 
do país. “Com essa parceria, deixaremos um legado para toda a 
Educação de Barretos e a tornaremos referência regional, esta-
dual e até mesmo nacional. Dessa forma, eu assino com muita 
alegria essa carta de intenções, que marca o início dessa parce-
ria em prol das nossas crianças com um olhar especial para a 
primeira infância”, disse a prefeita. Página 5

Feirão de Empregos 
de Barretos acontece 

na próxima terça-feira

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
realiza na próxima terça-feira, 16 de novembro, das 8 às 15 
horas, o Feirão de Empregos de Barretos, com centenas de va-
gas disponíveis para contratação, uma retomada ao mercado de 
trabalho neste momento em que a pandemia está controlada. O 
evento acontecerá na área do cinema no North Shopping Bar-
retos. O feirão ofertará empregos em diversas áreas, incluindo 
comércio e serviços, indústria, agronegócios, além de disponi-
bilizar orientação profissional e dicas de como se portar numa 
entrevista de emprego, com palestras conduzidas pelos parcei-
ros do evento, Sebrae e Senac. Página 5

Tereos é eleita a melhor do agronegócio no 
Prêmio Líderes Regionais Noroeste Paulista

A Tereos, uma das empresas líderes na produção de açú-
car, etanol e energia no Brasil, foi escolhida como a melhor 
no segmento de Agronegócio no Prêmio Líderes Regionais 
Noroeste Paulista, promovido pelo LIDE Noroeste Paulista. A 
premiação foi realizada na última terça-feira (9) em cerimônia 
no Teatro Paulo Moura, em São José do Rio Preto. “Para a 
Tereos, esse prêmio vem coroar nossa atuação no noroeste 
paulista e mostra a força e a relevância do agronegócio na 
região. Também é motivo de orgulho receber esse reconheci-
mento pelo nosso trabalho de desenvolver esse setor tão im-
portante na geração de empregos e na produção de alimento 
e energia”, afirma Douglas Leonardo de Souza, gerente de 
Relações Institucionais da companhia. A empresa está ofere-
cendo 81 vagas de emprego tanto em suas unidades indus-
triais quanto nas áreas corporativas da empresa, nas áreas de 
negócios agrícolas, comercial, ciência de dados, operações 
agrícolas, processo industrial, manutenção industrial e auto-
motiva, segurança do trabalho, entre outras, nas cidades do 
noroeste do estado de São Paulo, como Olímpia, Colina, Ta-
nabi, Guaraci e São José do Rio Preto. Página 6

Barretos busca fazer parte 
da rota do Caminho da Fé

Um grupo de sete ciclistas de Barretos saiu na manhã da úl-
tima quinta-feira, dia 11, da Minibasílica Nossa Senhora Apa-
recida e percorrerão cerca de 700 km (maior parte em estradas 
rurais) durante 7 dias para chegar até o Santuário Nacional de 
Aparecida. A secretaria municipal de Turismo tem trabalhado 
para que a cidade faça parte do Caminho da Fé. De acordo com o 
secretário, Cuiabano Lima, reuniões já foram feitas com cidades 
vizinhas para que o projeto seja concretizado. Página 7

Inscrições para cursos técnicos 
gratuitos do IFSP terminam domingo

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia de São Paulo (IFSP) está 
com inscrições abertas, até o 
dia 14 de novembro, para 200 
vagas em cursos técnicos in-
tegrados ao ensino médio no 
campus Barretos. Todos os 
cursos são gratuitos, sem co-
brança de mensalidade.

Para realizar a inscrição, os 
interessados devem ler aten-
tamente o Edital nº 400/2021, 
realizar o cadastro, preencher o 
formulário eletrônico de inscri-
ção e o questionário socioeco-
nômico no Portal do Candidato, 
por meio do site processoseleti-

vo.ifsp.edu.br. É necessário pa-
gar uma taxa de R$ 60,00 para 
os cursos técnicos integrados 
ao ensino médio.   

Neste ano o IFSP volta a 
adotar a seleção por meio de 
provas. O processo seletivo 
abordará as disciplinas de 
Português e Matemática e será 
aplicado, de forma presencial, 
no dia 19 de dezembro.

As vagas ofertadas em Bar-
retos são de Agropecuária (80 
vagas - período integral), Ali-
mentos (80 vagas – período 
integral) e Informática (40 va-
gas — período integral).

O IFSP reserva 50% de 

suas vagas a estudantes que 
tenham cursado integralmen-
te o ensino fundamental em 
escolas públicas. Também 
têm direito às vagas reserva-
das candidatos em situação de 
vulnerabilidade econômica e 
social, pretos, pardos ou in-
dígenas e pessoas com defi-
ciência. Mais informações em 
www.ifsp.edu.br/ps2022

Página 5
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MILITARES ESTÃO
 PREOCUPADOS

Policiais Militares andam 
preocupados com a possível 
transferência da cavalaria para 
outro município. Barretos ga-
nhou 20 policiais com a im-
plantação do pelotão no Re-
cinto Paulo de Lima Correa, em 
fevereiro de 2020. Em janeiro 
deste ano o telhado das baias 
caiu após uma forte chuva.

A GRANDE MÃE
Diante da demora para 

reconstrução do telhado por 
parte da prefeitura, o coman-
do da Polícia Militar decidiu 
levar a cavalaria para o Parque 
do Peão. Como sempre, a As-
sociação Os Independentes é 
a grande mãe que socorre os 
desesperados.

SEGURO E ORGANIZADO
Falando em Recinto, a pre-

feita Paula Lemos (DEM) tratou 
de deixar tudo organizado para 
o show do Frei Gilson na sexta-
-feira (5). Respeitou todas as nor-
mas de segurança sanitárias.

PROJETO FUTURO
Ramalho da Construção 

publicou nas redes sociais um 
encontro com o articulador do 
PSD, Raphael Dutra. A reunião 
que aconteceu nesta semana 
foi na sede do Sintracon-SP. “O 
encontro foi excelente para de-
senvolvermos parceria com o 
objetivo de alinhar um projeto 
político”, disse o ex-deputado 
estadual.

DESENVOLVIMENTO
Nesta semana a Assembleia 

Legislativa aprovou a criação da 
Região Metropolitana de Jundiaí.

FALTA DE FOCO
Em agosto de 2019, o go-

verno de João Doria (PSDB) 
anunciou a criação de 12 
polos de desenvolvimen-
to no Estado. Barretos seria 
contemplado com 3 deles: 

PAINEL 
alimentos e bebidas; biocom-
bustíveis; e papel, celulose 
e reflorestamento. Afinal de 
contas, a que pé estamos nes-
te projeto?

DE OLHO NO GOVERNO
A cada dia que passa o pre-

feito de Colina, Dieb Taha (PSDB) 
está mais conectado na campa-
nha de Rodrigo Garcia (PSDB) ao 
governo de São Paulo.  

MEMÓRIA BOA
O que a população não 

pode esquecer, principalmen-
te nas eleições de 2022, é que 
o deputado estadual, Sebas-
tião Santos (Republicanos), foi 
o relator do projeto que tirou 
Olímpia e Severínia da região 
administrativa de Barretos.

PERGUNTA CHATINHA
As lógicas políticas regio-

nais são tão fortes, que o vice-
-governador, Rodrigo Garcia 
(PSDB), segue tendo apoio do 
PL para candidatura a gover-
nador de São Paulo. O PL é o 
possível novo partido de Jair 
Bolsonaro. Será que as elei-
ções de 2022 terão o slogan 
Bolso-Garcia?

HISTÓRIA DA POLÍTICA
Em 2022 faz 20 anos que 

José Alencar foi do MDB para o 
PL, para ser vice do Lula (PT) em 
2002. Em 2006, Alencar foi do PL 
para o PRB (hoje Republicanos), 
pela sua reeleição para vice.

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.

Antes de mudar as coisas ao 
seu redor, olhe para si mesmo

Engenheira química de formação, Marinélia Leal, depois de concluir sua pós-graduação em Ges-
tão da Qualidade, descobriu o desejo de trabalhar com pessoas e ajudá-las a ter  uma vida com mais 

qualidade. Morando há 18 anos em Portugal, atua como terapeuta  vibracional, life coach, formadora 
e escritora há mais de duas décadas e mentora de alta performance, com ênfase em Neuro Mentoring 
de Mindset Milionário desde 2017. Especialista em Rebirthing/Renascimento e Pré-Escola Uterina, 

Marinélia Leal auxilia as pessoas a encontrarem e desenvolverem o melhor de si. Segue.
Por muitos momentos na 

nossa vida achamos que para 
conseguir prosperar precisa-
mos, necessariamente, mudar 
as coisas ao nosso redor.

Às vezes resolvemos mu-
dar as pessoas à nossa volta, 
adquirir coisas novas ou até 
mesmo sentimos a necessida-
de de  mudar de lugar.

Mas quando você notar 
que nada disso tem efeito al-
gum, verá que na maioria das 
vezes a principal necessidade 
de mudança é interna e deve 
acontecer em você mesmo.

Tudo o que vivemos e que-
remos viver, começa dentro 
de nós. Então, para alcançar 

uma vida plena, você precisa 
primeiramente conhecer a si 
mesmo, buscando as princi-
pais referências da sua vida. 

Essas referências acontecem 
desde o momento da sua con-
cepção, seu nascimento, do seu 
parto, passando pela sua relação 
familiar ao longo dos anos e 
tudo o que você vivenciou.

A partir disso, você vai con-
seguir enxergar as escolhas que 
você deve ou não tomar, tendo a 
todo momento a certeza que es-
sas escolhas te levam a ser a pes-
soa que você  realmente quer ser.  

Tudo isso vem da técnica 
de Rebirthing, que te dá a opor-
tunidade de se conhecer nova-

mente, começando a busca por 
uma vida nova, que seja ideal 
para o que você acredita.  

Portanto, antes de mudar-

mos tudo à nossa volta, preci-
samos olhar para nós mesmos e 
nos dar a oportunidade de co-
nhecer a si mesmo, novamente.

Hora de rever a vida

Hoje, tomo a liberdade de 
fazer uma reflexão sobre a 
vida. Valho-me, inicialmente, 
de Sêneca com seu puxão de 
orelhas: “somos gerados para 
uma curta existência. A vida 
é breve e a arte é longa. Está 
errado. Não dispomos de pou-
co tempo, mas desperdiçamos 
muito. A vida é longa o bas-
tante e nos foi generosamen-
te concedida para a execução 
de ações as mais importan-
tes, caso toda ela seja bem 
aplicada. Porém, quando se 
dilui no luxo e na preguiça, 
quando não é despendida em 
nada de bom, somente então, 
compelidos pela necessidade 
derradeira, aquela que não ha-
víamos percebido passar, sen-
timos que já passou”.

A vida passa e não percebe-
mos o quanto ela avançou. De 
repente, damo-nos conta de que 
o tempo que gastamos foi usa-
do de maneira fútil, sem perce-
bermos que nossos dias finais 
chegam rapidamente, trazidos 
pela cegueira de darmos valor 
a coisas que desperdiçam nossa 

atenção, guiados pelo volunta-
rismo que nos aproxima da ma-
terialidade cheia de magia da 
vida material.

É a preocupação exagerada 
com a estética, é a discussão radi-
cal que não faz crescer a pessoa, 
é o pingo de azeite que mancha 
nossa gravata, a ponto de consu-
mirmos um bom tempo para dei-
xá-la limpa e sem mancha.

Buscamos os apetrechos 
de uma vida fútil, imbuídos da 
cultura do entretenimento ou 
encantados com a perspectiva 
de cercarmos nosso dia a dia 
com os adereços do espetácu-
lo formado por um conjunto 
de rotinas onde se destacam a 
vontade de aparecer, do brilha-
reco passageiro e competitivo 
que se cria em torno das pes-
soas, do estilo “ficar na onda”. 
No fundo, cada qual quer ser 
melhor do que seu semelhante.

Não estou a me referir ao 
prazer das coisas boas – um 
bom vinho, uma boa conversa, 
um bom filme, um bom livro, 
nem livrar ninguém de seus 
hobbies. O que está em tela 

nesta modesta reflexão é o des-
vio em direção à frivolidade, ao 
universo dos movimentos inú-
teis que fazem gastar o tempo 
que temos, adiando coisas prio-
ritárias, incutindo-nos a cultura 
do “deixa para amanhã”, sob a 
força de uma certeza que tenta 
justificar todos os atos.

O que nos leva à inexorável 
verdade de que padecemos de 
uma grande mentira, a mentira 
que invade todos os poros, in-
cluindo povos e Nações.

Como lembra Sêneca, a 
vida se divide em três tempos: 
o que foi, o que é e o que será. 
Destes, aquilo que vivemos 
no presente é breve, o que vi-
veremos é dúbio, o que vive-
mos no passado é certo.

Aos atarefados “diz respei-
to apenas o tempo presente, 
que é demasiado breve para ser 
capturado, e mesmo este é sub-
traído àqueles distraídos em 
muitas ocupações”. Ao con-
trário, uma mente lógica, fon-
te de paz e harmonia funciona 
como uma bússola a mostrar o 
caminho do vento, as veredas 

do caminho, os focos a atingir, 
os objetivos a alcançar.

A vida só é mesmo sentida 
e percebida diante dos gran-
des riscos que enfrentamos, 
do medo que avança ante o 
desconhecido, e que ameaça 
consumir nossas energias, do 
perigo a que somos levados 
quando nosso corpo tem di-
ficuldades de administrar as 
intempéries do tempo.

Resta resistir aos contra-
tempos que aparecem, quando 
menos se espera, e que servem 
como massa de manobra de certa 
categoria de protagonistas, como 
os individualistas, os populistas, 
os demagogos, os negacionistas, 
os obscuros, os oportunistas.

Há de surgir um novo 
tempo na vida de quem quer 
mudar. Ruim é ficar na mes-
ma condição, prezando tudo 
aquilo que é dispensável.

Há de renascer na mente 
daqueles que querem enfren-
tar a vida sem dribles e de ma-
neira autêntica, um novo olhar 
sobre sua  própria  identidade.

É hora de mudar. É hora de 
rever os horizontes. É hora de 
ver o sol nascer e se pôr sem 
vista embaçada.
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Quando tudo parecer triste e cinzento, tente encontrar o lado bom da vida. Há males que nos curam, e dores que nos ensinam.” (Chico Xavier)

Cabo Frio/RJ ficou pequeno para este quarteto composto por Zilá, Lina, Flávia e Marilene, 
que curtiram a bessa merecidos dias de descanso na praia das conchas. Tudo de bom!

Quem completou idade nova na quarta-feira (10), foi 
Valdinei Francisco Machado. O Gerente P.J do Banco do 

Brasil, passou o dia recebendo milhares de cumprimentos 
de amigos e familiares, e todo o carinho da esposa Ana Letícia 

e do filhão Heitor que completou 10 meses na quinta-feira 
(11). Felicidades Valdinei! (foto: Camila Siqueira)

De repente 60! Sim, Maria Cecília Marques dos Reis chegou a 
melhor idade esbanjando saúde, simpatia e encantando a todos 
ao seu redor. A Coordenadora do Programa Municipal IST/HIV/
AIDS, completou idade nova na segunda-feira (08), e recebeu 

muitos cumprimentos dos amigos, familiares e todo o carinho do 
marido Antônio Marques e do filhão Alexandre.  Parabéns Ciça!

A bela Thayná Uieda, estudante de Biomedicina, celebrou 
mais um ano de vida na última sexta-feira (05), onde as felici-

tações e o carinho ficaram por conta dos pais Sérgio e Ales-
sandra, da irmã Thauany, dos familiares e amigos. Parabéns!

A semana começou com festa para Caio Saad que completou 
22 anos na segunda-feira (08). O estudante de Administração 
curtiu a data ao lado de amigos e familiares, e o carinho ficou 

por conta da mãe Aline e do pai Renato. Parabéns Caio!

Júlia Thomaz, mulher guerreira, dona de uma personalidade 
única e que dá a volta por cima de qualquer adversidade, 

brindou mais um ano de vida terça-feira (09). Os beijos e o ca-
rinho ficaram por conta dos filhos Marcel e Tati (foto), da neta 

Isadora, e as felicitações de amigos e familiares. Parabéns!
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POLÍTICA

NECA DE PITIRITIBA EM BARRETOS
 Na avaliação do vereador Ângelo Tegami (PV) a prefeita 

Paula Lemos (DEM) vem fazendo “neca de pitiritiba” em Bar-
retos. O edil está preocupado com a quantidade de cachorros 
nas ruas, a presença de andarilhos e a ação de ladrões.

A CHEFE DO GOVERNO MUNICIPAL
Na sessão da Câmara, os vereadores Raphael Oliveira (PRTB) 

e Ângelo Tegami (PV) insistem em atribuir a função de prefeita à 
secretária de Governo e Gestão Estratégica, Graças Lemos.

EMBATE CRIADO COM OLÍMPIA
Para o vereador Raphael Silvério (PSDB) está se criando um 

embate entre Olímpia e Barretos que não deve existir. “Olímpia 
está fazendo o trabalho dela, está crescendo”, observou.

PREVISÃO DO VEREADOR LEMOS
O governo da prefeita Paula Lemos (DEM) vai surpreen-

der muitas pessoas que torcem contra a sua gestão, segundo 
previsão do vereador Fabrício Lemos (PSL).

PAÇOCA CONTINUA SECRETÁRIO GERAL
Convenção estadual do partido Solidariedade está marcada 

para sábado (13) e deve manter o vereador Paçoca na secreta-
ria geral da agremiação.

EVASÃO DE MÉDICOS NA UPA
Segundo o vereador Rodrigo Malaman (PSDB) muitos 

médicos estão deixando Barretos em virtude da má gestão da 
UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

FORA BOZO NA REGIÃO DOS LAGOS
Uma bandeira com os dizeres “Fora Bozo” tremulou na 

pista de skate da Região dos Lagos, no 2º “Nóis Por Nóis”. 
Depois, o pano foi colocado na grade de proteção da pista. A 
competição reuniu galera de várias cidades.

MAIS ONIBUS CIRCULARES NA CIDADE
A ampliação dos horários de ônibus urbanos, no período notur-

no, e o aumento de linhas em operação são solicitações do verea-
dor professor Adilson Ventura (PL) à prefeita Paula Lemos (DEM).

PLAYGROUND BEM ILUMINADO
Melhorias na iluminação no playground da Região dos La-

gos foram pedidas pelo vereador Vagner Chiapetti (REP).

EM TEMPOS DE FERIADÃO...
... quem folga é folgado. Quem trabalha, fica cansado. 

Quem explora, suga o explorado.

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

Vereador Ricardo Bodinho conquista emenda parlamentar de 
R$ 238.856,00 para recapeamento asfáltico do bairro Santa Cecília

O vereador Ricardo Rocha 
“Bodinho” (PP) viabilizou a 
conquista de uma emenda de 
R$ 238.856,00 (duzentos e 
trinta e oito mil e oitocentos 
e cinquenta e seis reais), que 
será destinada ao recapea-
mento asfáltico de várias vias 
públicas do bairro Santa Cecí-
lia, em Barretos.

A conquista ocorreu du-
rante viagem do vereador em 
fevereiro deste ano a São Pau-
lo, buscando recursos para a 
nossa cidade.

O dinheiro já está dispo-
nível e será acrescido aos co-
fres do Executivo, através 
do Contrato de Repasse nº 
913680/2021, realizado en-
tre o município de Barretos e 

O vereador Nestor Leonel 
solicitou votos de louvor e con-
gratulações ao Corpo de Bom-
beiros de Barretos, na equipe  
composta pelo 1⁰ Tenente PM 
Frank, Subtenente PM Freizin-
ger e Cabo PM Gambirasi.

A homenagem do vereador 
se dá pelo fato de a equipe ter 
se deslocado até o município 
de Altinópolis a fim de for-
talecer a equipe do Corpo de 
Bombeiros que já estava no 
local, trabalhando no planeja-
mento da operação de retirada 
das vítimas soterradas na Gru-
ta Duas Bocas, fato ocorrido 

a Caixa Econômica Federal, 
repasse este conquistado pelo 
deputado federal, Fausto Pi-
nato (PP). O prazo de vigên-
cia do Contrato de Repasse é 
até 20/10/2023.

“Já fomos notificados do 
cadastramento da proposta por 
parte da prefeitura com o valor 
já depositado na conta do mu-
nicípio”, afirmou Bodinho.

Bodinho comemora a con-
quista destinada a um bairro 
que considera tão importante no 
município. “Fico feliz de poder 
destinar recursos à nossa cidade, 
principalmente ao bairro Santa 
Cecília, que é um bairro que está 
esquecido há anos”, diz.

“Desde que assumi o meu 
mandato, nunca deixei de lu-

tar e buscar alternativas para 
ajudar Barretos. A cada con-
quista é a sensação de dever 
cumprido por poder contri-
buir com o nosso município 
e nossa população”, continua.

“Em nome da população e 
dos moradores do bairro San-

ta Cecília agradeço ao depu-
tado Fausto Pinato, pois te-
nho em mente que unir forças 
sempre será o melhor para a 
nossa cidade, por isso, farei 
um mandato de diálogo per-
manente com os demais pode-
res”, concluiu Bodinho.

Nestor Leonel cumprimenta 
bombeiros de Barretos 

por atuação no resgate de 
vítimas em Altinópolis

no dia 31 de outubro passado.
“Naquela oportunidade, o 

processo de resgate das víti-
mas soterradas foi bem cau-
teloso, em razão da preocu-
pação de que o teto da Gruta 
Duas Bocas voltasse a cair. A 
equipe de Barretos atuou em 
ajuda para que fossem colo-
cadas escoras avaliando cons-
tantemente as estruturas de 
segurança, para que todos tra-
balhassem no resgate das víti-
mas”, lembrou Nestor Leonel 
no ofício apresentado em for-
ma de requerimento na Câma-
ra Municpal de Barretos.

Dr. Raphael anuncia 
conquista de emenda de 
R$ 300 mil para Barretos

O vereador barretense, dr.  Raphael Oliveira (PRTB) esteve reuni-
do com o deputado estadual, dr. Caio França, filho do ex-governador, 
Márcio França, onde  solicitou e viabilizou uma emenda parlamentar 
no valor de R$ 300.000,00  para infraestrutura de recapeamento de 
ruas do município de Barretos. No final da reunião, o deputado Caio 
França fez o convite para que dr. Raphael Oliveira dispute as eleições 
2022, como pré candidato a deputado federal pelo PSB. “Na oportu-
nidade disse que teria o apoio de seu pai, Márcio França, e também do 
deputado Caio na legenda”, explicou o dr. Raphael.

A portaria 90/2021, publi-
cada na Folha de Barretos do 
dia 4 de novembro, estabelece 
a obrigatoriedade de os apo-
sentados e pensionistas vincu-
lados ao Instituto de Previdên-
cia do Município de Barretos 
(IPMB) realizarem o recadas-
tramento e a atualização de da-
dos cadastrais. O recadastra-
mento deve ser feito no mês de 
aniversário do segurado.

Para isso, será necessário 
levar um documento oficial 
com foto, como RG ou CNH, 
além do CPF, comprovante 
de residência atualizado (úl-
timos seis meses) no próprio 
nome ou no nome de alguém 
com quem resida. Se houver 
a necessidade de alteração de 
dados cadastrais do segurado 
ou de seus dependentes, de-
vem ser apresentados os do-
cumentos comprobatórios.

E quem não puder com-
parecer?

Aposentados e pensionistas do IPMB 
devem fazer recadastramento obrigatório

Os aposentados e pensionis-
tas impossibilitados de se loco-
moverem, por motivo de doen-
ça, deverão solicitar ao IPMB a 
visita domiciliar, devendo seu 
representante apresentar um 
relatório médico, expedido no 
mês de aniversário, constan-
do o Código Internacional de 
Doenças (CID). A visita domi-
ciliar será feita posteriormente, 
em dias úteis, com horário pre-
viamente agendado.

Já os aposentados e pen-
sionistas que residem fora 
da cidade de Barretos podem 
enviar via correio declaração 
de vida e de residência, des-
de que devidamente assinada 
e reconhecida firma da assina-
tura por autenticidade.

Ainda de acordo com a por-
taria, os aposentados e pensio-
nistas que residirem no exterior 
deverão realizar o recadastra-
mento mediante o encaminha-
mento ao IPMB de prova de 

vida emitida pela Embaixada 
ou Consulado do Brasil.

Importante destacar que 
o recadastramento periódico 
obrigatório e de atualização 
de dados cadastrais não pode-
rá ser realizado mediante pro-
curação outorgada pelo apo-
sentado ou pensionista.

É OBRIGATÓRIO
Segundo a portaria, a não 

realização do recadastra-
mento periódico obrigatório 
e de atualização de dados 
cadastrais, dentro do prazo 
estipulado, poderá implicar 
na suspensão imediata do 
pagamento dos benefícios 
de aposentadoria ou pensão, 
até que seja regularizada a 
situação pelo aposentado ou 
pensionista.
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Pesquisadores da USP apresentam proposta 

de parceria com a Prefeitura de Barretos
Objetivo é capacitar os profissionais do município e trazer melhorias para a educação na primeira infância

A prefeita Paula Lemos re-
cebeu nesta quinta-feira (11), 
um grupo de pesquisadores 
da USP que apresentou pro-
posta para implementação de 
programa, que visa melhorar 
a educação infantil do mu-
nicípio, seguindo o padrão 
aplicado em Sobral/CE, que 
possui o melhor IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica) do país.

A prefeita destacou que 
Barretos tem professores e 
gestores da Educação preocu-
pados em oferecer a melhor 
qualidade para os alunos, em 

Papai Noel chega ao North 
Shopping, reacende a magia 

do Natal e abre as festividades 
natalinas em Barretos

Muita emoção, maior que 
nos anos anteriores, marcou 
a chegada no Papai Noel no 
último domingo, dia 07, no 
North Shopping Barretos, 
com desfile da banda natalina 
pelos corredores, participação 
de personagens do imaginário 
infantil e a presença de muitos 
clientes com suas famílias.

O gerente geral do sho-
pping, Ricardo Martins 
Marques, destacou que “a 
emoção neste ano foi visi-
velmente maior. Observa-
mos um grande número de 
pessoas que chegaram às lá-
grimas com a magia que in-
vadiu o shopping no final da 
tarde de domingo, e enten-
demos que o momento real-
mente estimula essa emoção, 
afinal são quase 20 meses de 
pandemia e a ausência física 
do Papai Noel no ano pas-
sado, que deixou uma sen-
sação de Natal incompleto. 
Mas, agora ele está aí, com 
todos os cuidados para a sua 
saúde, depois de tomar as 
três doses recomendadas da 
vacina para sua idade e utili-
zando uma máscara especial, 
de acrílico. A magia pode até 
estar um pouco diferente, 
mas está presente”, reiterou 
Ricardo Marques.

Também aconteceu no 
domingo a inauguração ofi-
cial da decoração natalina do 
shopping, que tem como tema 
“North Shopping Barretos 
– Um Verdadeiro Presente”, 
com destaque para algumas 
peças gigantes que chamam a 
atenção pela qualidade no aca-
bamento. Todo o projeto foi 
executado pela empresa Pro-
jectum, de Belo Horizonte. 

O Natal do North Sho-
pping conta ainda com o 
encantamento de um trenzi-
nho de brinquedos, instalado 

pela Gorilão, que convida 
a criançada para se divertir 
com o movimento das má-
gicas peças, cada um tra-
zendo um tema diferente. 
Ao comprar o ingresso para 
o passeio a criança leva de 
presente uma bola.

O Papai Noel está pre-
sente no North Shopping de 
segunda à sábado, das 14h30 
às 21h30, e aos domingos e 
feriados das 13h às 20 horas, 
distribuindo o famoso doce de 
amendoim, “Dadinho”, marca 
parceira do shopping barre-
tense há quatro anos; posando 
para fotos, recebendo os pedi-
dos de crianças e adultos.

Uma equipe de fotógra-
fos profissionais também 
está à disposição para regis-
trar a conversa com o Bom 
Velhinho em imagens im-
pressas, a preços populares.

Completando seus 11 
anos de história no próximo 
dia 05 de dezembro, o sho-
pping traz uma grande no-
vidade para a retomada do 
comércio presencial. A partir 
do dia 19 de novembro, a 
cada R$ 150 em compras, os 
clientes vão concorrer a uma 
das 11 motos Honda Biz O 
Km, ou seja, uma moto para 
comemorar cada ano de exis-
tência do empreendimento.

O regulamento completo 
da campanha “Natal North 
Shopping – Um verdadeiro 
presente” pode ser encontrado 
no site: www.northshoppin-
gbarretos.com.br. Os cupons 
podem ser trocados no posto 
defronte a Renner, até o dia 
7 de janeiro de 2022, de se-
gunda a sábado, das 10 às 22 
horas, e domingos e feriados, 
das 12 às 20 horas.  O grande 
sorteio das 11 motos será ao 
vivo no dia 10 de janeiro, na 
Praça de Alimentação.

Com o tema “A Arte de Edu-
car e Cuidar”, o Núcleo de Edu-
cação em Câncer do Hospital de 
Amor promoverá, entre os dias 
22 e 26 de novembro, o V Sim-
pósio de Educação em Saúde.

Neste ano, o evento, que 
contará com a parceria da Fa-
culdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Univer-
sidade de São Paulo (FFLCH-
-USP), será realizado em for-
mato totalmente on-line.

A programação se dividirá 
em dois momentos: o síncro-
no, em que as atividades serão 
on-line e ao vivo, que aconte-
cerão entre outras como a pa-
lestra de abertura com o tema 
“Arte em Saúde: elo ‘religio-
so’ para resgatar a subjetivida-

A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
realiza na próxima terça-feira, 
16 de novembro, das 8 às 15 
horas, o Feirão de Empregos de 
Barretos com centenas vagas 
disponíveis para contratação, 
uma retomada ao mercado de 
trabalho neste momento em que 
a pandemia está controlada.

O evento acontecerá na 
área do cinema no North Sho-
pping Barretos, com todas as 
medidas de segurança, sendo 
obrigatório o uso de máscara. 

O feirão ofertará empregos 
em diversas áreas, incluindo 
comércio e serviços, indústria, 
agronegócios, além de disponi-
bilizar orientação profissional e 
dicas de como se portar numa 
entrevista de emprego, com pa-
lestras conduzidas pelos parcei-

ros do evento, Sebrae e Senac.
A ação conta, também, 

com o apoio da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial, Fundo Social de Solida-
riedade, Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do 
Estado, Centerplex Cinemas e 
North Shopping Barretos. 

Os interessados devem 
apresentar os documentos 
pessoais, RG e CPF e se pos-
sível levar currículo já impres-
so. Caso não consiga, no local 
haverá uma equipe disponível 
para realizar a impressão.

Caso um concorrente se en-
quadre no perfil desejado por 
um empregador, ele será ime-
diatamente encaminhado para 
o processo seletivo. Os demais 
serão convocados à medida 
que surgirem oportunidades 

com seus perfis profissionais. 
Na oportunidade também se-
rão recebidos currículos para 
vagas de estagiários de ensino 
médio e superior. 

De acordo com a secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Adélia Bueno, “o feirão 
é mais uma ação da atual ges-
tão, que buscar ofertar mais 
oportunidades para aqueles 
que precisam. Em especial 
aquelas pessoas que acabaram 
perdendo o emprego durante a 
crise pandêmica”.

“Estamos trabalhando, dia 
a dia, para conter os efeitos da 
pandemia no desenvolvimen-
to econômico, para manter 
Barretos no caminho do de-
senvolvimento, com geração 
de renda para a nossa popula-
ção”, ressaltou a secretária.

Feirão de Empregos de Barretos 
acontece na próxima terça-feira

especial, na primeira infância.
“A escolha do novo ma-

terial didático, inclusive, foi 
seguindo essa linha, pois o 
Trilhas, da Editora FTD, pro-
porcionou um conteúdo para 
crianças já a partir dos dois 
anos de idade. A primeira in-
fância é o momento mais cria-
tivo e é onde o ser humano 
mais se desenvolve, servindo 
de base para todo o seu futu-
ro. Por isso tenho certeza de 
que nós, com essa parceria, 
deixaremos um legado para 
toda a Educação de Barretos e 
a tornaremos referência regio-

nal, estadual e até mesmo na-
cional, como hoje é Sobral no 
Ceará. Dessa forma, eu assino 
com muita alegria essa car-
ta de intenções, que marca o 
início dessa parceria em prol 
das nossas crianças, com um 
olhar especial para a primeira 
infância”, disse Paula Lemos.

A equipe vem acompa-
nhando a educação do muni-
cípio desde o mês de agosto 
para fazer um levantamento 
preciso e a construção da pro-
posta, respeitando o perfil do 
aluno barretense, e em busca 
de uma ação efetiva que traga 

resultados positivos para o fu-
turo destes alunos e profissio-
nais da educação.

Daniel Domingues dos 
Santos, coordenador do LE-
PES (Laboratório de Estudos 
e Pesquisas em Economia So-
cial da USP) ressaltou a im-
portância de uma educação de 
alto nível na primeira infância.

“Ajuda no desenvolvimen-
to da criança e contribui muito 
com o restante da vida acadê-
mica do aluno. O personagem 
fundamental deste processo é 
o professor. É preciso ter o de-
senvolvimento desse profissio-
nal, com formação adequada e 
construir uma identidade pro-
fissional compatível com essa 
responsabilidade”, declarou.

“Este, com certeza, é um 
marco histórico para a edu-
cação barretense, que só está 
sendo possível porque nossa 
prefeita Paula acredita no po-
der de transformação da edu-
cação e não mede esforços em 
busca do melhor para nossos 
alunos”, afirmou a secretária 
municipal de Educação, Jéssi-
ca dos Santos.

Hospital de Amor promove V Simpósio de Educação em Saúde
Neste ano, o evento traz a temática “A Arte de Educar e Cuidar” e acontecerá totalmente on-line

de individual e comunitária”, 
ministrada pela psicopedagoga 
e atual reitora da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Univer-
sidade Católica de Santiago 
del Estero (Argentina), Maria 
Rosa Barbaran, e o assíncrono, 
que abrangerá atividades pre-
viamente gravadas.

O simpósio é aberto ao pú-
blico em geral, parceiros do 
HA, profissionais de saúde, 
além de profissionais de edu-
cação e setores acadêmicos.

A dupla Eduardo Quei-
roz e Rodrigo Toneloto sa-
grou-se campeã da categoria 
dupla masculina da etapa de 
São Joaquim da Barra/SP, da 
Copa Regional de Mountain 
Bike. Além deles, a equi-
pe ABCDesportos/Barretos 
Cycling trouxe outros bons 
resultados: Djonathan Alves 
- 11° Colocado Categoria no 
Sub-30, Jony Fidélis - 7° Co-
locado Categoria  no Sub-35, 
Wellington Baratelli (Toxa) 
– Vice-campeão da Catego-
ria Sub-40, Bruno Garcia - 7° 

Colocado na categoria Sub-
40, William Félix (Chorão) 
- 11° Colocado na categoria 
Sub- 40, Wilson Murakami 
(Japa) – 15º colocado na ca-
tegoria sub-45e Antônio Do-
nizete (Doni) – 7º colocado 
na categoria Over 60.

A equipe agradeceu a 
prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer, que 
viabilizou toda logística para 
a participação da equipe de 
ciclismo na etapa da Copa 
Regional de MTB.

Dupla de Barretos vence etapa da Copa Regional de Mountain Bike
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Disparada: inflação de 
2021 já é quase a soma dos 

dois anos anteriores

Apenas a gasolina já soma 
43% de alta em 12 meses. Pre-
ço do gás de botijão sobe há 
17 meses, acumulando 45%.

A inflação oficial no Brasil 
se mantém em disparada e teve 
em outubro sua maior variação 
em 20 anos. O Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) subiu 1,25% 
no mês passado. Agora, está 
acumulado em 8,24% no ano 
– quase as taxas dos dois anos 
anteriores, somadas (9,02%).

Em 12 meses, já chega a 
10,67%. Assim, se mantém 
dois dígitos pelo segundo mês 
seguido, atingindo o maior ín-
dice em mais de cinco anos, de 
acordo com os dados do IBGE.

Segundo o instituto, que 
divulgou os resultados na 
última quarta-feira (10), os 
nove grupos pesquisados ti-
veram alta em outubro. Desta-
que, mais uma vez, para itens 
como gasolina, gás de botijão 
e energia elétrica, além de al-
guns alimentos.
GASOLINA: SEXTA ALTA

Assim, o grupo Transpor-
tes, por exemplo, com alta de 
2,62% no mês, contribuiu com 
0,55 ponto percentual na taxa 
geral. Apenas a gasolina, que 
subiu 3,10%, foi responsável 
por 0,19 ponto. Depois da 
sexta alta seguida, esse com-
bustível acumula 38,29% em 
2021 e 42,72% nos últimos 
12 meses. Também aumenta-
ram os preços do óleo diesel 
(5,77%), do etanol (3,54%) e 
do gás veicular (0,84%).

Ainda nesse grupo, o IBGE 
apurou alta de 33,86% nas 
aéreas, atingindo todas as re-
giões dos pesquisados. Além 
disso, o transporte por aplica-
tivo voltou a subir (19,85%). 
Assim como os preços dos au-
tomóveis, tanto novos (1,77%) 
como usados (1,13%). Esses 
dois itens acumulam, em 12 
meses, variação de 12,77% e 
14,71%, respectivamente.

COMER FORA 
ESTÁ MAIS CARO
Em Alimentação e Bebi-

das (1,17%), o item alimenta-
ção no domicílio teve alta de 
1,32%, com vários aumentos 
em outubro. O IBGE cita to-
mate (26,01%), batata inglesa 
(16,01%), café moído (4,57%), 
frango em pedaços (4,34%), 
queijo (3,06%) e frango intei-
ro (2,80%). O instituto apu-
rou queda nos preços do açaí 
(-8,64%), leite longa vida 
(-1,71%) e arroz (-1,42%).

Já comer fora de casa ficou 
0,59% mais caro, em média, 
principalmente por causa do 
lanche (0,78%). Já a refeição 
teve alta um pouco menor que 
no mês anterior (0,74%).

CONTA DE LUZ 

Enquanto o mercado aposta em mais inflação, mais 
juros e queda do PIB, emprego informal, sem direitos, 
segue batendo recordes sem perspectivas de melhora

TAMBÉM SOBE
No grupo Habitação 

(1,04%), a influência principal 
veio do aumento da energia 
elétrica, embora com menor 
variação do que em setembro: 
de 6,47% para 1,16%. “Em 
outubro, foi mantida a bandei-
ra Escassez Hídrica, que acres-
centa R$ 14,20 na conta de luz 
a cada 100 kWh consumidos”, 
lembra o IBGE. Houve au-
mentos em Goiânia e São Pau-
lo, com redução tarifária em 
Brasília e Campo Grande. Já 
o gás de botijão (3,67%) subiu 
pela 17ª vez seguida. Acumula 
alta de 44,77% desde junho do 
ano passado. E a taxa de água 
e esgoto subiu 0,225, com rea-
juste em Vitória.

ALTAS EM 
TODO O PAÍS

Com aumentos nos pre-
ços das roupas femininas 
(2,26%), infantis (2,01%) e 
masculinas (1,70%), o grupo 
Vestuário teve alta de 1,80% 
no mês. Também subiram os 
preços médios de calçados e 
acessórios (1,44%), superan-
do as altas de setembro.

Em outro grupo, Arti-
gos de Residência (1,27%), 
o IBGE registrou elevação 
nos itens mobiliário (1,89%) 
e eletrodomésticos e equipa-
mentos (1,54%). Preços dos 
artigos de TV, som e infor-
mática (0,99%) subiram pelo 
nono mês seguido – e con-
tribuíram com 0,01 ponto na 
taxa geral.

O IPCA teve alta em todas as 
áreas pesquisadas. O maior índi-
ce da inflação oficial em outubro 
foi apurado na região metropo-
litana de Vitória e no município 
de Goiânia: 1,53% em ambos. O 
menor, em Belém (0,64%). Em 
12 meses, a taxa oficial de infla-
ção varia de 9,27% (Belém) a 
13,48% (Grande Curitiba). Está 
acima de dois dígitos em Vitória 
(12,22%), Rio Branco (11,94%), 
Porto Alegre (11,92%), São 
Luís (11,58%), Campo Grande 
(11,41%), Fortaleza (11,34%), 
Goiânia (11,03%), Belo Ho-
rizonte (10,46%), Salvador 
(10,38%), Recife (10,29%) e 
São Paulo (10,22%).
INPC SOMA 11,08%

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) 
subiu 1,16%, também no 
maior resultado deste indica-
dor de inflação para o mês de 
outubro desde 2002. Agora, 
acumula alta de 8,45% no ano 
e 11,08% em 12 meses.

Segundo o IBGE, os pro-
dutos alimentícios subiram 
1,10%, ante 0,94% no mês an-
terior. Já os não alimentícios 
foram de 1,28% ara 1,18%. 
Todas as áreas registraram 
alta. (Fonte: RBA)

A Tereos, uma das líderes 
mundiais na produção de açú-
car e uma das maiores empre-
sas nacionais em produção de 
etanol e energia a partir da bio-
massa de cana-de-açúcar, está 
oferecendo 81 vagas de em-

Começou neste mês de 
novembro uma nova fase da 
campanha Corrente de Amor 
em prol do Hospital de Amor 
de Barretos. Quem contribuir 
com uma doação de R$ 10 
para a instituição vai concor-
rer a prêmios como uma TV 
Smart Samsung 4K, um Mac 
Book Air 13, um iPhone 13 e, 
no sorteio final, um Hyundai 
HB20 New zero quilômetro.

A novidade é que, a cada 
bilhete gerado com a doação, 
o participante irá receber dois 
números da sorte: um para 
concorrer ao prêmio do sor-
teio correspondente ao pe-
ríodo da doação e outro para 
concorrer ao sorteio final.

“A campanha Corrente de 
Amor tem o papel de buscar 
ajuda para o hospital e, tam-
bém, traz a oportunidade ao 
doador de concorrer a prêmios 
especiais em todas as suas fa-
ses. Com o início desta nova 
edição, as chances serão dobra-
das, com todos tendo a chance 
de concorrer ao Hyundai HB20 
no final.”, explica Larissa Mel-
lo, coordenadora de Campa-
nhas do Hospital de Amor.

Ela ainda destaca, acima 
de tudo, o ato de solidariedade 
dos participantes da campa-
nha. “Por meio das doações, é 
possível manter o tratamento 
dos pacientes e seguir salvan-
do vidas. Tivemos um resulta-
do muito positivo nas últimas 
fases da Corrente de Amor e, 
nessa nova etapa, continuamos 
contando com a ajuda de todos 
que puderem participar.”

No último grande sorteio, 
que ocorreu no sábado, 30 de 
outubro, o prêmio da quinta fase 
da campanha em prol do Hos-
pital de Amor de Barretos, um 
Jeep Renegade zero quilômetro, 
foi para Senival Miguel da Sil-
va, de Itaquaquecetuba-SP. “Foi 
ótimo poder ajudar o HA e ga-
nhar. Estou muito feliz. Agora, 
eu não vou parar de doar. Se an-
tes eu doava 10, agora vou doar 
100 e assim por diante”

A divulgação do resultado 
está disponível no canal do 
Youtube e nas redes sociais 
(@apcapdobem).

Os canais para fazer as 
doações à instituição, e ainda 
concorrer aos sorteios, são o 
aplicativo Apcap do Bem - 
onde é possível doar com car-
tões de crédito e débito, bole-
to e PIX, pessoalmente, direto 
nas Agências dos Correios de 
todo o país (com os atenden-

Tereos oferece mais de 80 vagas de emprego para Olímpia e região
Há oportunidades nas unidades industriais e, também, nas áreas corporativas da empresa

prego tanto em suas unidades 
industriais quanto nas áreas 
corporativas da empresa.

Atualmente, estão dis-
poníveis oportunidades nas 
áreas de negócios agrícolas, 
comercial, ciência de dados, 

operações agrícolas, processo 
industrial, manutenção indus-
trial e automotiva, segurança 
do trabalho, entre outras, nas 
cidades do noroeste do estado 
de São Paulo, como Olímpia, 
Colina, Tanabi, Guaraci e São 
José do Rio Preto.

As vagas são efetivas, com 
salários compatíveis com o 
mercado. A Tereos oferece 
benefícios, como seguro de 
vida, vale alimentação, refei-
tório, programa de remunera-
ção variável, previdência pri-
vada, auxílio fretado, plano de 
saúde e auxílio farmácia.
COMO SE INSCREVER

Para as vagas nas unidades, 

os candidatos devem encami-
nhar o currículo para os ende-
reços de e-mail abaixo:
Unidade Cruz Alta (Olímpia) 
e Unidade Severínia (Severí-
nia) 29 vagas - recrutamento-
cruzalta@tereos.com
Unidade Andrade (Pitanguei-
ras) 3 vagas - recrutamento.
andrade@tereos.com
Unidade Mandu (Guaíra) 2 
vagas - recrutamento.mandu.
br@tereos.com
Unidade São José (Colina) 10 
vagas - recrutamento.saojose.
br@tereos.com
Unidade Tanabi (Tanabi) 19 
vagas - recrutamento.tanabi@
tereos.com

Usina Vertente (Guaraci) 13 
vagas - recrutamento.verten-
te.br@tereos.com

As demais vagas são volta-
das para as oportunidades cor-

porativas. As pessoas interes-
sadas nas devem acessar o site 
https://vagas.com.br/tereos, 
checar os requisitos informa-
dos e cadastrar o currículo.

Corrente de Amor começa nova etapa da 
campanha em prol do Hospital de Amor de Barretos

Nova fase vai gerar chance dupla de concorrer a prêmios para quem contribuir com a instituição; no 
último sorteio em outubro, morador de Itaquaquecetuba-SP faturou um Jeep Renegade zero quilômetro

tes) e nas lojas da Rede Sa-
vegnago de Supermercados 
das cidades de Franca, Jar-
dinópolis, Araraquara, São 
Carlos, Araras, Rio Claro, 
Limeira, Piracicaba, Campi-
nas e Sumaré. A cada R$ 10, 
o doador ganha dois números 
da sorte, 1 para concorrer a 
TV e outro para o New HB20.

O período de participação 
para a próxima fase, que vai 
sortear entre os doadores uma 
TV Smart Samsung 4K, vai 
até 28 de dezembro. O sorteio 
está marcado para o dia 29 de 
dezembro. A doação de R$ 10 

também vai gerar mais um nú-
mero da sorte, para concorrer 

ao Hyundai HB20, na fase final, 
prevista para março de 2022.

Senival Miguel da Silva, de Itaquaquecetuba-SP, foi o grande 
vencedor do último sorteio da Campanha Corrente de Amor e 

levou pra casa um Jeep Renegade zero quilômetro.
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Barretos está na final do 
Prêmio Top Destinos Turís-
ticos 2021 na categoria Tu-
rismo Social. O município 
concorre com as cidades de 
Bertioga e Socorro.

O evento é uma realização 
conjunta da ADVB (Associa-
ção dos Dirigentes de Vendas 
e Marketing do Brasil) e da 
SKÅL Internacional São Paulo. 

O Prêmio Top Destinos 
Turísticos tem como objetivo 
identificar e selecionar os me-
lhores destinos turísticos do 

A Campanha de Multiva-
cinação foi prorrogada e se-
guirá até o final de novembro 
em Barretos. A ação tem como 
público-alvo crianças e ado-
lescentes de zero até a idade de 
14 anos, 11 meses e 29 dias.

A aplicação das vacinas 
está sendo feita em todas as 
unidades básicas de saúde 
(UBS e ESF), além do Postão 
(Ambulatório de Referência 
em Especialidades).

Funcionará da seguinte ma-

neira: os pais e responsáveis 
devem se dirigir a unidade de 
saúde com a carteirinha de vaci-
nação. Lá, os profissionais iden-
tificarão se há vacinas em atraso 
para que possam ser aplicadas.

O horário de atendimento 
nos postinhos de Barretos será 
das 8 às 16 horas e, no Postão, 
das 8 ao meio-dia. “As equipes 
de cada unidade também esta-
rão fazendo uma busca ativa 
por essas crianças e adoles-
centes que estão com vacinas 

em atraso”, comentou Gabrie-
la Leite Bueno, coordenadora 
municipal de imunização.

A MULTIVACINAÇÃO
Ao todo, são 18 tipos de va-

cinas que protegem crianças e 
adolescentes de doenças como 
poliomielite, sarampo, cata-
pora e caxumba. O Ministé-
rio da Saúde tem manifestado 
preocupação com a queda nos 
índices de vacinação que vem 
sendo observada e, por isso, 
lança essa campanha nacional.

Dentistas e estudantes de 
odontologia estiveram no últi-
mo dia 4, no CEMEI Orival Lei-
te de Mattos, no bairro Christia-
no Carvalho, ensinando higiene 
bucal às crianças. A ação contou 
com a presença da prefeita Pau-
la Lemos, que lançou o progra-
ma Sorrindo pro Futuro.

Em cada unidade escolar, 
os profissionais ensinam aos 
alunos a maneira correta de 
fazer a higiene bucal e entre-
garam kits para escovação. Até 
o momento, 13 escolas da rede 
municipal de ensino de Barre-
tos receberam as ações, que te-
rão continuidade em 2022 com 
o reforço do Odontomóvel, 
veiculo adaptado para atendi-
mento odontológico.

Acompanhada dos secre-
tários de Educação, Jéssica 
Maria dos Santos, e da Saúde, 
Kleber Rosa, a prefeita Paula 
Lemos comentou que os hábi-
tos de higiene são adquiridos 
desde a primeira infância.

“A saúde bucal é impor-
tantíssima no contexto de saú-
de integrativa, uma vez que 
os dentes são essenciais para 
mastigação, fonação e autoes-
tima”, afirmou. Paula Lemos 
ressaltou também que o cui-
dado na primeira infância re-
flete no futuro. “A escovação 
nos primeiros dentes é essen-
cial pra que os dentes perma-
nentes cresçam saudáveis”, 
disse a prefeita.

As escolas que receberam 

os dentistas esse ano foram a 
Professor Fausto Lex, Zuleika 
Inácio Ferraz, Orival Leite de 
Matos, Professor Luis Casta-
nho Filho e Professora Olga 
Abi Rachid Moraes, além das 
Cemeis Robson Rosalino da 
Silveira, Izadora Bevilacqua, 
Orival Leite de Mattos, Olávio 
Lopes, Cleuza Pereira Barreto, 
Luis Paro Neto, José Pereira 
Neves e Antônio Dalla Costa.

Thaisa Theodoro de Olivei-
ra, coordenadora odontológica 
do município, afirmou que a 
“gestão Paula Lemos apoia 
e entende a importância das 
ações integradas de promoção, 
proteção, prevenção, recupera-
ção e reabilitação no contexto 
geral de assistência em saúde”.

Um grupo de sete ciclistas 
de Barretos saiu na manhã da 
última quinta-feira, dia 11, da 
Minibasílica Nossa Senhora 
Aparecida e percorrerão cer-
ca de 700 km (maior parte em 
estradas rurais) durante 7 dias 
para chegar até o Santuário 
Nacional de Aparecida.

“Começamos com três 
amigos e esse grupo de devo-
tos só vai crescendo cada vez 
mais”, comentou Guilherme 
Augusto Borges Martins, um 
dos peregrinos. O ciclista 
Marcelo Tigrão completou 
que a partir de Tambaú, o gru-
po passará a contar com 21 
peregrinos que seguirão até a 
cidade de Aparecida, juntos.

Essa viagem é importante 
também para Barretos, pois 
a Secretaria Municipal de 
Turismo tem trabalhado para 
que a cidade faça parte do 
Caminho da Fé, criado há 18 
anos por uma associação para 
dar apoio e suporte aos pere-
grinos, que atravessam paisa-

Campanha de Multivacinação é prorrogada 
e segue até o final de novembro em Barretos

Barretos busca fazer parte da rota do Caminho da 
Fé e ligar a Minibasílica ao Santuário de Aparecida

gens únicas, como as da Serra 
da Mantiqueira.

Barretos seria ligada até o 
ramal de Sertãozinho, o mais 
próximo do Caminho da Fé, e é 
por esse percurso que os ciclis-
tas vão. Cada ramal serve como 
ponto de apoio e de descanso.

De acordo com Cuiabano 
Lima, secretário municipal de 
Turismo, reuniões já foram 
feitas com cidades vizinhas 
para que o projeto seja con-
cretizado, o que seria muito 
positivo para Barretos, pois fo-

menta o Turismo Religioso re-
gional, estadual e até no Brasil 
todo, já que o Caminho da Fé 
é reconhecido nacionalmente.

“Temos a nossa Miniba-
sílica, que é única, e o movi-
mento desses ciclistas só nos 
fortalece para que, em breve, 
consigamos ingressar nesse 
importante roteiro conheci-
do nacionalmente. A prefeita 
Paula Lemos tem dado todo 
o suporte para que sigamos 
nesse projeto”, completou o 
secretário.

Barretos é finalista do Prêmio Top Destinos Turísticos 2021
Estado de São Paulo.

Barretos foi escolhida nes-
sa categoria por meio de vota-
ção popular online.

A grande final será no dia 
30 de novembro, no Palácio 
dos Bandeirantes, em que se-
rão divulgadas as campeãs em 
todas as categorias.

Para o secretário municipal 
de Turismo, Cuiabano Lima, 
Barretos tem um importantíssi-
mo papel no turismo social, rece-
bendo milhares de visitantes to-
dos os anos por conta do Hospital 

de Amor e de outras entidades.
“Agradeço a todos que vota-

ram em nossa cidade, pois é um 
reconhecimento do trabalho rea-
lizado. O turismo social, ao lado 
do turismo rural e do turismo de 
lazer, é um gerador de emprego 
e renda para muitos barreten-
ses”, comentou o secretário.

Prefeita Paula Lemos lança o 
programa “Sorrindo pro Futuro”
Durante visita ao CEMEI Orival Leite e Mattos, a prefeita anunciou 

que em 2022 o programa receberá o reforço do Odontomóvel
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