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Carnaval da Comunidade será gratuito 
no Recinto Paulo de Lima Correa

No final de semana dos 
dias 21, 22 e 23 de fevereiro 
(sexta, sábado e domingo), a 
prefeitura de Barretos realiza 
uma edição especial do Car-
naval da Comunidade no Re-
cinto Paulo de Lima Corrêa. A 
entrada será gratuita.

A programação de shows, 
coordenada pela Secretaria 
Municipal de Cultura, traz 
apresentações das escolas de 
samba e grupos de pagode da 
cidade, no palco montado na 
Pista Coberta do Recinto.

Os shows acontecem de 
sexta a domingo, sempre a 
partir das 19h30. No domingo 
também haverá uma edição 
especial à tarde, numa matinê 
no estilo Carnaval de Marchi-
nhas, a partir das 16 horas.

Já estão confirmadas na 
programação de shows as es-
colas de samba Aruanda Bra-
sil, Camarões, Imperadores 
do Samba, Esperança, Liber-
dade, Mocidade de Vila Rios 
e Unidos da Vila Marília.

Segundo o secretário 
municipal de Cultura, João 
Batista Chicalé, “queremos 
proporcionar uma festa cul-
turalmente atrativa e gratuita, 
pensando principalmente nas 
famílias barretenses que gos-
tam dessa festa popular”.

Pacaembu entrega Residencial Vida 
Nova Barretos 5 e 6 neste sábado

A Pacaembu Construtora confirmou para este sábado, às 9 horas, a cerimônia de entrega das 696 moradias do Re-
sidencial Vida Nova Barretos 5, mais um bairro planejado construído pela em presa em Barretos. O Residencial Vida 
Nova Barretos 5 e 6 será entregue com 3 meses de antecedência, segundo a construtora, em relação ao prazo contratual 
de financiamento assinado entre os futuros moradores e a Caixa Econômica Federal.

A ACIB e o Sincomércio pro-
moveram a entrega dos prêmios 
da promoção de Natal. Foram 
entregues uma moto zero quilô-
metro e 10 vales-compras de R$ 
1 mil cada, na presença de con-
vidados, diretores da associação 
e representantes de lojas. No 
sorteio, a consumidora Taynara 
Helena que comprou na Relojoa-
ria Orient, foi premiada com uma 
moto Honda Start 160. Outras 
10 pessoas foram contempladas 
com vales compras que poderão 
ser utilizados nas lojas participan-
tes da promoção. De acordo com Paulo Sergio Soprano, a luta para promover a campanha foi grande. 
“Todos os diretores se empenharam para garantirmos a parceria com a prefeitura e proporcionar a deco-
ração natalina. Os prêmios também foram uma atração a parte.” Ganhadores dos vales-compras: Stefânia 
F. Mariano (Chavitta Modas), Cleonia Sousa dos Santos (Chavitta Modas), Janaina Sagioratto (Perfumaria 
Emy), Priscila Mota Cavenagli de Souza (Perfumaria Emy), Raquel G. Ferreira (Tecidos Jóia), Enzo Gabriel 
(Tecidos Jóia), Talita Borges (Silvia Presentes), Wellington Cordeiro Rossini (Botânica - Casa do E.P.I), João 
Batista Machado (Barretense Supermercados), Soraya Silva Araujo (Barretense Supermercados), Alfredo 
Kobayashi (Supermercado Passador) e Humberto Machado Borges (Puricampo Agropecuária).

Desde a última quarta-feira 
(22), o passaporte Parque/Ro-
deio/Show válido para os 11 
dias da 65ª Festa do Peão de 
Barretos (de 20 a 30 de agosto) 
começou a ser vendido.

O valor do primeiro lote li-
mitado é de R$ 350,00 e pode 
ser parcelado em até 10 vezes 
no cartão de crédito neste mês 
de janeiro ou parcelado em car-
nê, com uma entrada e mais 4 
parcelas sem juros. Também 

Prefeitura atende 
pedido de Dutra 
e abre ruas no 

bairro Nogueira

Um pedido de abertura de 
ruas no bairro Nogueira feito 
pelo vereador Raphael Dutra foi 
atendido pelo prefeito Guilher-
me Ávila e as obras começaram 
nesta semana. O pedido foi feito 
através de requerimento. “Es-
tou muito feliz com a notícia. Vai 
permitir melhor acesso aos bair-
ros e desafogar a rua 18. Além 
disso, vai valorizar os imóveis 
dos bairros Nogueira e Fortale-
za”, afirmou Dutra. Dutra se re-
uniu, também, com a Secretaria 
de Patrimônio da União, solici-
tando que as áreas que ainda 
pertencem ao Governo Federal 
fossem doadas ao município.

Jerônimo Muzetti anuncia venda de 
passaportes da Festa do Peão para o barretense

começou a venda do passapor-
te para Área Vip. O valor é de 
R$ 1.000,00 e as condições de 
parcelamento são as mesmas. A 
venda antecipada é uma exclu-
sividade na loja de Os Indepen-
dentes (na avenida 43, esquina 
com a rua 38).

“Começamos a venda no 
início do ano porque assim o 
barretense tem mais tempo 
para se programar”, explicou o 
presidente de Os Independen-

tes, Jerônimo Luiz Muzetti.
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

A hanseníase, antigamente 
conhecida como “lepra” é uma 
doença infecciosa causada por 
uma bactéria. O Brasil é o se-
gundo país do mundo em nú-
mero de casos de hanseníase. 
São cerca de 30 mil casos no-
vos da doença por ano.

É uma doença muito anti-
ga, mas que ainda permanece 
como um grande problema 
de saúde pública no nosso 
país. Qualquer pessoa pode 
adquirir a doença: homens, 
mulheres e crianças.

A transmissão da hanseníase 
ocorre através do contato com as 
gotículas de saliva e secreções 
do nariz de pessoas doentes. As 
pessoas mais susceptíveis a ad-
quirir a doença são as que estão 
convivendo muito próximas ou 
possuem contato prolongado 
com os doentes com hanseníase.

No mês de janeiro ocorre a 
Campanha Mundial de Comba-
te à Hanseníase conhecida como 
“Janeiro Roxo”. Esta campanha 
tem o objetivo de conscientizar 
a população sobre a importân-
cia desta doença e alertar para o 
diagnóstico precoce.

A hanseníase é uma doen-
ça que ataca, principalmente, 
a pele e os nervos, alterando a 
sensibilidade ao frio, ao calor, à 
dor e ao simples toque. Os prin-
cipais sintomas da hanseníase 
são manchas esbranquiçadas ou 
avermelhadas, áreas dormentes, 
caroços pelo corpo, queda de 
pelos, áreas com diminuição 
ou ausência de suor, presença 
de formigamentos, dormências, 
câimbras e fraqueza em mãos e 
pés.As articulações e os olhos 
também podem ser afetados.

Por comprometer os ner-

vos, esta doença pode gerar 
incapacidades e deformidades 
nas mãos e nos pés, além de 
ferimentos que não cicatri-
zam. O diagnóstico precoce 
é fundamental para evitarmos 
as sequelas e a transmissão da 
doença para outras pessoas.

O tratamento específico é 
realizado com antibióticos e é 
fornecido gratuitamente pelo 
SUS. Uma vez que o doente 
inicie o tratamento, ele não 
transmite mais a doença. A 
hanseníase não é transmitida 
por um aperto de mão e nem 
pelo abraço, e tocar a pessoa 
doente não transmite a doença.

As pessoas que estão em 
tratamento ou que já fizeram 
o tratamento, também, não 
transmitem a doença. O estig-
ma e o preconceito contra esta 
doença devem ser combatidos.

Fique atento ao apareci-
mento de sinais e sintomas da 
hanseníase. Procure uma uni-
dade de saúde mais próxima 
da sua residência e faça uma 
avaliação médica. HANSE-
NÍASE TEM CURA!

“JANEIRO ROXO” 
Campanha Mundial de Combate à Hanseníase

Ângela Abdo: coordenadora 
nacional do Movimento “Mães que 

oram pelos filhos”
Laila Cristina: coautora do livro 

“Dindas que Oram pelos Afilhados”

A eficácia da oração da madrinha

O domingo da Palavra de Deus
Publicamos nesta edição, artigo do bispo diocesano de Barretos, dom Milton Kenan Júnior, como 

uma reflexão que deve ser estendida a cada um de nós e nossos amigos e familiares. Segue.

Neste próximo domingo 
(26), III Domingo do Tempo 
Comum, por determinação do 
Papa Francisco, celebraremos 
pela primeira vez o “Domingo 
da Palavra de Deus”.

Trata-se de um “domingo 
dedicado inteiramente à Pala-
vra de Deus, para compreen-
der a riqueza inesgotável que 
provém do diálogo constan-
te de Deus com o seu povo” 
(Papa Francisco).

Na Carta Apostólica 
em forma de Motu Proprio 
“Aperuit Illis” (Abriu-lhes) 
– “Abriu-lhes a inteligência 
para entenderem a Escritura” 
(Lc 24,45) – publicada no 

É muito gratificante rece-
ber um convite para ser ma-
drinha de uma criança. É um 
sinal da confiança dos pais. 
Por isso, precisamos entender 
a responsabilidade quando di-
zemos “sim” a esse convite.

A madrinha se torna uma 
mãe espiritual da criança nes-
se exercício de amor e assu-
me um compromisso perante 
Deus: deve transmitir ao afi-
lhado(a) o sentido da fé, à me-
dida que ele vai crescendo. O 
batismo é apenas o início de 
uma vida cristã e plena.

A missão da madrinha é 
colocar o afilhado nas mãos de 
Deus. Com toda certeza, Ele lhe 
dará todas as graças necessárias 
para acompanhar seu afilhado 
no caminho da fé que o próprio 
Senhor o convidou a trilhar.

Ela representa a família do 
afilhado em caso de falta fí-
sica ou de fé. Também repre-
senta a comunidade, a diocese 
e a igreja universal que aco-
lhe; representa e dinamiza as 
ações pastorais, que acolhe o 
novo membro na fé, e forma o 
Corpo místico de Cristo.

Por mais gostoso que seja 

presentear um afilhado com 
aquele brinquedo que ele tan-
to quer, o melhor presente 
que podemos dar a ele é um 
acompanhamento sincero da 
sua vida espiritual e da sua re-
lação com Jesus.

Temos o papel de ensinar e 
acompanhar nossos afilhados 
a trilhar os passos da fé cristã 
no catecismo, e o nosso teste-
munho de vida é fundamental 
para iluminar a vida do afilha-
do em seu caminho cristão.

A madrinha tem autorida-
de espiritual sobre seu afilha-
do. Apesar de, muitas vezes, a 
autoridade ser vista como algo 
que impõe ou pressiona, ela é, 
na verdade, uma maneira de 
dizer que há respeito, sabedo-
ria e propriedade no que fala.

Por isso, a autoridade espi-
ritual deve ser entendida como 
a atuação da madrinha frente à 
vida espiritual do seu afilhado, 
que, muitas vezes, está fraca. 
Ensinar um afilhado a rezar, 
a falar com Deus e a ser bem 
próximo de Jesus é a maior he-
rança que podemos deixar.

Para cumprir sua missão 
com maestria, é importante a 

madrinha criar laços de amor 
fraterno com o afilhado, mas 
também com seus pais e ir-
mãos. É preciso ter tempo 
juntos. Somente assim será 
possível acompanhar seu de-
senvolvimento como ser hu-
mano e cristão.

Por tudo isso que falamos 
até agora, a madrinha tem por 
obrigação rezar pelo afilhado 
e apoiar a família para que a 
criança tenha uma formação 
religiosa com base sólida.

Uma dica para você come-
çar a rezar mais por seus afilha-
dos é a “Oração da Madrinha” 
e o “Terço pelos Afilhados”, 
que estão no livro “Dindas que 
oram pelos afilhados”.

Peça a Deus que o afilhado 
seja uma pessoa de fé, de bem 
e de caráter, e que, quando 
adulta, possa servir de exem-

plo para outras pessoas.
Peça ao Espírito Santo for-

ça na caminhada do afilhado, 
para que seus pés não vacilem. 
Peça à Virgem Maria que in-
terceda por ele, e aos anjos, 
que o protejam todos os dias.

dia 30 de setembro de 2019, 
por ocasião dos 1600 anos 
da morte de São Jerônimo, o 
papa fala do seu desejo e da 
importância de que este do-
mingo “seja dedicado à cele-
bração, reflexão e divulgação 
da Palavra de Deus”.

E para tal, Francisco diz 
que “as comunidades encon-
trarão a forma de viver esse 
Domingo como um dia so-
lene. Entretanto, será impor-
tante que, na Celebração Eu-
carística, se possa entronizar 
o texto sagrado, de modo a 
tornar evidente aos olhos da 
Assembleia o valor normativo 
que possui a Palavra de Deus.

Nesse domingo, em parti-
cular, será útil colocar em evi-
dência a sua proclamação e 
adaptar a homilia para se pôr 
em destaque o serviço que se 
presta à Palavra do Senhor.

Da mesma forma, os páro-
cos poderão encontrar formas 
de entregar a Bíblia, ou um 
dos seus livros, a toda assem-
bleia, de modo a fazer emergir 
a importância de continuar na 
vida diária a leitura, o aprofun-
damento e a oração com a Sa-
grada Escritura, com particular 
referência à Lectio Divina.

Entre as mensagens que 
Francisco dirige nesta Car-
ta, ele cita a realização da 
Assembleia do Sínodo dos 
Bispos em 2008, convocada 
pelo Papa Bento XVI, cujo 
tema foi “A Palavra de Deus 
na vida e na missão da Igre-
ja”, e depois dela publicou a 
Exortação Apostólica Verbum 
Domini (Palavra do Senhor), 
“que constitui um ensinamen-
to imprescindível para as nos-
sas comunidades”.

Disse também que existem 
na Igreja várias iniciativas 
que buscam valorizar o co-
nhecimento e aprofundamen-
to da Palavra de Deus, como 
é o caso do Documento 97 da 

CNBB publicado em 2012, 
cujo tema é “Discípulos e Ser-
vidores da Palavra de Deus na 
missão da Igreja”.

Entretanto, a importância 
de celebrar o Domingo da 
Palavra de Deus se dá por ser 
“profundo o vínculo entre a 
Sagrada Escritura e a fé dos 
fiéis. Sabendo que a fé vem da 
escuta, e a escuta centra-se na 
Palavra de Cristo (Rm 10,17), 
daí se vê a urgência e a impor-
tância que os fiéis devem dar 
à escuta da Palavra do Senhor, 
tanto na ação litúrgica quanto 
na oração e reflexão pessoal”.

Convenhamos que nós ca-
tólicos ainda somos bem pou-
co familiarizados com a lei-
tura da Palavra de Deus. Isso 
já se dizia na Assembleia do 
Sínodo dos Bispos em 2008.

A celebração do Domingo 
da Palavra de Deus pode ser 
uma oportunidade para des-
pertar em todas nossas comu-
nidades o gosto de aproximar-
-se assiduamente da Palavra 
santa do Senhor.

Que a Virgem Aparecida nos 
estimule a conservar e meditar a 
Palavra de Deus em nossos co-
rações, como ela procedeu, para 
que assim possa produzir mui-
tos frutos em nossas vidas.



BARRETOS, 24 de janeiro de 2020A informação com precisão e credibilidade A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A partir desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, o passa-
porte Parque/Rodeio/Show válido para os 11 dias da 
65ª Festa do Peão de Barretos começou a ser vendido 
com exclusividade na loja de Os Independentes – ave-
nida 43, esquina com a rua 38. O valor do primeiro lote 
limitado é de R$ 350,00, e pode ser parcelado em até 10 
vezes no cartão de crédito neste mês de janeiro. Outra 
opção de pagamento parcelado – disponível somente 
até o dia 20 de março - é através do carnê da loja, com 
uma entrada e mais 4 parcelas sem juros. De acordo 
com o presidente de Os Independentes, Jeronimo Luiz 
Muzetti, a venda antecipada é mais uma vantagem 
para o barretense aproveitar a Festa em sua totalidade. 
A 65º Festa do Peão de Barretos acontece de 20 a 30 de 
agosto. (foto: André Monteiro)

PENSAMENTO DA SEMANA: “Tornar o simples em complicado é fácil...tornar o complicado em simples, isso é criatividade.” (Charles Mingus)

Festa do Peão anuncia venda de passaportes para o barretense

O casal João Vitor 
e Rafaella Cristinna 
estão de férias, e 
foram curtir em 
clima de muito 
romance na praia 
de Ubatuba/SP. 
Tudo de bom!!!

O grupo de dança é o “Black Powers Girls”, e existe desde 1991, a quase 30 anos. Na 
foto estão os integrantes, Eder Vital, Rogério, Mazinho, Belzinha, Mário, Fabiana, 

Isabel, Sebastião e tá faltando muita gente ainda. O grupo se formou nas boates do 
Jockey, Clubinho do BJ, Estrela do Oriente e até hoje invade as pistas de dança com 

o melhor do flash black do DJ e Promoter Cacá de Oliveira. É bonito de se ver!!!

O Personal Trainer e Modelo, Hernane Noguei-
ra, veste bermuda de moletinho cinza claro 
e estampas em preto e verde. Essa e outras 

novidades você só encontra na Outlet 20$ a 
loja de preço único e produtos de qualidade 
de Barretos. A Outlet 20$ fica na avenida 21 
número 871 entre avenidas 24x26 - Centro.

Mais uma etapa concluída, agora sim Dentista! Ontem (23/02) 
aconteceu Missa de formatura, Colação de grau, e logo após 

uma recepção com jantar para comemorar junto de seus fami-
liares e amigos mais essa fase de sua vida. Sucesso Fernanda!!!

Destaque para a bela Fernanda Simões que esteve dia desses 
curtindo parque aquático da cidade vizinha. Sucesso!!!

Após 05 anos 
de estudos e 

muita dedicação, 
Emília Pimenta 

de Deus Silva 
concluiu o curso 
de odontologia. 
Serão 03 dias de 

comemorações 
começando pela 
coleção de grau 

no dia (23/02). A 
dentista celebra 

a conquista ao 
lado do namora-

do Thiago Paro, 
dos pais Décio e 

Patrícia e da irmã 
Carolina.

Vitor Cora-
dini curte 
ótima fase da 
vida e apro-
veita a sema-
na de férias 
na badalada 
Florianópo-
lis. Sucesso!!!

Todo estiloso, 
Luiz Otávio 
Muniz Cruz 
completou 
03 anos no 
último dia 
(16/01). A 

festa foi com 
tema Safari 
e o carinho 

ficou por 
conta dos 

amiguinhos, 
familiares e 

dos pais Die-
go e Vanessa. 
Felicidades!!!
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PROMOÇÃO VÁLIDA ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES

Iniciadas obras para abertura das 
Ruas 12 e 14 e via paralela a Avenida 3

A Prefeitura de Barretos 
deu início nesta semana, as 
obras de abertura das Ruas 12, 
14 e uma via paralela a Ave-
nida 3 – trecho entre as Ruas 
14 x 16, na área do antigo pá-
tio de estacionamento e ma-
nobras da gare da Fepasa, no 
Bairro Fortaleza. Estão sendo 
feitos o estaqueamento e ter-
raplenagem.

“Estamos mudando a cara 
daquele local, que era total-
mente abandonado. Será uma 
transformação semelhante ao 
que fizemos no traçado da fer-
rovia, que de lugar a Avenida 
Engenheiro Ducati – o trecho 
Oeste, que era um verdadeiro 
lixão. Estas novas aberturas se-
rão ligadas com o trecho Sul  - 
Avenida Integração”, explicou 
o prefeito Guilherme Ávila.

As obras serão concluídas 

Pólos de CEMEIs iniciam atendimento
A secretaria municipal de 

Educação iniciou na última se-
gunda-feira (20) os atendimen-
tos nos pólos de atendimento 
dos CEMEIS, com funciona-
mento no período das 7 às 17 
horas,  até 31 de janeiro.

O atendimento está sendo 
feito em oito unidades edu-
cacionais: Cemei “Abdalla 
Mehde Rezek”, Cemei “Ma-
ria Fernandes Rodrigues”, 
Cemei “Robson Rosalino”, 

Cemei “Fernanda Teixeira de 
Almeida”, Cemei “Lúcia Sca-
vacini”, Cemei “Lúzia Costa 
Fernandes”, Cemei “Profes-
sora Rosa de Santis” e Cemei 
“Mãe Comerciária Professora 
Célia Regina Aielo”.

Pensando nas famílias que 
não contam com nenhum lu-
gar onde possam deixar seus 
filhos enquanto trabalham no 
período de férias escolares, 
o prefeito Guilherme Ávila, 

juntamente  com a secretária  
Valéria  Recco optaram por 
abrir novamente os Cemeis 
para atender as demandas nes-
te período.

“Neste período serão aten-
didas mais de 700 crianças, 
que foram previamente cadas-
tradas no final de 2019 e que, 
agora, contarão com uma roti-
na diferenciada de atividades 
lúdicas e alimentação”, expli-
cou Valéria Recco.

Governo estadual oferece 
20 mil vagas para cursos 

rápidos e gratuitos do 
programa Via Rápida Virtual

Visando qualificação profissional, as aulas são 
ofertadas na modalidade de Ensino à Distância (EAD) 

em áreas de gestão e tecnologia de informação

O governo do Estado, por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, 
oferece 20 mil vagas em cur-
sos gratuitos de qualificação 
profissional do programa 
Via Rápida Virtual. As ins-
crições já estão abertas e po-
dem ser realizadas até o dia 
30 de janeiro através do site 
www.viarapida.sp.gov.br.

No Via Rápida Virtual, to-
das as aulas são realizadas de 
forma online, no modelo de En-
sino à Distância (EAD), com 
curta duração (80 horas). São 4 
cursos no total, em áreas de ges-
tão e tecnologia de informação, 
oferecidos pela Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(UNIVESP): Gestão Adminis-
trativa; Planejamento Empresa-
rial; Lógica de Programação e 

Banco de Dados.
Podem se inscrever candi-

datos que tenham idade míni-
ma de 16 anos, alfabetizados 
e domiciliados no Estado de 
São Paulo. Caso o número de 
inscritos seja superior ao nú-
mero de vagas, serão priori-
zadas as pessoas desempre-
gadas e com baixa renda.

A convocação dos candi-
datos selecionados ocorrerá 
por e-mail, utilizando-se os 
dados pessoais informados 
no ato da inscrição.

As aulas têm previsão de 
início no dia 10 de fevereiro 
e os cursos virtuais deverão 
ser concluídos até meados de 
abril deste ano. Para receber 
o certificado, o aluno deve 
completar a carga horária 
completa do curso virtual.

Na parte central do pátio de estacionamento e manobras da antiga Fepasa, a prefeitura está realizando obras  
de reforma completa e remodelação do prédio antigo existente, para abrigar mais um Centro de Convivência do 
Idoso (CCI), que será destinado para pessoas que tenham uma condição de locomoção melhor. “No local serão 
realizadas atividades diversas durante todo o dia, como dança, lúdicas, canto coral, jogos e esportes, acolhendo 
nossos idosos. É mais um grande benefício para o cidadão barretense da terceira idade”, ressaltou o prefeito Gui-
lherme Ávila. O prefeito disse, ainda, que quando assumiu a gestão da prefeitura em 2013, existia apenas um CCI. 
“Já entregamos o do Jardim Universitário, fizemos uma parceria com o Instituto Esperança & Vida, onde foi instala-
da uma unidade; terminamos de construir com recursos próprios e vamos entregar em fevereiro  mais um no bairro 
Marília, além deste no bairro Fortaleza. Portanto, saímos de um para cinco CCIs em Barretos”, enumerou o prefeito.

em entregues até o mês de ju-
nho, com as vias dotadas de 
guias, sarjetas e pavimenta-

ção asfáltica em CBUQ (Con-
creto Betuminoso Usinado a 
Quente. “Teremos uma ur-

banização moderna propor-
cionando melhor mobilidade, 
melhorando o sistema de trá-
fego para os Bairros Noguei-
ra, Nova Barretos e City Bar-
retos, para que cheguem com 
mais facilidade a região cen-
tral”, observou o Prefeito.

Novo CCI tem obras em 
andamento no bairro Fortaleza
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Uma parceria entre os cursos 
de Odontologia do Unifeb e Me-
dicina da Facisb (Faculdade de 
Ciências da Saúde de Barretos) 
deu origem a uma experiência 
muito especial aos alunos, a par-
ticipação no projeto “Maloca”, 
que realizou atendimentos de 
saúde à população indígena que 
vive no norte do estado de Mi-
nas Gerais, divisa com a Bahia.

O projeto Maloca foi idea-
lizado pela Faculdade de Me-
dicina de Barretos e, nesta 
edição, atendeu a tribo indí-
gena “Xakriabá”.

Quatro alunos do curso de 
Odontologia, sob a supervisão 
da professora Janaína Cardo-
so, permaneceram por uma 
semana convivendo com a 
cultura indígena ainda preser-
vada na comunidade atendida.

“É a primeira vez que par-
ticipamos de um projeto como 
este. O trabalho foi muito vá-
lido e enriquecedor para eles 
como profissionais da área, 
pois levar saúde à população 
carente, e que não tem  acesso 
algum a parte de odontolo-
gia, é gratificante”, explicou a 
professora.

Ainda de acordo com ela, 
“realizamos atendimentos de 
atenção básica na odontolo-

Desde a última quarta-
-feira, dia 22, o passaporte 
Parque/Rodeio/Show válido 
para os 11 dias da 65ª Festa 
do Peão de Barretos começou 
a ser vendido com exclusivi-
dade na loja de Os Indepen-
dentes, na avenida 43, esquina 
com a rua 38.

O valor do primeiro lote li-
mitado é de R$ 350,00 e pode 
ser parcelado em até 10 vezes 
no cartão de crédito neste mês 
de janeiro. Outra opção de 
pagamento parcelado, dispo-
nível somente até o dia 20 de 
março, é através do carnê da 
loja, com uma entrada e mais 
4 parcelas sem juros.

De acordo com o presiden-
te de Os Independentes, Jerô-

nimo Luiz Muzetti, a venda 
antecipada é mais uma van-
tagem para o barretense apro-
veitar a festa em sua totalida-
de. “Começamos no início do 
ano porque assim o barretense 
tem mais tempo para se pro-
gramar”, explicou.

Muzetti também destacou 
que a compra no primeiro lote 
do passaporte Parque/Rodeio/
Show garante acesso ao even-
to por um valor bem acessível.

“É uma oportunidade mui-
to boa. Comprando o passa-
porte, o barretense consegue 
acessar o Parque para assis-
tir todas as provas de rodeio 
e os shows no Estádio e nos 
outros palcos, além de Ran-
cho do Peãozinho, Memorial 

do Peão, Feira Comercial e 
diversos atrativos que temos 
por todo o espaço”, justifica.

Além do passaporte Par-
que/Rodeio/Show, também 
começou a venda do passapor-
te para Área Vip. O valor é de 
R$ 1.000,00 e as condições de 
parcelamento são as mesmas: 
até 10 vezes no cartão de cré-
dito neste mês de janeiro ou 
ainda 1 entrada e mais 4 parce-
las no carnê, até 20 de março.

Todo o sistema de venda e 
acesso do passaporte será, no-
vamente, através da biometria. 
“A biometria trouxe mais segu-
rança e praticidade aos nossos 
visitantes”, explicou Muzetti. A 
65º Festa do Peão de Barretos 
acontece de 20 a 30 de agosto.

Festa do Peão começa venda de 
passaportes para o barretense

Alunos da Odonto do Unifeb participaram 
de missão junto à População Indígena

gia, canais e algumas cirur-
gias”, afirmou.

A equipe completa foi com-
posta de 31 acadêmicos de Me-
dicina, nove médicos, quatro 
acadêmicos de Odontologia, 

um dentista, um enfermeiro e 
um representante da Renovatio, 
ONG que atua no fornecimento 
gratuito de óculos sob medida a 
populações sem acesso a trata-
mento oftalmológico.

O Unifeb comemora a conquista de dois novos cursos 
superiores em sua grade, as aulas dos cursos de Arqui-
tetura e Urbanismo e Comércio Exterior começam em fe-
vereiro e ainda há vagas remanescentes, que podem ser 
preenchidas com matrícula após a realização de prova 
agendada. Com duração de 10 semestres, em período no-
turno, o curso de Arquitetura e Urbanismo possui titulação 
de bacharelado, com duração de cinco anos e capacita o 
estudante para atuar em segmentos como o paisagismo 
e urbanismo, arquitetura de interiores, restauração e pre-
servação do patrimônio histórico-cultural de uma cidade, 
planejamento e desenvolvimento de projetos de comuni-
cação visual, projetos de iluminação para eventos e ceno-
grafia de espetáculos.  Ele também poderá investir em uma 
especialização para a carreira de professor universitário e 
pesquisador da área. Já o curso de Comércio Exterior tem 
titulação de tecnólogo, e capacita o estudante ao desenvol-
vimento das competências e dos processos de despachos 
de importação e exportação, análise de câmbio, legislação 
aduaneira, direitos de navegação, seguro no comércio in-
ternacional e marketing internacional, isso cria possibilida-
des de atuar em empresas relacionadas ao comércio exte-
rior, tanto públicas como privadas. A duração é de quatro 
semestres, em período noturno. O Unifeb não cobra taxa 
de matrícula e a primeira mensalidade pode ser dividia em 
até três vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário. 
Os interessados nos cursos tem que passar por uma prova 
Agendada, e o agendamento pode ser feito no site: vesti-
bular.unifeb.edu.br  ou pelo telefone (17) 3321 6411.

NOVOS CURSOS DE ARQUITETURA 
E COMÉRCIO EXTERIOR NO UNIFEB
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As pequenas empresas 
abriram 891 novas vagas de 
empregos enquanto as médias 
e grandes foram responsáveis 
por 353 novos postos de tra-
balho de janeiro a novembro 
em 2019, em Barretos.

O saldo de vagas das MPEs 
em 2019 é 29,1% maior que o 
registrado no mesmo período 
do ano anterior, segundo aná-
lise do Sebrae-SP, a partir dos 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged).

 “Quem vai gerar os em-
pregos que o país precisa não 
serão os gigantes, serão as 
pequenas e micros, que con-

tratam ou que transformam 
desempregados em empreen-
dedores. E os números mos-
tram a força dos pequenos 
negócios”, destaca o diretor-
-superintendente do Sebrae-
-SP, Wilson Poit.

O destaque foi o setor de 
serviços, que abriu 709 novos 
postos de trabalho, seguido do 
comércio com 171 e constru-
ção civil com 42.  O saldo de 
vagas é resultado da diferença 
entre o número de contratações 
e desligamentos nas empresas.

ESTADO DE 
SÃO PAULO

As pequenas empresas fo-
ram responsáveis por 80,8% 

das vagas de empregos criadas 
entre janeiro e novembro de 
2019 no Estado de São Paulo 
enquanto as médias e grandes 
responderam por 19,2%.

Enquanto isso, as micro e 
pequenas empresas abriram 
227.344 postos de trabalho, as 
médias e grandes foram res-
ponsáveis por 54.006 novas 
vagas no período.

Na divisão por setores, as 
pequenas empresas de ser-
viços foram responsáveis 
pela maior geração de vagas: 
131.584, seguida do comércio 
com 35.055, construção civil 
com 26.194 e indústria de 
transformação com 18.555.

Pequenas empresas abriram 
891 novas vagas em Barretos

Número faz parte de análise do Sebrae-SP feita com 
dados de janeiro a novembro de 2019 do Caged

Com o registro de sensa-
ção térmica de até 54,8ºC em 
regiões do país, a atenção aos 
cuidados com a saúde durante o 
verão deve ser redobrada. Além 
disso, a população deve ficar de 
olho em quem mais sofre com 
as altas temperaturas: os idosos.

Com alterações naturais 
ocasionadas pela idade, a 
atenção deve ser redobrada. 
Isso porque, de acordo com 
o cardiologista Luiz Antônio 
Bettini, professor de Medici-
na, a percepção de calor após 
determinada idade fica altera-
da, o corpo desidrata, há me-
nos suor e a temperatura cor-
poral pode aumentar.

“Idosos perdem, com o tem-
po, a adaptação ao calor devido 
a alterações dos pontos térmi-
cos do corpo e, com isso, não 
percebem as grandes variações 
térmicas”, explica o médico.

Outro fator importante 

para essa faixa etária é a per-
da de líquidos. “Com o passar 
dos anos, o sistema nervoso 
central diminui ou deixa de 
enviar para o corpo os estí-
mulos nervosos responsáveis 
pela sensação de sede e pelo 
controle da urina. Isso faz 
com que os idosos bebam 
pouca água, mesmo no verão, 
e urinem com bastante fre-
quência, podendo desidratar-
-se sem sentir”, conta Bettini.

Para os idosos que apre-
sentam quadros de diabetes e 
hipertensão, o alerta é ainda 
maior, já que a medicação para 
esses casos pode influenciar na 
eliminação dos líquidos.

“Os idosos que sofrem de 
tais doenças devem procurar 
seus médicos nesta época do 
ano para remanejar o trata-
mento. Não dá para ingerir as 
mesmas doses de diuréticos e 
insulina que usam durante o 

resto do ano”, explica Bettini.
O especialista dá algumas 

dicas para garantir um verão 
saudável:
- Beba grande quantidade de 
água durante todo o dia, mes-
mo sem sede;
- Procure abrigo em lugares 
cobertos ou em áreas que pos-
suam ar condicionado;
- Vista-se com roupas leves e 
de cor clara;
- Evite atividades físicas e ao 
ar livre na parte mais quente 
do dia (entre 10 e 16 horas);
- Use protetor solar, chapéu 
ou boné ao ar livre;
- Evite ingerir cafeína e álcool, 
pois são bebidas que contri-
buem para a desidratação;
- Se sentir cansaço, náuseas, 
tonturas, ou desenvolver dores 
de cabeça, saia imediatamen-
te debaixo do sol, procurando 
abrigar-se numa sombra, local 
arejado e beba água.

Idosos sofrem com altas temperaturas
Alterações corporais elevam risco de desidratação e mascaram sintomas
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O aeroporto de Barretos, 
que não operava nenhum vôo 
regular em 2018, fechou o se-
gundo semestre de 2019 com 
uma oferta de 92 frequências 
aéreas para o aeroporto de 
Congonhas (média de qua-

As novas resoluções do 
Banco Central autorizam 
que os bancos cobrem pelo 
limite de crédito disponibi-
lizado no cheque especial e 
também reduzam os juros da 
modalidade, que poderão ser 
de no máximo 8% ao mês 
(próximo de 150% ao ano).

Para quem obter limite 
do cheque especial acima de 
R$ 500,00, o banco cobrará a 
tarifa de 0,25%.As regras já 
valem para contas correntes 
abertas desde o último 06 de 
janeiro e para quem já tinha 
cheque especial, a cobrança 
ocorrerá em 1º de junho.

Na opinião da educado-
ra financeira, Carol Stange, 
mesmo com as novas regras 
de cobrança do limite do 
cheque especial, seu uso ain-
da é muito caro.

“ A nova regra não faz 
com que o cheque especial 
entre no rol das opções possí-
veis de crédito. A redução da 
taxa de juros mensal para 8%, 
ainda assim significa 151% 
de juros ao ano e os bancos 
terão direito de cobrar tam-
bém uma tarifa para disponi-
bilizarem limites acima de R$ 
500,00, ou seja, o correntista 
está sujeito à uma cobrança 
adicional mesmo que não use 
o limite do cheque especial”, 
alerta Carol Stange. 

Muitas pessoas utilizam o 
crédito disponível no cheque 
especial como um valor de 
emergência mesmo com um 
custo altíssimo. A reserva de 
emergência deve ser acumu-
lada mês a mês, dentro das 
capacidades financeiras de 
cada pessoa e aplicada em 
investimentos conservadores 

que permitem o saque rápido 
em momentos de urgência.

Enfim, o simples hábito de 
poupar precisa fazer parte da 
saúde financeira dos brasilei-
ros independente de sua ren-
da, analisa Caio Fernandez, 
CEO da IVEST, consultoria 
de investimentos e consultor 
de investimentos da Comis-
são de Valores Mobiliários.

DICAS DIÁRIAS 
SOBRE O USO DO 

CHEQUE ESPECIAL
- Fique atento, pois, mes-

mo que o banco afirme que 
são 10 dias sem juros pelo 
uso do cheque especial, o que 
nem sempre chega ao conhe-
cimento do correntista é que, 
ao ultrapassar essa carência, 
os juros cobrados serão do 
período total, desde o primei-
ro dia de uso do  limite.

- Se você tem um limite de 
crédito superior a R$500,00 
e que não quer ser taxado, 
precisa contatar seus bancos 
para checar se haverá isenção 
ou pedir a redução do valor 
do crédito disponível.

- Peça o protocolo des-
sa solicitação para que você 
possa cobrar a posição do 
banco depois e não seja pego 
de surpresa com débitos na 
sua conta corrente.

- O correntista que ti-
ver R$ 5 mil no cheque es-
pecial só terá isenção em 
R$ 500,00. Os R$ 4.500,00 
reais excedentes estão sujei-
tos à cobrança. Neste caso, o 
consumidor pode pagar R$ 
11,25 reais por mês. Pode 
parecer pouco, mas sugi-
ro fazer as contas com base 
nesse valor no período de um 
ano ou até 10 anos.

Dicas para o uso do 
cheque especial em 2020

Sem vôos em 2018, Barretos encerra 2019 com 92  freqüências aéreas

tro por semana), como efeito 
da redução do ICMS sobre o 
querosene de aviação no Esta-
do de São Paulo.

É o que mostra levanta-
mento feito pelo Centro de 
Inteligência da Economia do 

Turismo, da Secretaria de Tu-
rismo do Estado de São Paulo, 
em parceria com a Associação 
Brasileira de Empresas Aé-
reas e a Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC). Os 
vôos são operados pela Gol 

em parceria com a Two Flex.
Em todo o Estado, as com-

panhias Azul, Gol, Latam e 
Passaredo abriram 676 novas 
frequências aéreas semanais a 
partir dos aeroportos paulistas. 
O resultado ultrapassou em 
38% o compromisso assumido 
inicialmente pelas empresas 
de criar 490 novas frequências 
após a redução do imposto.

“Esse resultado demonstra 
a correção da medida adotada 
pelo Governo do Estado, que 
está distribuindo desenvolvi-
mento por todas as regiões”, 
disse Vinícius Lummertz, se-
cretário estadual de Turismo.

O aumento da oferta teve 
impacto em todo o Brasil, 
com novas frequências para 
21 estados e o Distrito Fede-
ral. No interior paulista, três 
novos aeroportos passaram a 
receber vôos regulares: Arara-

quara, Barretos e Franca, tota-
lizando dez regiões atendidas, 
sem contar Campinas, Guaru-
lhos e a capital.

Mais três estão em previ-
são para 2020: Guarujá, São 
Carlos e Votuporanga, todas 
dependendo de obras de in-
fraestrutura a serem feitas pe-
las prefeituras ou pelo Depar-

tamento Aeroviário do Estado 
de São Paulo (Daesp).

Sete novos aeroportos de 
outros estados passaram a 
receber vôos de São Paulo: 
Guarapuava (Paraná), Montes 
Claros e Uberaba (Minas Ge-
rais), Rio Branco (Acre), Ma-
caé e Jacarepaguá (Rio de Ja-
neiro) e Sinop (Mato Grosso).

A Biosev, uma das líderes 
do setor sucroenergético, rea-
liza pela primeira vez em São 
Paulo o Mutirão de Empregos 
para Profissionais Com Defi-
ciência (PCD). Serão quatro 
edições entre janeiro e feve-
reiro, promovidas em parceria 
com as Prefeituras locais, nas 
cidades de Sertãozinho, Barre-
tos, Orlândia e Morro Agudo. 
A companhia tem mais de 600 
vagas abertas nas áreas admi-
nistrativa, industrial e agrícola.

A iniciativa faz parte do 
programa Inclusão Entre-
Nós, parte da bandeira Inte-

Biosev realiza primeiro Mutirão de 
Empregos para Profissionais com Deficiência

gração Comunidade da área 
de Responsabilidade Social 
da Biosev. Há alguns anos, o 
programa viabiliza o acesso 
de pessoas com deficiência 
no quadro de profissionais e 
possibilita o desenvolvimento 
das habilidades com capaci-
dade de adaptação e desenvol-
vimento da carreira.

No Mutirão de Empregos, 
além de uma equipe especiali-
zada disponível para o atendi-
mento, também haverá auxílio 
para a elaboração de currículos 
e cadastramento. No dia, os can-
didatos devem apresentar currí-

culo, laudo médico que ateste a 
deficiência e, para os cargos de 
operação agrícola, carteira na-
cional de habilitação (CNH). 

“Esta iniciativa faz parte de 
um plano bastante robusto para 
promover ainda mais a inclusão 
na Biosev. Estamos trabalhando 
em parceria com a comunidade 
e órgãos locais para potencializar 
nossas ações com o intuito de fo-
mentar a diversidade no mercado 
de trabalho”, explica Leandro 
Neves, gerente de RH, Comuni-
cação e Responsabilidade Social.

A Biosev trabalha junto ao 
Senai para avaliação dos pos-

tos de trabalho e treinamento 
e sensibilização das lideranças. 
A companhia também reali-
za campanhas internas com o 
objetivo de divulgar a dispo-
nibilidade destas vagas e para 
estimular a indicação de profis-
sionais com deficiência (PCD).

Serviço – Mutirão de 
Empregos para Profissionais 

com Deficiência (PCD)
24 de Janeiro
Das 9h às 16h

Praça 21 de Abril, Sertãozinho/SP
31 de Janeiro
Das 9h às 12h

Rua 20, nº 725 (ACIB), Barretos/SP
09 de Fevereiro
A partir das 9h

Av. do Café, 417 (Feira Livre), 
Orlândia/SP

02 de Fevereiro
A partir das 9h

Praça da Matriz (Feira Livre), Morro 
Agudo/SP

VAGAS DISPONÍVEIS
Analista Administrativo

Motorista
Tratorista
Soldador

Líder Agrícola
Auxiliar Agrícola

Operador Industrial
Mecânico Industrial

Operador Máquinas Agrícolas
Mecânico Manutenção Agrícola

São pouquíssimos os mu-
nicípios brasileiros que cap-
tam recursos da Receita Fede-
ral para o Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
oriundos da doação do Impos-
to de Renda.

De acordo com um le-
vantamento da Confedera-
ção Nacional dos Municípios 
(CNM), somente 1.700 muni-
cípios (30%) captaram recur-
sos em 2019, que juntos tota-
lizaram R$ 81,8 milhões em 
repasses. Os recursos são para 
políticas públicas voltadas es-
pecialmente a essa parcela da 
população brasileira.

Walter Penninck Caetano, 
diretor da Conam (Consulto-
ria em Administração Munici-
pal), explicou que a dedução 
de até 3% da Declaração de 
Ajuste Anual do Imposto de 
Renda para Fundos da Infân-

Só 30% dos municípios captam recursos do IR para 
políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes

cia e da Adolescência é garan-
tida pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

“Por ano, entre pessoas fí-
sicas, essas contribuições po-
dem chegar a 6% do imposto 
devido. Entre as empresas, 
pode ser de até 1%”, diz o di-
retor da Conam.

Para que estejam aptos a 
captar os recursos, os municí-
pios devem estar em situação 
regular na Secretaria Nacio-
nal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, vinculada ao 
Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Humanos.

“Caso o fundo esteja com 
informações bancárias au-
sentes, incompletas ou com 
CNPJ (Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica) em situação 
irregular, o município fica im-
pedido de receber o repasse”, 
alerta o especialista.
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A nova diretoria do Bar-
retos EC convocou a torcida, 
empresários e apoiadores para 
a apresentação oficial do elen-
co que atuará nesta temporada 
2020. A apresentação aconte-
ceu na noite desta quinta-feira 
(23), no North Shopping Bar-
retos. Na oportunidade, dire-
tores do Touro do Vale fala-
ram sobre os planos e metas 
a serem desenvolvidos nesta 
temporada, bem como apre-
sentaram a nova camiseta do 

time, além de detalhar o pro-
grama sócio torcedor.

A comissão técnica do BEC, 
liderada por  Luis Eduardo Cor-
tillazzi, está alternando o traba-
lho com o elenco entre treina-
mentos físicos e movimentações 
no gramado do Fortaleza.

O BEC estreia na competi-
ção desta temporada neste sá-
bado (25), diante do Osasco, no 
Estádio Municipal Prefeito José 
Liberatti, em Osasco, partir das 
15 horas. (Foto: Igor Sorente)

ELENCO DO BEC
Goleiros: Júnior Oliveira e Zé 
Eduardo
Laterais: Daniel, Flávio, Da-
nilo, Murilo Ceará e Udson
Zagueiros: Xandao, Maxi Tossi, 
Arthur Sanches e Luis Fernando
Volantes: Guilherme Andrade, 
Elias, Fernando e Diego Macedo
Meias: Branquinho, Mirray e 
Rodriguinho
Atacantes: João Henrique, 
Thiago Silvy, Magrão, Clebi-
nho, Eduardo, Patrick e Wesley

BEC realiza apresentação oficial do elenco para torcedores

Barretos EC 
empresta 

goleiro 
Mateus 

para Sub 
23 do 

Corinthians
O Barretos Esporte Clube 

emprestou o goleiro Mateus, 
que defendeu o clube no ano 
passado como segundo golei-
ro e chegou a iniciar os treina-
mentos neste ano no Estádio 
Fortaleza. Como teve interesse 
do Corinthians, a diretoria do 
BEC, emprestou o atleta para 
defender o Sub-23 do Timão.




