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NATAL 2021 AINDA NA PANDEMIA – O QUE FAZER? - “Mesmo com o avanço da vacinação, ainda estamos vivendo uma pandemia... é 
possível comemorar o Natal e se reunir com as pessoas amadas mesmo assim?” Mensagem da Sodexo – Serviços de qualidade de vida, 
que chega até todos nós para avaliarmos a importância deste Natal para nossas vidas. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2

Que a esperança que 
vem com o nascimento 

do Nosso Senhor 
Jesus Cristo esteja 
presente em todos 

os lares barretenses 
neste Natal. 

Desejo também paz 
nas famílias e o 

despertar do amor 
fraterno em todos 

os corações.

“Natal é Renascer no comércio de Barretos” movimenta centro da cidade
A chegada da figura mais esperada da campanha de Natal provocou emoções e alegrias no dia 6 

de dezembro. O lançamento oficial da campanha “Natal é renascer no comércio de Barretos”, da As-
sociação Comercial e Industrial de Barretos (ACIB) e Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio), 
está sendo marcado pela recuperação das vendas e a animação da população. A chegada do Papai 
Noel no comércio central foi embalada pelas músicas natalinas executadas pelo grupo musical do 
Cemart, em uma parceria com a prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Cultu-
ra. A presidente da ACIB, Jackelyne Rossini, disse que o lançamento da campanha, o movimento 
diário nas lojas, principalmente nesta semana, representa a esperança para o comércio de Barretos 
na retomada de suas atividades. “Este Natal é ainda mais especial porque representa a retomada 
da economia”, disse. Para a prefeita de Barretos, Paula Lemos, o tempo do Natal é um momento de 
pensar nas pessoas e de viver a esperança. “É um Natal que vem realmente reacender a esperança, 
trazer a esperança de volta e com responsabilidade com as pessoas”, falou.

Natal renasce com muita luz e 
decoração especial em Barretos

Chegou a data mais especial do ano. Dias de paz e harmonia que nos permite esquecer todos os problemas e reunir as pessoas que mais amamos em volta 
de uma mesa, na comemoração mais chique ou mais simples possível.Os momentos de felicidade mais pura podem ser também os mais simples: a família 
unida, o riso que toma conta da casa, o entusiasmo no rosto das crianças, o carinho que transborda em todos os corações… A equipe do jornal A Cidade 
emite desejos de que o amor que há entre todos nós neste dia, permaneça em nossas vidas para sempre. Feliz Natal!
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Opinião

Fernando Gambôa
Sócio-líder de consumo e 

varejo da KPMG no Brasil e na 
América do Sul.

Paulo Ferezin
Sócio-líder do segmento de 
varejo da KPMG no Brasil.

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

MULHER DE PALAVRA
Paula Lemos (DEM) comple-

ta dia 1º de janeiro um ano de 
gestão. Uma de suas marcas é 
cumprir a palavra em relação 
aos partidos e vereadores que 
lhe dão os votos que precisa.

ACORDOS E COSTURAS
O União Brasil reforçou o pa-

lanque do vice-governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) na corrida 
ao Palácio dos Bandeirantes em 
2022 na noite desta terça-feira 
(21). Os tucanos querem apoio 
também do MDB. “É um senti-
mento de Brasil moderno, o ver-
dadeiro liberalismo”, disse Garcia. 
A prefeita Paula Lemos (DEM) es-
teve presente no evento.

LÍDER DA UNIÃO
Geninho Zuliani irá assumir o 

posto de secretário-geral da exe-
cutiva estadual quando a fusão 
entre DEM e PSL for formalizada. 
Segundo o Diário da Região, o 
deputado federal deve ficar ain-
da com a coordenação do dire-
tório municipal de Rio Preto.

CPI DA PANDEMIA
O médico Fauze Daher elo-

giou o trabalho do vereador Ra-
phael Oliveira (PRTB) frente à CPI 
da Pandemia. De acordo com 
Fauze, o relatório elaborado pelo 
vereador é o mais completo e me-
rece análise do Ministério Público.

BURACO SOBRANDO
Colômbia vai acabar no buraco. 

É o que dizem os moradores de lá. 
Inúmeras ruas cheias de buracos há 
mais de dois anos e nada foi feito ou 
anunciado, principalmente as ruas 
do bairro Joel Formiga. Moradores 
já não sabem onde recorrer. 

CANDIDATA DA PIADA
Uma pré-candidata a depu-

tada federal por São Paulo, em 
recente conversa, diz que vai 
conseguir votos de Minas Gerais 
para ser eleita. Quem ouviu teve 
que esconder a gargalhada.

ECONOMIA EM ALTA
O uso de máscaras foi prorro-

gado até 31 de janeiro. Enquanto 

PAINEL 

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

Natal 2021 ainda na pandemia – o que fazer?
“Mesmo com o avanço da vacinação, ainda estamos vivendo uma pandemia... é possível comemorar o 

Natal e se reunir com as pessoas amadas mesmo assim?” Mensagem da Sodexo – Serviços de qualidade 
de vida, que chega até todos nós para avaliarmos a importância deste Natal para nossas vidas. Segue.
Panetones nas prateleiras, 

luzinhas piscando nas janelas 
dos prédios, shoppings enfei-
tados... esses são sinais de que 
o Natal está chegando.

E esse ano será bem dife-
rente: ainda estamos vivendo 
uma pandemia, porém, para 
quem passou o ano inteiro se-
parado de pessoas queridas, a 
vontade de se reunir é grande!

A vacinação para a Co-
vid-19 começou no Brasil, 
surgiram variantes do vírus e 
os cuidados precisam ser man-
tidos. Por isso, não é recomen-
dável reunir muitas pessoas ou 
expor os idosos e indivíduos 
dos grupos de risco.

No entanto, 25 de dezem-
bro sempre foi um dia para re-
flexão, sintonia entre familia-
res e demonstrações de afeto. 
Como fazer, então?

COMO CELEBRAR O 
NATAL EM 2021?

Já ficamos isolados demais 
esse ano – nem o mais severo 
dos especialistas acredita que 
as pessoas não vão se reunir 
com seus familiares neste Na-
tal. Como não há vacina, o 
ideal ainda é manter o isola-
mento e evitar aglomerações. 
Mas há alternativas para que 
as comemorações de Natal na 
pandemia sejam momentos de 

prazer e confraternização!
PRESERVE OS IDOSOS

A melhor saída seria manter 
os idosos isolados. Se isso não 
for possível, uma dica é reuni-
-los apenas com pessoas que já 
fazem parte do cotidiano deles. 
Assim, o risco é menor.

Durante o Natal, atente-se 
para o tempo de exposição 
sem máscara nos encontros – 
só tire a máscara para comer. 
Se possível, monte a mesa das 
refeições num lugar aberto, 
respeitando o distanciamento 
recomendado entre as pes-
soais. Mesmo assim, o ideal é 
sentar-se com distanciamento 
dos idosos e pessoas do gru-
po de risco que não moram na 
mesma casa que você.
MANTENHA OS CUIDA-

DOS COM A HIGIENE
É sempre bom lembrar que 

o banheiro do local do encon-
tro precisa ter sabonete para 
lavagem das mãos e, se possí-
vel, papel toalha para secar as 
mãos. E em todos os ambien-
tes, principalmente onde será 
manipulada a comida, é preci-
so ter álcool gel à disposição 
dos convidados.

MENOS 
AGLOMERAÇÕES
Dá para organizar vários 

encontros diferentes mais cur-

tos, com menos pessoas em 
cada um deles. Sempre com 
máscara, uso de álcool em gel 
e distanciamento entre as pes-
soas. Não se esqueça de que 
é preciso manter uma atitude 
segura durante a pandemia.
APENAS UMA PESSOA 
DEVE FICAR RESPON-
SÁVEL PELA COMIDA

Sabe aquela tradição de 
cada pessoa da família levar 
um prato? Neste momento, 
ela não é muito recomendada. 
O ideal é que apenas uma pes-
soa (que esteja com a saúde 

Desafios do consumo e varejo no pós-pandemia
Conforme o mundo emer-

ge da pandemia da covid-19, 
empresas e consumidores per-
cebem o aumento de preços de 
serviços e bens de consumo.

Este efeito é global e, assim 
como a crise financeira global, 
entre 2008 e 2009, desta vez, 
a doença e as restrições sociais 
causadas por ela levaram o 
crédito por esse efeito na eco-
nomia atual, porque reduziram 
a demanda, o que, por sua vez, 
deprimiu os preços.

À medida que a campa-
nha de vacinação avança, 
as empresas e a população 
geral conseguem perceber 
quais foram os efeitos con-
cretos da pandemia que ain-
da não terminou.

Certos insumos para a pro-
dução e transporte de produ-
tos vendidos estão registrando 
valores muito altos em rela-
ção aos apontados antes da 
crise sanitária. Mas, muitas 
dessas altas podem não durar 
pelos próximos trimestres en-
quanto outras aparecem com 
um caráter mais permanente.

Tal incerteza deixa as em-
presas de consumo e varejo 
em dúvida. Manter os preços 
estáveis em uma tentativa de 
chamar clientes ou subir os 
valores das mercadorias para 
equilibrar as margens de gas-
tos e lucros?

Diversos varejistas e em-
presários da indústria de con-
sumo se deparam com proces-

isso, os supermercados e centros 
de compras estão lotados, apesar 
dos preços estarem lá em cima.

TIME COM 
RESPONSABILIDADE

Júlio Samara foi reeleito pre-
sidente do Barretos Esporte Clu-
be. Promete tocar o time com 
responsabilidade e austeridade.

DOCE DO BEM
Paçoca (SD) exibe nas redes 

sociais o seu trabalho social. 
Nesta semana o vereador distri-
bui panetones no Milton Sopa, 
Ibirapuera, Santa Cecília, Dom 
Bosco e Leda Amêndola.

HISTÓRIA DA REVOLUÇÃO
Nascido em Barretos, Fernan-

do Camargo foi soldado voluntá-
rio da Revolução Constituciona-
lista de 1932, sendo morto em 
combate na região das cidades 
de Lindóia e Socorro.

O REPRODUTOR
Candidato em 1968 à prefei-

tura de Barretos, Christiano Car-
valho era chamado de “velho” 
pelos adversários. Certo dia, num 
comício, alguém provocou: “fala 
mais alto, bagaço!”. Ele respon-
deu na bucha: “Eu quero lembrar 
que sou candidato a prefeito, e 
não a reprodutor. Se a cidade 
quer um bom reprodutor, vocês 
devem votar no outro. Mas se de-
seja um bom prefeito, votem em 
mim.” Ganhou a eleição.

em dia) prepare toda a ceia.
USE A TECNOLOGIA 

A SEU FAVOR
Para as pessoas que opta-

rem por passar os dias de festa 
isoladas, uma boa alternativa 
é usar a tecnologia a favor, 
com reuniões online, chama-
das de vídeo e voz.

Certamente será um Natal 
diferente para todos e que fi-
cará marcado para sempre, 
mas é sempre tempo de ser 
feliz e demonstrar amor e so-
lidariedade àqueles que im-
portam em nossas vidas.

sos inflexíveis de avaliação de 
preços e promoções e não con-
seguem responder adequada-
mente aos custos de insumos 
que aumentam rapidamente e 
à diminuição de estoques de 
produtos com alta demanda.

Levando em conta a rea-
lidade tão dinâmica e conec-
tada que vivemos, com um 
comércio digital em amplo 
crescimento, as empresas do 
setor devem encontrar a me-
lhor maneira de redesenhar 
processos de preços e promo-
ções para atender à demanda 
do cliente e enfrentar custos 
crescentes dos insumos.

Os mais afetados são os 
serviços de alimentos, bebi-
das, bens de consumo, varejo 
e restaurantes - basicamente 
onde existe a necessidade do 
trabalho presencial e, conse-
quentemente, da manutenção 

dos protocolos de segurança e 
distanciamento social.

Com toda a situação, pro-
fissionais do setor compreen-
dem a incerteza quanto à tem-
porariedade dos aumentos dos 
preços. O caminho atual da 
economia está diretamente 
ligado à trajetória do vírus e 
aos efeitos dele na população 
e, por isso, as empresas pre-
cisam pensar em como lidar 
com os impactos na rentabili-
dade e nos caixas.

A escassez de mão de obra, 
restrições nas cadeias de supri-
mentos e inflação de preços não 
devem necessariamente levar à 
falência de empresas que ge-
renciam proativamente as pró-
prias estruturas de custo e recei-
ta para proteger as margens.

Mas, é importante enten-
der que a pandemia resultou 
na ativação de vários gatilhos 

comuns de melhoria de de-
sempenho e em várias alavan-
cas que podem ser acionadas 
para neutralizar o resultado 
financeiro negativo.



BARRETOS, 23 de dezembro de 2021A informação com precisão e credibilidade A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

A Coluna Interligado deseja que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade.

A segunda-feira (20) começou com festa para o empresário José Augusto Machado, da Ótica Rima. 
A comemoração aconteceu em grande estilo, lá pelos lados de Recife/PE, em Cabo Santo Agostinho, e contou 

com a presença dos amores de sua vida, a esposa Alexandra e a filha Júlia (foto). Parabéns!

Carlos Henrique Bessa também completou idade nova nesta 
semana, na quarta-feira (22). O Supervisor Técnico da Vale TV, 
recebeu milhares de cumprimentos de amigos e familiares, e 

todo o carinho da esposa Carol Rustice (foto). Felicidades!

A terça-feira (21) foi dia de Fred Neto celebrar mais um ano de 
vida. Ele passou a data especial rodeado por seus familiares, e 
recebendo muitas felicitações de seus amigos. Tudo de bom!

Caren Canevarolo Franco aproveita o melhor da 
vida em mini férias na cidade de Ubatuba/SP. 

A bióloga é natural de Severínia, mas atualmente mora 
e trabalha em São José do Rio Preto. Bom descanso!

O estilista Marcelo Ortale mais uma vez bombou as 
redes sociais, e motivo foi esta postagem da fantasia com 
tema GLBTQIA+, de uma festa que aconteceu na cidade. O 
evento não faltou brilho, cores, glamour e muita alegria, e 

claro, o click rendeu muitas curtidas. Sucesso!

O último domingo (19) foi de comemoração para 
Débora Richieri, que completou mais um ano de vida. 
O carinho ficou por conta das filhas Samara e Lavínia, 

e as felicitações de amigos e familiares. Parabéns!
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POLÍTICA

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

AMIGO SECRETO ENTRE OS POLÍTICOS
Um gaiato confessou uma dúvida lá na esquina do peca-

do. Em época de amigo secreto, qual seria o presente que o 
vereador Rodrigo Malaman (PSDB) daria se tirasse o pape-
lzinho com o nome de Paula Lemos (DEM) e se a prefeita 
fosse sorteada com o amigo oculto Ângelo Tegami (PV).

COM AS BARBAS DE MOLHO
A maioria prefere Papai Noel com barba. Porém, há quem 

sonhe em vê-lo sem os longos pêlos no rosto.

O BURACO É IMPACTANTE
Dizem que na atual temporada barretense, o amável Papai 

Noel trocará a entrada triunfal pela chaminé da lareira pelos 
buracos das ruas. Serão presentes para todos os cantos.

O ARVOREDO NATALINO EM DEBATE
Não basta uma árvore de natal artificial. É preciso arbo-

rizar a cidade. De preferência, plantando frutíferas também.

UM NOVO TEMPO VEM AÍ
Em 2022, o eleitorado aguarda com ansiedade o discurso do 

vereador Eduardo do Mercado (REP), na tribuna da Câmara.

CURIOSO PARA SABER DO ACORDÃO
Qual o conteúdo da conversa que rola solta na salinha de 

reuniões da Câmara Municipal. Lá não tem transmissões ao 
vivo e o eleitor fica imaginando as confabulações secretas no 
recanto privado.

SONHOS OU PESADELOS PARA O ANO NOVO
Tem munícipe que já está sonhando com o valor do IPTU, 

IPVA, IR, entre tantas tributações. E acorda assustado.

QUESTÃO DE GOSTO
Tem leitor esperto que prefere um tribuno. Outros, um tri-

buto. Deus me livre. Santa Paula que me proteja!

TRAQUE NO CRETINO DA CAGADA
Não se deve soltar foguetes de estampidos no fim de ano 

por causa da cainçada. Porém, o animal alheio bosteia na mi-
nha calçada todo dia. Tranque no cretino.

FELIZ NATAL E BOM ANO NOVO
Mais Jesus e menos consumo. Mais compreensão e me-

nos intolerância. Vida em primeiro lugar.

PAULO CORREIA
Vereador

Vereadores aprovam 18 projetos durante sessão extraordinária
Os vereadores barretenses 

aprovaram 18 matérias duran-
te sessão extraordinária rea-
lizada na última terça-feira 
(21), na Câmara.

Entre os assuntos debatidos 
estavam aberturas de crédito, 
doações de áreas, incentivos fis-
cais, subsídio para o transporte 
público coletivo,  anistia para re-
gularização de construções, par-
celamento de dívida com Ins-
tituto de Previdência e  outros. 
Confira no resumo abaixo:

- Das 18 matérias, 06 são 
projetos de aberturas de crédi-
to de autoria do Poder Executi-
vo que somam R$ 15,6 milhões 
para melhorias em várias áreas.  
Os vereadores aprovaram: R$ 
180 mil para as instituições “O 
Amor”, “Rita Lobato” e “ABA-
VIN”; R$ 765 mil para constru-
ção da Casa Afro SP Brasil; R$ 

O ano de 2021 foi um dos mais 
difíceis para todos nós e a chegada 

das celebrações de fim de ano 
nos traz uma diversidade de 

sentimentos. Desejo que neste 
Natal toda a tristeza seja substituída 

por sorrisos, que o amor e a espe-
rança renasçam nos corações, 
e que o ano novo traga novos 
sonhos e muitas realizações. 

Feliz Natal e 
Feliz Ano Novo!

A Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, por 
meio da Coordenadoria de Se-
gurança Alimentar e Nutricio-
nal (Cosan), elaborou um car-
dápio especial de Natal a ser 
servido nesta sexta-feira, 24 de 
dezembro, véspera de Natal.

O cardápio diferenciado 
foi elaborado por cada unidade 
do Bom Prato e para a unidade 
de Barretos oferecerá Rúcula, 
Cupim assado ao molho mantei-
ga, Batata Natalina, Arroz bran-
co/Feijão carioca e doce de frutas.

Todos os clientes poderão 
se servir do almoço especial de 
Natal, lembrando que as refei-
ções começam a ser servidas 
às 10h30, preferencialmente 
para idosos, e a partir das 11 
horas para o público em geral.

Adultos pagam R$ 1,00 e 
crianças com até 6 anos têm a 
refeição gratuita, assim como a 
população em situação de rua, 
que devem apresentar o cartão 
com QR Code. As prefeituras 
são responsáveis pelo cadastra-
mento e a entrega do cartão.

615 mil para reforma da praça 
Francisco Barreto; R$ 3 mi-
lhões para a construção de um 
novo Postão; R$ 5 milhões para 
recapeamento asfáltico em ruas 
e avenidas de vários bairros e 
R$ 6 milhões para asfaltamento 
do bairro Jardim Caiçara.

- Outros 03 projetos tra-
tam de doações de áreas. Os 
vereadores aprovaram doa-
ções de lotes no Distrito In-
dustrial II às empresas Alpha 
Centauro Química Ltda e S & 
Q. Transportes e Agropecuá-
ria Eireli, além de doação de 
imóvel à Fundação Pio XII.

- Dois projetos são rela-
cionados à água e ao esgoto. 
A Câmara aprovou que novos 
loteamentos sejam obrigados 
a instalar sistemas de abaste-
cimento de água, esgotamen-
to sanitário e fazer a interli-

gação dos novos lotes à rede 
pública. Também foi definida 
a destinação da taxa cobra-
da dos empreendimentos nas 
concessões de uso dos siste-
mas de água e tratamento de 
esgoto no Município.

- Os demais projetos foram: 
criação do programa de assis-
tência técnica pública e gra-
tuita para habitação de interes-
se social; redução dos valores 
da “taxa do lixo” (serviços de 
limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos) a serem co-
brados a partir de 2022; limite 
de R$ 200 mil/mês o subsídio 
financeiro pago pela Prefeitura 
à empresa do transporte públi-
co coletivo; parcelamento da 
dívida de R$ 196 milhões com 
o Instituto de Previdência em 
240 meses; criação do progra-
ma ProBarretos para oferecer 

incentivos fiscais e gerar desen-
volvimento do setor comercial, 
industrial e de prestação de ser-
viços; prazo para solicitar anis-
tia na regularização de cons-
truções prorrogado  para 31/
mar/2022; e proposta de Emen-
da à Lei Orgânica que prevê as 
emendas impositivas dos ve-
readores a partir de 2023.

Bom Prato oferece almoço especial de Natal

Natal simboliza nova 
vida, pois é neste dia que 

comemoramos o nascimento 
de Jesus... Que o menino 

Jesus ilumine a todos 
os barretenses neste 

Natal, com a esperança 
de dias melhores 

e momentos especiais. 

São os votos do vereador 
Nestor Leonel!!!
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COTIDIANO

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto disponibiliza a 
partir desta quarta-feira (22), a 
Previsão do Tempo para Bar-
retos em seu site institucional.

A autarquia possui 12 esta-
ções meteorológicas, mas no 
site estarão disponíveis ape-
nas as informações da estação 
da sede do SAAE com dados 
do dia e para os próximos cin-
co dias.

O objetivo desse conjun-
to de estações é para se ter 
conhecimento do microcli-
ma local. As estações foram 
instaladas em 12 pontos do 
município com monitoramen-
to num raio de 2,5 Km com 
medições em tempo real que 
identificam diferenças de tem-
peratura, pressão e umidade.

“Uma única estação não 
representa toda a condição 
meteorológica de Barretos. A 
partir dessas medições pode-
mos identificar as áreas que 
têm menor evaporação e in-
filtração de água por falta de 
árvores. As estações foram 
instaladas por zonas de distri-
buição. Portanto, quanto mais 
conhecimento das variações 
climáticas, mais conheci-
mento se tem do consumo de 

água. Então, elas dão previsão 
da possibilidade de aumento 
de consumo de água em de-
terminados bairros e regiões, 
e fazer previsões da quantida-
de de água superficial que va-
mos ter nos córregos Aleixo, 
Pitangueiras e futuramente no 
Rio das Pedras. Medindo a 
quantidade de precipitações, 
a quantidade de chuva na 
cabeceira desses córregos, é 
possível antever a questão das 
secas e a quantidade de forne-
cimento. Não é simplesmente 
para saber como está o tempo 
em Barretos”, explica o supe-
rintende Waldo Villani Júnior.

Esse recurso meteorológi-
co integra a atividade “Plantar 
Água” do projeto ambiental do 
SAAE, o Super Conscientes, 
com a revitalização das mar-
gens dos córregos que abaste-
cem a cidade, bem como para 
se criar uma maior massa ver-
de com o plantio de árvores.

A ciência meteorológica 
disponibilizada pela autarquia 
permite ao governo Paula Le-
mos fazer previsões e antever 
efeitos climáticos extremos 
em Barretos criando políticas 
públicas programando, por 
exemplo, obras e eventos.

Qual é o seu desejo para o 
Ano Novo?  Comece metali-
zando coisas boas, que 2022 
seja diferente, uma porta de 
entrada para novos sonhos e 
um período de renovação na 
vida de todas as pessoas.

O North Shopping Barretos 
quer contribuir com esse mo-
mento, por isso, realiza o even-
to “Vibre e Celebre 2022!”, no 
dia 28 de dezembro, no esta-
cionamento do centro de com-
pras, a partir das 18 horas.

Para participar do encontro 
foram convidados o psicólogo 
Túlio Gambarato, que irá con-
versar e dar palavras de mo-

tivação, conforto e superação 
para o público, e o terapeuta 
de bem-estar Hernane Souza, 
que conduzirá um momento 
de meditação guiada com ba-
ses na prática da Yoga.

“Sugiro que todos venham 
de roupas claras ou brancas, 
pois elas trazem boas energias, 
algo muito importante para o 
momento que vivemos e para o 
próximo ano”, convida o geren-
te geral do North Shopping Bar-
retos, Ricardo Martins Marques.

Ao final da celebração be-
xigas brancas serão soltas ao 
vento com os pedidos de to-
dos os presentes.

A prefeita Paula Lemos as-
sinou na última segunda-feira 
(20), convênio com a Secreta-
ria Estadual de Agricultura e 
Abastecimento, no valor de R$ 
206.890,00 para implementação 
do programa Agro SP + Seguro.

A verba corresponde ao va-
lor de uma caminhonete S10 
que será entregue pelo governo 
para fazer parte do patrulha-
mento no campo, levando mais 
segurança para os moradores 
da zona rural de Barretos.

O secretário estadual Ita-
mar Borges foi representado 
pelo presidente do MDB Bar-
retos, Chade Rezek, e pelo 
assessor de imprensa, Rogé-
rio Castro. Participaram do 
ato também os vereadores Dr. 

Chafei e Nestor Leonel. 
“Quero agradecer ao gover-

nador, ao vice-governador Ro-
drigo Garcia e ao secretário Ita-
mar Borges. É importante para 
o nosso desenvolvimento e es-
peramos receber a viatura em 
breve. Ė uma alegria imensa 
poder oferecer mais segurança 
para os moradores e trabalha-
dores do campo, que são prota-
gonistas de uma das principais 
áreas de desenvolvimento eco-
nômico do nosso município, 
que é o Agro. Com este reforço 
no patrulhamento temos a cer-
teza de que todos terão mais 
tranquilidade para investir na 
produção de suas propriedades, 
gerando mais empregos e ren-
da”, declarou a prefeita.

A prefeitura de Barretos e 
o Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto divulgaram o abre e 
fecha durante o Natal e Ano 
Novo. Confira!

PAÇO MUNICIPAL
23/12 e 30/12 – Funciona-
mento normal até às 14h
24/12 e 31/12 – Fechado
27/12 a 29/12 – Funciona-
mento normal até às 14h

UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE

24/12 e 31/12 – Funciona-
mento apenas das unidades do 
Barretos II e Marília das 07h 
às 17h
25 e 26/12 e 01 e 02/01 – Fechado
27/12 a 30/12 – Funcionamen-
to normal de todas as unidades
VACINAÇÃO CONTRA A 

COVID-19
22/12 e 23/12 – Unidades de 
saúde (08h às 13h)
22/12 – Calçadão da Rua 20 
(15h às 21h)
27/12 a 30/12 – Unidades de 
saúde (08h às 13h)
SAAE
24/12 e 31/12 – Fechado
Somente plantão: (17) 3321-5300
27/12 a 30/12 – Atendimento 
normal

COLETA DE LIXO
24/12 e 31/12 – Coleta será fei-
ta 2 horas antes do habitual
25/12 e 01/01 – Não haverá coleta

CARTÓRIOS
Os Cartórios de Registros e 

de Notas do Estado de São Pau-
lo estarão fechados nos dias 25 
dezembro e 1º de janeiro. Já nos 
dias 24 e 31 deste mês, o expe-
diente é facultativo, a critério 
do titular da unidade. Após o 
Ano Novo, o expediente nor-
mal -- das 9h às 17h - é retoma-
do no dia 3 de janeiro.

POUPATEMPO
Nesta sexta-feira e no sába-

ABRE E FECHA DE FINAL DE ANO

SAAE Barretos disponibiliza 
previsão do tempo em seu 

site institucional

Prefeita Paula Lemos assinou convênio para 
implementação do programa estadual Agro SP + Seguro

do, dias 24 e 25 de dezembro, 
os postos do Poupatempo em 
todo o estado de São Paulo esta-
rão fechados. As unidades rea-
brem em seu horário habitual 
a partir de segunda-feira (27), 
mediante agendamento prévio. 
Na próxima semana, nos dias 
31 de dezembro e 1º de janeiro, 
os postos também fecham para 
atendimento presencial.

BANCOS
Segundo a Febraban (Fede-

ração Nacional dos Bancos), o 
esquema de atendimento nos 
bancos no período do Natal 
será o seguinte no Brasil: As 
agências vão funcionar nestes 
horários no dia 24 (sexta-fei-
ra), véspera de Natal: - Estados 
com horário de Brasília: das 9h 
às 11h - Estados que têm 1 ou 
2 horas de diferença em rela-
ção a Brasília: das 8h às 10h. 
No dia 25, as agências não vão 
abrir, já que é sábado. Carnês 
e contas de consumo (como 
água, energia, telefone etc.) 
vencidos no feriado poderão 
ser pagos sem acréscimo no 
dia útil seguinte.

INSS
No dia 24, as agências de 

atendimento do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) em 
todo o país irão funcionar das 7h 
às 13h, para atendimentos que 
foram agendados para a data. 
Haverá alteração também no ho-
rário de atendimento pela Cen-
tral 135, que será das 7h às 19h.

CORREIOS
No dia 24, o atendimento 

nas agências dos Correios em 
todo o país será realizado das 
9h às 14h. Nesse dia, a Cen-
tral de Atendimento ao Cliente 
(CAC) estará disponível das 
8h às 14h. No dia de Natal, as 
agências não vão abrir.

Celebração para receber 
2022 acontece no dia 28 no 
North Shopping Barretos

Estações meteorológicas fornecem conhecimento 
do microclima local do município
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COTIDIANO

2021: Confira o horário 
de funcionamento dos 
bancos no final de ano

As festas de final de ano 
estão chegando e sempre fica 
a dúvida qual o horário de 
funcionamento dos bancos em 
todo o Brasil. Então, anote aí!

Os bancos vão fechar no 
último dia útil do ano, 31 de de-
zembro (sexta-feira), conforme 
informou a Federação Brasilei-
ra de Bancos (Febraban).

Assim, o último dia do 
ano para atendimento ao pú-
blico, com expediente normal 
para a realização de todas as 
operações bancárias solicita-
das pelos clientes, será 30 de 
dezembro (quinta-feira).

Já neste dia 24 de dezem-
bro (sexta-feira), o horário 
de funcionamento é especial. 
As agências irão abrir ao pú-
blico das 9h às 11h.

COMO FAÇO PARA 
PAGAR AS CONTAS?

A Febraban orienta a po-
pulação a utilizar os canais 
alternativos de atendimen-

to bancário, como mobile e 
internet banking, caixas ele-
trônicos, banco por telefone 
e correspondentes para fazer 
transações financeiras.

Os carnês e contas de 
consumo (como água, ener-
gia, telefone e etc) vencidos 
no feriado poderão ser pagos 
sem acréscimo no dia útil 
seguinte. Normalmente, os 
tributos já estão com as da-
tas ajustadas ao calendário 
de feriados, sejam federais, 
estaduais ou municipais.

Os clientes também po-
dem agendar os pagamentos 
das contas de consumo ou 
pagá-las (as que têm código 
de barras) nos próprios caixas 
automáticos. Já os boletos 
bancários de clientes cadas-
trados como sacados eletrô-
nicos poderão ser agendados 
ou pagos por meio do Débito 
Direto Autorizado (DDA). 
(Fonte: Reconta Aí)

O Hospital de Amor, refe-
rência do tratamento de câncer 
no Brasil, tem uma caracterís-
tica marcante que vai além de 
seu serviço de excelência em 
alta complexidade: a capaci-
dade de reunir pessoas moti-
vadas para um projeto maior.

Foi assim desde sua cria-
ção, quando uniu o conceito 
de medicina ao amor e à hu-
manização.

Para chancelar os 60 anos 
dessa fascinante trajetória e 
celebrar a nova fase da entida-
de, o hospital criou a campa-
nha “Todo mundo pode salvar 
vidas. Inclusive você”.

Com ela, o HA também lan-
ça seu logotipo comemorativo 
“HA 60 anos”. A partir de ago-
ra, toda a comunicação do hos-
pital carregará este selo como 
um símbolo de celebração, as-
sim como um lembrete de que 
todo mundo pode salvar vidas.

O Hospital de Amor fez 
história ao apostar em três pi-

Fechando as comemora-
ções de seu Jubileu de Ouro, 
na última terça-feira (21), o 
prédio do SAAE recebeu o 
nome de Moysés Henrique 
Belmiro Ferreira, ex-servidor 
da autarquia por 40 anos.

Moyses trabalhou no SAAE 
desde os 16 anos (1979), nas 
funções de leiturista, escritu-
rário, auxiliar de encarregado, 
encarregado do setor de corte, 
encarregado do setor de análise 
de contas, chegando a ser chefe 
do setor de fiscalização e gestor 
do contrato de limpeza urbana.

Ele faleceu aos 23 de feverei-
ro de 2020, vítima de uma fata-
lidade, próximo de se aposentar.

O ato foi possível em ra-
zão da Lei nº 105, de 24 de 
julho de 2020, de autoria do 
saudoso vereador Euripinho 
Naben, e contou com a pre-
sença da viúva de Moysés, a 
também servidora do SAAE, 
Sílvia Regina Santana Ferrei-

Hospital de Amor completa 60 anos com nova campanha de doação

O fim de ano será mais ge-
neroso para os cerca de 190 
mil professores da rede esta-
dual de ensino, com o anún-
cio do pagamento da primei-
ra parcela do Abono-Fundeb 
aos servidores do Quadro do 
Magistério. O pagamento está 
programado para esta sexta-

Instituição aproveita a data para impactar a sociedade ao enaltecer o poder transformador de quem doa
lares de desempenho (preven-
ção, tratamento e pesquisa). 
O “core” é o tratamento hu-
manizado, que se soma à rede 
de apoio para os familiares e 
ao desafio de inovação com a 
excelência do corpo médico. 
Toda a sociedade brasileira se 
beneficia da eficiência do HA, 
pois as doações se transfor-
mam em investimento.

Para Henrique Duarte Pra-
ta, presidente da instituição, é 
fundamental inspirar as pes-
soas para a experiência de 
doar, prática que ainda não 
integra a cultura brasileira, 
em especial nas camadas mais 
abastadas da população.

“Esperamos ampliar o 
engajamento e o comprome-
timento de novas fontes de 
arrecadação para desenvolver 
a ciência brasileira em prol da 
melhor assistência em onco-
logia”, explica.

O Hospital de Amor tem 
sua trajetória construída sob a 

máxima de que tudo é possí-
vel, como oferecer tratamen-
to especializado de altíssima 
qualidade fora de grandes 
centros, contar com tecnolo-
gia de ponta no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), além de 
investir em ensino e pesquisa, 
para se tornar a maior referên-
cia científica focada em cân-
cer da América Latina.

Também é possível cons-
truir em tempo recorde uma 
rede de unidades móveis para 
atuar em localidades distantes 
e de difícil acesso.

“E, hoje, acreditamos que 
é possível transformar o hos-
pital em um centro de inova-
ção e novas ideias. Com amor, 
tudo é possível”, afirma Prata.

COMO DOAR?
Há várias formas de contri-

buir com o HA, pelo site, pelo 
telefone (17) 3321-6607, com 
campanhas de arrecadação pes-
soais, ao sugerir doações em 
forma de presentes de aniversá-

rio ou Natal, por exemplo.
Pessoas físicas e jurídicas 

também podem destinar per-
centuais de seus impostos de 
renda, através de projetos de 
saúde, idosos e crianças.

Também é possível doar 

via programas de leis de in-
centivo, como o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica - PRONON, Lei 
Federal de Incentivo à Cultu-
ra e de Fundos Internacionais.

Prédio do SAAE recebe nome do ex-servidor Moysés 
Ferreira em comemoração do Jubileu de Ouro da autarquia

Moysés foi servidor do SAAE por 40 anos
ra, e dos filhos Bruno Ferrei-
ra, Gabriela Ferreira e José 
Augusto Gonçalves Neto.

A prefeita Paula Lemos, 
que precisou ir a São Paulo 
em um compromisso, foi re-
presentada pelo Secretário 
Municipal de Finanças, Fer-
nando Soares. “É uma belíssi-
ma homenagem a esse servi-
dor que tanto atuou e elevou o 
nome do SAAE”, considerou.

A cerimônia teve também 
a participação de servidores 
do SAAE, Fabíola Correia 
(Secretária Municipal de Rela-
ções Institucionais e Comuni-
cação), Maria Adélia Espinha 
de Lima (Secretária Municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico), Raul Paganelli Guima-
rães (Secretário Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos), 
demais familiares de Moysés, 
Tarcísio Scanavinno (ex-supe-
rintendente) e a viúva de Euri-
pinho, Waldecler Naben.

Silvia Ferreira agradeceu 
emocionada a homenagem. “Es-
tamos muito felizes e emociona-
dos com tudo isso. É um orgulho, 
nos 50 anos do SAAE, ter essa 
homenagem a ele que trabalhou 
por 40 anos aqui”, expressou.

“O governo Paula Lemos, 
por meio da denominação do 
prédio, quer agradecer a todos 
os servidores que passaram 
por essa autarquia nesses 50 
anos e que não mediram es-
forços para que Barretos ti-

vesse e tenha um serviço de 
saneamento básico de quali-
dade. Que nos próximos 50 
anos possam ser lembrados os 
grandes trabalhos que fizemos 
para o município de Barre-
tos”, destacou o superinten-
dente, Waldo Villani Júnior.

O Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Barretos 
comemora nesta quinta-feira, 
dia 23, seus 50 anos de cria-
ção por meio da Lei nº 1.300. 
(Foto: Tininho Jr.)

1ª Parcela do Abono aos professores 
será paga nesta véspera do Natal

Cerca de 190 mil profissionais da educação serão contemplados com o benefício

-feira, 24 de dezembro. 
O Secretário Estadual da 

Educação, Rossieli Soares, 
afirma que um projeto de lei 
para pagar também os servi-
dores do Quadro Administra-
tivo da Seduc-SP será enviado 
à Assembleia Legislativa de 
São Paulo (ALESP) em janei-

ro, mas o pagamento do abo-
no dos professores efetivos e 
temporários já está garantido 
para esta semana. 

“Esta ação inédita de-
monstra o reconhecimento 
do Governo do Estado de São 
Paulo aos profissionais que 
tanto se dedicaram e reinven-
taram nesse período de pande-
mia”, destaca Rossieli Soares.

O pagamento do abono 
salarial deve cumprir o novo 
mínimo de 70% de gastos de 
pessoal, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento para a 
Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), em cará-
ter excepcional e transitório. 

De acordo com a Lei Com-
plementar 1.363 (13/12/2021) 
todos os profissionais do qua-
dro do magistério com exer-
cício efetivo no ano de 2021, 
efetivos ou não, receberão o 
benefício. Integram o qua-
dro do magistério: dirigentes 

regionais de ensino, direto-
res de escola, professores da 
educação básica I (PEB I), 
professores da educação bási-
ca II (PEB II), professores II, 
supervisores de ensino e coor-
denadores pedagógicos. 

O valor pago será propor-
cional à jornada de trabalho, 
calculada com base no tempo 
de serviço do profissional na 
rede estadual durante o ano e 
sua frequência. 

O servidor que manteve 
vínculo ativo com a Seduc-SP 
durante o ano inteiro de 2021 
receberá um valor referente 
aos 12 meses. Caso não tenha 
trabalhado o ano todo, rece-
berá um valor proporcional ao 
seu tempo na rede. 

Diferentemente do bônus, 
o pagamento do abono sala-
rial não está atrelado a metas 
e não será incorporado aos 
vencimentos. Trata-se de uma 
medida excepcional para o 
ano de 2021.
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JABORANDI COLINA
Festas antecipam Natal das criançasEducação e Assistência 

ganham novos veículos
O final de ano em Jabo-

randi tem sido de realizações 
com a entrega de importan-
tes obras e também de novos 
veículos, que já foram incor-
porados à frota municipal e, 
em breve, estarão à disposi-
ção da população.

O município adquiriu 
com recursos próprios, no 
valor de R$ 110 mil, um ôni-
bus ano 2004 com 46 luga-
res, que foi entregue no úl-
timo dia 10. O coletivo será 
utilizado no transporte de 
estudantes universitários.

“Mesmo diante da retração 
econômica, os investimentos 
continuam a todo vapor. Exis-
tem ônibus na frota municipal 
com quase 30 anos de uso e com 
esta nova aquisição iniciamos a 
renovação da frota rodoviária 
para transporte de estudantes e 
trabalhadores na região”, expli-
cou o prefeito Silvinho.

“Não medimos esforços 
para manter e melhorar o 
transporte gratuito oferecido 
aos estudantes universitários. 
É gratificante dar condições 
para que os jovens se qua-
lifiquem e busquem cresci-
mento nas futuras carreiras 
profissionais. É só através da 
educação que conseguimos 
transformar a sociedade”, 
acrescentou o prefeito.

MAIS UMA SPIN
A Secretaria de Assis-

tência e Desenvolvimento 
Social ganhou no último dia 
17 uma Spin completa, 0km, 
com capacidade para 7 pas-
sageiros, adquirida da Bavep 
Barretos, vencedora do pro-
cesso licitatório.

Dos 120 mil reais utiliza-
dos na aquisição do veículo, 
R$ 73.701,00 são provenien-
tes de convênio celebrado 
com o Ministério da Cidada-
nia, através de emenda apre-
sentada pelo deputado federal, 
Luiz Carlos Motta (PL), que 
atendeu solicitação feita pelo 
então prefeito Ronan Cardozo 
e pelo vereador Odair Ras-
teiro. O valor remanescente 
de R$ 46.299,00 foi custeado 
pela prefeitura.

O prefeito Silvinho e a 
secretária Alessandra Vianna 
(Assistência) acompanharam 
a entrega do veículo, que per-
mitirá que as famílias com 
maior vulnerabilidade so-
cial sejam transportadas com 
maior conforto e segurança.

“Com o novo veículo o 
Conselho Tutelar, que dispu-
nha de um veículo com mais 

de 13 anos de uso, também 
será beneficiado já que o Fiat 
Mobi, ano 2018, utilizado 

pela Assistência será remane-
jado para uso das conselhei-
ras”, informou o prefeito.

A nova Spin fará o transporte dos munícipes 
atendidos nos projetos desenvolvidos pela Assistência

O ônibus proporcionará mais conforto 
e segurança aos estudantes universitários

O Natal chegou mais cedo 
para as crianças que se diver-
tiram nas festas promovidas 
pela Cogeb e MTB no final 
de semana. O clima ajudou e 
milhares de pessoas prestigia-
ram os dois eventos.

Com o valor arrecadado nas 
inscrições do passeio benefi-
cente, o grupo MTB realizou 
a festa no sábado, 18, na pra-
ça que margeia a Avenida das 
Cohabs. Além dos brinquedos, 
teve distribuição de muitas gu-
loseimas e Papai Noel entregou 

balas e bolas para a criançada.
A festa da Comissão Orga-

nizadora de Gincana Escolar 
e Bairros (Cogeb) também foi 
prestigiada por um grande pú-
blico na tarde de domingo, dia 
19, na praça da Cohab 2. Os três 
papais noéis chegaram de trenó 
cedido pela CTL Net. A criança-
da se esbaldou nos brinquedos e 
saboreou muitas guloseimas.

Também teve distribuição de 
sacolinhas surpresas e o sorteio 
de vale-compras entre os colabo-
radores que adquiriram cupons. 

Os ganhadores dos cinco prê-
mios de R$ 100,00 são: Marce-
lo Silva, Ângela Foresto, Wilian 
Longo, Maria Eduarda Barbosa 
e Carlos. Os cinco vales-com-
pras de R$ 200,00 premiaram 
Rosângela Rajab, Isabel Dassiê, 
Maria Aparecida Ribeiro, Adão 
Trivelato e Eliana Talaço.

O MTB e a Cogeb agra-
deceram todos que colabora-
ram para a realização dos dois 
eventos, que alegraram e pro-
porcionaram um Natal mais 
feliz para centenas de crianças.




