A Cidade
www.jornalacidadebarretos.com.br

BARRETOS E REGIÃO

BARRETOS, 22 de outubro de 2021

Ano VIII - Edição nº 455 - Ditribuição Gratuita

A informação com precisão e credibilidade

COLUNA PAINEL

COM A MENTIRA NÃO SE BRINCA! - “Isabel Rodrigues, mestre em Comunicação e Cultura Midiática e professora da FAAP e Unisantos, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, tratando de um tema muito popular nos dias atuais: as fakenews. Segue.
EDITORIAL - Leia na página 2

Os bastidores da política de Barretos e região
Página 2

Moradores do conjunto “Habitar Brasil” do bairro
Nova Barretos recebem escrituras definitivas
A prefeita de Barretos, Paula Lemos, recebeu no auditório
da prefeitura, cerca de 20 munícipes que representaram as
famílias residentes no Conjunto Habitacional “Habitar Brasil” do bairro Nova Barretos.
O encontro serviu para a
prefeitura, por meio da secretaria municipal de Habitação,
oficializar a entrega das escrituras das 52 casas do conjunto habitacional, dentro do
projeto implantado pela administração Paula Lemos, de
regularizar junto aos órgãos
competentes, as residências
de conjuntos habitacionais,
cujos proprietários ainda não

Barretos sedia evento
“Pedal para Todos”

A Confederação Brasileira de Montain Bike, em parceria
com a prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria de Turismo do município, realiza o “Pedal para Todos”, que ocorrerá no
próximo domingo (24). O secretário de turismo do município,
Cuiabano Lima, ressalta que o evento é para toda a família. “Será
uma manhã de diversão e lazer também para as famílias barretenses, que terão um percurso mais curto para seguir. Esperamos
reunir pais e filhos, em um passeio que celebra a atividade física
como um grande encontro de gerações”, afirmou.
Página 7

Barretos recebe
campeonato de vôlei
adaptado neste sábado

Comissão de empresários opina sobre
regras para obtenção de incentivos fiscais
A Câmara Municipal faz a entrega do título de Cidadão Honorário de Barretos ao presidente do
Centro do Professorado Paulista
(CPP), José Maria Cancelliero. A
homenagem acontece durante
sessão solene, na sexta-feira, 5 de
novembro, às 20 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.

Página 4

O grupo de estudo formado por empresários e líderes de
entidades do comércio, indústria e serviços de Barretos esteve reunido na última quarta-feira, dia 20, com secretários
e servidores municipais.
Esse é o terceiro encontro
do grupo com representantes
do poder público para chegar
a uma proposta coerente e assertiva para a criação do Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento de
Setores da Indústria, Comércio e Serviços (Pró-Barretos).
Desta vez, o secretário mu-

nicipal de Finanças, Fernando
Soares, e a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Adélia Bueno, apresentaram a tabela contendo
as regras e os prazos para as
empresas solicitarem os benefícios fiscais (descontos e isenções de impostos e taxas municipais) e ouviram a opinião e
as sugestões do empresariado.
A intenção do grupo é
que o Pró-Barretos valorize
as empresas já instaladas e
consolidadas na cidade e, ao
mesmo tempo, torne Barretos
uma cidade mais atrativa para

a vinda de novos empreendimentos, gerando desenvolvimento econômico e ampliando a oferta de empregos.
Estão previstos novos encontros antes de o projeto de
lei ser encaminhado para votação na Câmara Municipal.
Segundo a prefeita Paula
Lemos, ouvir a opinião dos
empresários é fundamental
para que a nova lei traga benefícios, seja feita de forma
assertiva e possa ser um marco para o crescimento econômico e geração de emprego e
renda para Barretos.

A organização do Barretos
Motorcycles, um dos maiores
encontros de motociclistas do
país, anunciou a 18ª edição do
evento para o período de 29
de abril a 1º de maio de 2022.
O evento acontece no Parque
do Peão, em Barretos, reunindo
atrações variadas voltadas ao
segmento, como apresentações
de acrobacias, shows musicais,
encontros de motoclubes, concursos, entre outras.
“Em breve teremos algumas
novidades e atrações para anunciar. O Barretos Motorcycles é

Foto: André Monteiro

cola Estadual Fábio Junqueira
Franco, no mesmo bairro. Estão inscritas equipes de Guaíra, Terra Roxa, Taquaral e Pirangi, além de Barretos.
A organização é da Secretaria Estadual de Esportes, por
meio da Diretoria Regional de
Esportes e Lazer de Barretos,
em parceria com a prefeitura
de Barretos, por meio da secretaria municipal de Esportes e Lazer.

Câmara de
Barretos fará
entrega de título
de cidadania
a presidente
do CPP

PRÓ-BARRETOS

Barretos Motorcycles tem
data confirmada para 2022
Barretos receberá neste
sábado (23) equipes de vôlei
adaptado de cidades da região
para a realização de um campeonato. Os times são formados por atletas amadores com
mais de 60 anos. A abertura
oficial do campeonato será às
9 horas, no Cemep do Christiano Carvalho, com partida
entre Barretos e Guaíra.
Haverá jogos no Cemep do
Christiano Carvalho e na Es-

conseguiram as escrituras definitivas dos imóveis.
O evento teve a participação da secretária municipal de
Habitação, Célia Rodrigues,
e dos vereadores Eduardo do
Mercado, Juninho Bandeira e
Raphael Silvério.

um evento consolidado no segmento e já estamos há um tempo trabalhando numa grade de
programação que atenda bem
ao seu público e, claro, seguin-

do todos os protocolos de saúde para o momento”, explicou
Jerônimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação organizadora.
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Editorial

Com a mentira não se brinca!

Isabel Rodrigues, mestre em Comunicação e Cultura Midiática e professora da FAAP e Unisantos, ocupa nosso
espaço de opinião nesta edição, tratando de um tema muito popular nos dias atuais: as fakenews. Segue.
“A disseminação da mentira
traz danos sérios à sociedade,
alguns podem ser irreversíveis.
O compromisso com a verdade
não é apenas da imprensa”.
Mentir é um erro! Mentir
sobre assunto sério, que pode
gerar danos à sociedade, por
vezes irreversíveis, vai muito
além do simples erro, pode ser
crime. E grave!
Não se doura a mentira
chamando-a de fake news,
glamourização de uma palavra gringa que no Brasil já é
quase que uma piada, usada
não raro para aliviar uma situação difícil, também para o
disseminador, o mentiroso.
Com a mentira não se brinca! Informação exata, correta
e verdadeira previne doenças,
acidentes, enfim, salva vidas.
Expressar inverdades, principalmente sobre temas relacionados a áreas consideradas
sensíveis, que tem a informação como única ferramenta
eficaz de prevenção, nada tem
a ver com liberdade de expressão, como querem alguns.
Trata-se, novamente, de
uma falácia, o que obriga a todos os cidadãos a permanecerem atentos, pois não são raros
os discursos bem elaborados,
mas sem qualquer fundamento
relacionado à verdade.
A mentira, que segue sendo usada com frequência
nessa pandemia, por exemplo, pode induzir o indivíduo
ao erro de não se cuidar e, a
partir daí, levá-lo à contami-

nação, hospitalização e até a
morte. Além de poder contaminar outros ao seu redor. Um
círculo vicioso irresponsável!
Líderes de opinião, aqueles especialistas que interpretam cenários, artistas de
TV, comunicadores de rádio
e famosos de reality shows,
que estão a todo instante se
comunicando em suas redes
sociais com fãs e seguidores,
ou mesmo quando questionados pela imprensa, precisam
agir com responsabilidade,
ter consciência do papel que
desempenham e do poder de
suas palavras. Eles sabem que
podem influenciar pessoas.
Essa mesma conscientização e responsabilidade devem
ser exigidas dos jovens que hoje
buscam a fama e tudo o que ela
pode oferecer (glamour, bajulação e dinheiro) atuando pelas
plataformas de vídeo da Internet.
Estes também possuem
forte capacidade de influenciar as suas audiências. Não é
por outra razão que são denominados de “influencers”.
Infelizmente, alguns disseminam conceitos que contrariam a verdade, ou seja,
espalham mentiras. E não vale
dizer, para desculpá-los e preservar os números de clicks da
audiência, de que erram porque são jovens ansiosos, inexperientes, desinformados. etc.
Nenhum público gosta de
ser enganado, nem mesmo os
que dão clicks para influencers. Eles precisam saber que

isso acontece!
Jornalistas também erram,
não são donos da razão. E
independentemente da plataforma de atuação, o compromisso profissional tem que
ser com a realidade dos fatos.
Eles sabem quais caminhos
trilhar para confirmar qualquer informação duvidosa.
No entanto, pela pressão
do tempo e desencontros provocados por este mesmo tempo escasso, equívocos ou erros
escapam. Porém, dificilmente
este erro é cometido de forma
deliberada, com a intenção de
enganar o público; quando o
erro é percebido, não raro é
corrigido imediatamente.
É importante saber separar
o joio do trigo. Com a liberação da Internet para o público e o surgimento das redes
sociais, foram criados muitos
veículos virtuais de comunicação. Contudo, alguns desses
nada têm a ver com os veículos
sérios e profissionais da comunicação, que valorizam a ética,
o compromisso com a notícia e
o cuidado na sua busca, elabo-

ração e publicação.
E tudo isso em respeito ao
público, que precisa confiar
no que lê, ouve e assiste nos
veículos de comunicação de
sua preferência. Credibilidade, cabe reafirmar, é vital para
qualquer veículo, da mídia tradicional ou não, que deseja ser
considerado de forma positiva
por seu público consumidor.
A maioria dos indivíduos
que compartilham informações
enganosas pelas redes sociais
certamente o fazem sem saber
de que se trata de inverdades e,
não só isso, dos possíveis danos
da sua disseminação.
Recentemente foram criados alguns veículos de checagem, mas estes, lamentavelmente, ainda são insuficientes
para retratar o volume de inverdades que circulam por aí.
Diante desse cenário, o que resta a todos em caso de dúvidas é
sempre buscar a veracidade da
informação. E se não a encontrar, jamais compartilhá-la.
A dúvida pode ser uma
mentira e causar algum tipo
de dano à sociedade.

Opinião

Você extrapola na alimentação e se
exercita para compensar depois?
Os prejuízos podem ser maiores que os benefícios
Para entender melhor o
tema, vamos começar com
uma frase importante para
esta situação: O remédio nunca será eficaz se a dose do veneno for maior que a dose do
antídoto.
Hoje em dia, com a correria
do dia a dia, tarefas com prazos
curtos, família e trabalho, acabamos trombando com a facilidade para encher a barriga,
o que pode dar muito errado.
Serviços de fast-food e supermercados nos dão opções baratas e que podem ficar prontas
para o consumo em minutos,
como doces e lanches.
O que não ajuda em tudo
isso, é que a maioria destes
alimentos é carboidrato com
alto índice glicêmico, gorduras hidrogenadas, gorduras
saturadas, e isso vai gerar um
aumento do status inflamatório no corpo humano. Muitas
pessoas acham que é correto
comer sem medo, sendo que
se malhar depois, tudo está
certo, e não é bem assim, a
conta não fecha, já que a dose
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do veneno será sempre maior
que a do antídoto. O potencial inflamatório que esses
alimentos podem gerar é tão
grande, que se exercitar ou
tomar cápsulas antioxidantes
pode não ser a solução.
Alimentos que utilizam
altas temperaturas na produção e necessitam de muitos
conservantes para maior durabilidade pertencem ao grupo
dos alimentos de maior poder
inflamatório, alguns exemplos
são frituras, biscoitos e bolachas, embutidos feitos com
carne vermelha, refrigerantes,
bebidas alcoólicas e salgadinhos. Muitas vezes estes são os
responsáveis por causar aquela
sensação de inchaço e desconforto no estômago, além de sintomas como azia, enxaqueca e
outros problemas relacionados
às doenças como hipertensão,
obesidade e diabetes.
E para evitar tudo isso,
batemos na mesma tecla: pratique atividade física! Uma
alimentação baseada em alimentos naturais e que não
Razão Social: Elaine Aparecida Mussa Jornal ME
Tiragem: 4 mil exemplares
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sejam processados, além da
prática constante de atividades
físicas, melhoram o metabolismo e o perfil inflamatório,
ficando mais perto de um equilíbrio nutricional e metabólico.
Alguns alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes
como gengibre, cúrcuma,
alho, limão e mel podem ajudar a equilibrar a dieta e a diminuir a reação dos alimentos
que causam inflamações no
organismo. Além de potencializar a recuperação das fibras
musculares e evitar lesões,
os alimentos com propriedades anti-inflamatórias trazem
benefícios para a melhora do
desempenho da saúde como
um todo.
É importante salientar que
o conteúdo deste e outros textos encontrados na internet,
são de caráter informativo. O
acompanhamento médico é
importantíssimo para o tratamento adequado de qualquer
doença, e garante a saúde de
cada paciente para uma vida
saudável, a longo prazo.

Jorge Chade Rezeck
Médico no Hospital São Jorge e
Clínica Unique Barretos, membro
titular da Sociedade Brasileira de
Clínica Médica.

PAINEL

NÃO É MAIS OPOSIÇÃO
“As pessoas me perguntam:
porque você está apoiando a Paula [Lemos] se você não é do partido dela?”, disse o vereador Carlão
do Basquete (PSD) em recente
inauguração, respondendo logo
em seguida: “A eleição acabou”.

Alckmin assombrando no quintal
tucano, a turma do PSDB resolveu
fazer uma romaria pelo interior de
São Paulo. Na sexta (15), Rodrigo
Garcia veio a Barretos no lançamento do Retoma SP. No sábado (16),
João Doria participou de evento no
Ypê Park em São José do Rio Preto.

NATAL SEM LUZ
O mês de outubro vai chegando
ao fim e até agora não foi anunciada
a decoração natalina da Praça Francisco Barreto. Os comerciantes sempre esperam um apoio da prefeitura
nesta época do ano, principalmente
agora na retomada da economia.

VEM AÍ 1
Ex-presidente Michel Temer
(MDB) virá a Olímpia e vai participar
do 4º Conexidades, realizado pela
UVESP (União dos Vereadores do
Estado de São Paulo) entre os dias
23 e 27 de outubro. Outros figurões
estão presentes, como Rodrigo
Garcia (DEM), Wilson Poit (Sebrae) e
o jurista Ives Gandra Martins.

UNIDOS NO PROPÓSITO
O Coronel PM Valdeci Silva Júnior participou no último final de
semana do 1º Congresso Nacional
Conservador, que aconteceu em
Ribeirão Preto. Dentre os palestrantes estavam Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles. O
barretense Renato Guedes fez palestra no primeiro dia do evento.
ELEIÇÕES DOS ADVOGADOS
Eleições em novembro para
presidência da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil), em Barretos,
têm até agora apenas uma candidata: Arany Lapiccirella.
ELEIÇÕES DOS SERVIDORES
Outra eleição que deve movimentar a cidade é a do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais.
Até agora duas chapas estão inscritas: Elaine Pereira Gomes (SAAE) e
João Mulata para presidência.
ENCHENTE DA 43
Ainda a respeito do Córrego
São Sebastião, um leitor informou
que a nascente fica logo atrás do
clube União. “Tudo que se construiu
abaixo foi invasão de área pública.
Aquele local é um fundo de vale”. De
acordo com o leitor, o problema das
enchentes na Avenida 43 será resolvido quando o córrego reaparecer.

VEM AÍ 2
Neste ano, a junção de integrantes da iniciativa privada, entidades,
fundações, governo e associações
representativas é debater e preparar
os agentes necessários para o processo de retomada econômica.
DEBATE DAS PRÉVIAS
João Doria (PSDB) não só decidiu participar do primeiro debate
das prévias presidenciais do PSDB,
contra o colega Eduardo Leite, como
também honrar Fernando Henrique
Cardoso que está com ele contra
Aécio Neves e Tasso Jereissati.
SERÁ QUE VAI?
Em relação ao partido no qual
vai se filiar Jair Bolsonaro, vai depender dos movimentos de saídas
e entradas no União Brasil - legenda 44 - fusão do DEM com o PSL.
PENSAMENTO DA SEMANA
“Se você não quer aparecer,
não deixe que o fato aconteça.”

MAIS UMA PENCA
Nesta semana a prefeitura de Barretos publicou mais uma portaria que
suspende 12 servidores públicos municipais de suas funções, seguindo determinação judicial. A lista foi publicada
na edição 1966 da Folha de Barretos.
FANTASMA DO
EX-GOVERNADOR
Com o fantasma de Geraldo

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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Nossa homenagem aos guardiões da saúde, escolhendo
vocês como representantes desta classe. Feliz dia do Médico!

Dr. Raphael Luiz Haikel
Médico Oncologista

Dr. Ademar Teizo Watanabe
Médico Ortopedista

Dr. Alfredo Carlos Pires
Médico Reumatologista

Dr. Munir Daher
Médico Vascular e Angiologista

Dra. Scylla Duarte Prata – Médica Oncologista,
e sua neta Dra. Cristina Prata Amendola – Médica Intensivista

Dr. Ilário Mauch
Médico Clínico Geral

Dr. José Iunes Filho
Médico Pneumologista

Dr. Edson Hayacibara
Médico Urologista

Dr. Vagner Chiapetti
Médico Geriatra

Dr. Guilherme Freire
Médico Infectologista

Dra. Helena Hayacibara
Médica Ginesologista
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Câmara fará entrega de título de
cidadania a presidente do CPP

José Maria Cancelliero recebe a homenagem durante sessão solene
A Câmara Municipal faz a
entrega do título de Cidadão
Honorário de Barretos ao presidente do Centro do Professorado Paulista (CPP), José Maria Cancelliero. A homenagem
acontece durante sessão solene, na sexta-feira, 5 de novembro, às 20 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara.
A iniciativa para concessão do título de cidadania é do
vereador Adilson Ventura de
Mello, o Professor Adilson.
A sessão solene para entrega do título será aberta ao público, no entanto, em virtude
das ações preventivas contra o
coronavírus, a capacidade do
prédio da Câmara está restrita
a 50%, o que totaliza 53 lugares. Também é obrigatório a
apresentação do comprovante
de vacinação, de ao menos
uma dose contra a covid-19, e
o uso de máscara.
O HOMENAGEADO
José Maria Cancellie-

ro está no segundo mandato como presidente do órgão.
Nasceu em Piracicaba-SP. Em
1958 iniciou a carreira como
professor, na cidade de Cândido Mota. Trabalhou como
diretor de diversas escolas no
Estado de São Paulo, nas cidades de Maracaí, Sumaré,
Lutécia, São José da Bela Vista, Rio das Pedras e Piracicaba, onde encerrou sua carreira
como supervisor de ensino.
Durante sua passagem
pelo magistério, concluiu o
curso de Administradores Escolares e também licenciatura
em Pedagogia. Participou de
comissões permanentes de estudo das diretrizes e bases da
educação nacional.
Em 1971 ingressou no Rotary Clube de Rio das Pedras,
onde exerceu a presidência
por três vezes e, no distrito, atuou como governador
adjunto. É membro ativo do
CPP há mais de 50 anos.

niões foi tema de requerimento do vereador e presidente da
Câmara, Paulo Correa (PL).
No documento encaminha-

o infrator ficará sujeito a multa
no valor de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais) conforme prevê o inciso 6º do artigo 10
do mesmo decreto.
A fiscalização será feita
em toda a cidade, sendo vistoriadas cerca de 210 casas por

A BASE DA PREFEITA PAULA LEMOS
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PSD) o seu colega de legislativo, Nestor Leonel (DEM), participava da base da
prefeita Paula Lemos (DEM), mas não faz mais parte do grupo de sustentação. Destacou ainda que a prefeita tem uma base
sólida na Câmara Municipal, porque realiza um trabalho sério.

TIRANDO O CHAPÉU PARA A PREFEITA
A conduta de Paula Lemos (DEM) no comando da prefeitura é de tirar o chapéu, avalia o vereador Lupa (PRTB).
A PIOR MANDATÁRIA DE BARRETOS
Na opinião do vereador Ângelo Tegami (PV), Paula Lemos (DEM) é a pior prefeita que Barretos já teve. Tem gente
que pensa diferente.
COMO SE FAZ A POLÍTICA
Não se faz política sozinho, mas com união de forças,
lembrou o vereador Raphael Oliveira (PRTB). O edil tem
criticado sistematicamente a prefeita Paula Lemos (DEM).

do à prefeita Paula Lemos, o
vereador questiona se a administração municipal tem conhecimento que os Narcóticos Anônimos atingem atualmente 250
famílias e que tem enfrentado
dificuldades para realização das
reuniões em razão do local.
“Fui procurado pelos Narcóticos Anônimos de Barretos,
onde foi apresentado o funcionamento do programa e feito
pedido de apoio, o que considero de grande importância em
razão do trabalho que os Narcóticos Anônimos desenvolvem em nosso município, ajudando dependentes químicos
nos mais diferentes quadros
da doença a se manterem limpos”, justifica o vereador.
“A disponibilização de um

imóvel bem localizado ajudará atingir novos interessados,
servindo como base de apoio
para quem já se livrou do uso
das drogas ou que está em tratamento ainda”, argumentou
Paulo Correa.
Em Barretos, os Narcóticos Anônimos realizam reuniões há mais de 12 anos, as
reuniões são realizadas todas
as terças, quintas e sábados,
anexo à Creche do Bom Jesus,
das 20 às 22 horas, sendo que
duas vezes no mês são realizadas reuniões onde as famílias podem participar.
A irmandade é formada
por voluntários que se livraram do uso das drogas ou que
estão em tratamento ainda,
sem fins lucrativos.

SAAE Barretos intensifica
fiscalização nas residências

O SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de
Barretos intensificou na última quarta-feira (20), no bairro
Zequinha Amêndola, a fiscalização de residências para, dentre as averiguações, identificar
como os barretenses têm feito
o lançamento de água pluvial
(água da chuva), se de forma
superficial ou no ramal coletor
de esgotos sanitários.
Se constatado que o imóvel está lançando água pluvial
no esgoto, infringindo ao disposto no inciso 3º do artigo 12
do Decreto 7380, de 05 de setembro de 2013, o cliente será
notificado a, no prazo de 10
dias, providenciar a interrupção de tais lançamentos.
Segundo o inciso, “é terminantemente vedada a interligação de ramais de águas
pluviais aos ramais de coleta de esgotos sanitários, sob
qualquer pretexto, estando sujeito às penalidades previstas
neste decreto”.
No caso de não atendimento,

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

NESTOR DEFENDE A CHEFE DO EXECUTIVO
O vereador Nestor Leonel (DEM) garantiu que embora não
esteja indo às reuniões da base da prefeita Paula Lemos (DEM),
vai defendê-la porque a chefe do executivo é do seu partido.

Paulo Correa solicita apoio da prefeitura
aos Narcóticos Anônimos de Barretos

A disponibilização de um
prédio público de boa localização para que os Narcóticos
Anônimos realizem suas reu-

PITA FOGO

dia. Em 30 dias, a autarquia
espera ter verificado aproximadamente 4.600 residências.
“Nosso objetivo é orientar
os nossos clientes da responsabilidade de todos sobre o
lançamento correto de águas
pluviais. Se feito erroneamen-

te, com o alto volume de água
das fortes chuvas, residências
que ficam em regiões mais
baixas acabam sofrendo com
retorno do esgoto”, esclarece
o engenheiro civil e superintendente do SAAEB, Waldo
Villani Júnior.

CARÊNCIA NA CONCESSÃO DA RODOVIA
A Câmara Municipal aprovou requerimento de autoria do
vereador Rodrigo Malaman (PSDB), endereçado ao governador João Dória e à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo. No
documento, o edil pede que não seja cobrado pedágio nos
primeiros 10 anos, caso a rodovia Assis Chateaubriand passe
para o controle da iniciativa privada.
AS RAMPAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS
O vereador Raphael Silvério (PSDB) deseja saber da prefeita Paula Lemos (DEM) se todos os prédios públicos do
município possuem rampas de acessibilidade, conforme lei
complementar de 20 de novembro de 2019.
PAVIMENTAÇÃO NO CEMITÉRIO DO IBITU
A pavimentação ou construção de calçadas de concreto
no Cemitério da Saudade, no distrito do Ibitu, foi solicitada
pelo vereador professor Adilson Ventura (PL).
O TRABALHO DOS NARCÓTICOS ANÔNIMOS
O presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa (PL),
requereu informações à prefeitura sobre o trabalho desenvolvido em Barretos pelos Narcóticos Anônimos (NA).
EM TEMPOS DE TENDAS ABERTAS...
... todo mundo vai ao circo, mesmo que político.

Nestor Leonel
solicita ampliação
da área do Distrito
Industrial

O vereador Nestor Leonel
teve requerimento de sua autoria aprovado pela Câmara
Municipal, solicitando estudos da prefeitura, com o objetivo de ampliação da área
industrial de Barretos, a ZUD
(Zona de Uso Diversificado
Pedro Pinto Paixão).
“A aquisição de uma nova
área a fim de disponibilizar novos lotes, terá o objetivo de fomentar a instalação de novas in-

dústrias e a consequente geração
de emprego e renda em nosso
município”, justifica o vereador.
“A disponibilização de
novos lotes é de extrema importância para o crescimento
da cidade. Em consequência,
com a oferta de emprego e
geração de renda, vem a contribuição para o desenvolvimento econômico e social do
município”, acrescentou o vereador Nestor Leonel.
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Marketing é tema de curso ofertado
pelo Sebrae com apoio da prefeitura
O marketing do produto
ou serviço pode ser o segredo do sucesso. Pensando nisso, o Sebrae, com o apoio da
prefeitura de Barretos, realiza
na próxima segunda-feira, dia
25, das 18 às 22 horas, o curso
Descomplique - Marketing,
gratuitamente, na sede do
Sebrae, na rua 14, nº 735, ao
lado dos Correios, no centro.
A oficina Descomplique
Marketing mostrará aos participantes estratégias de marketing para aplicar em sua empresa. Inscrições através do
telefone 3321-6470.
Todos os cursos “Descomplique”, ofertados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas são

direcionados para pessoas que
desejam empreender ou melhorar a gestão do seu negócio.
CONTEÚDO ABORDADO – DESCOMPLIQUE
MARKETING
O que é Marketing?, Produto/ Serviço, Público Alvo,
Segmentação de Mercado,

Processo de decisão do consumidor, Grupos de referência, Micro e Macroambientes, SWOT - Ferramenta de
planejamento
estratégico,
Custo x Valor, Posicionamento, Diferenciais Competitivos, Mix de Marketing e
Marketing Digital

ACIB e Vendseg firmam parceria para certificação digital

Dia das Crianças no North Shopping
confirma crescimento em vendas e
fluxo nesta retomada pós pandemia
As vendas no comércio físico estão de volta com todas
as vantagens que elas oferecem, o movimento nas lojas,
praça de alimentação e corredores do North Shopping,
com clientes usando máscaras
e tomando todos os cuidados
exigidos pelos novos tempos.
Tudo isso foi confirmado no último final de semana
prolongado pelo feriado de 12
de outubro, Dia das Crianças.
Com o balanço final das
vendas e fluxo, os números
são muito otimistas. Segundo

o gerente do North Shopping,
Ricardo Martins Marques,
“quando comparadas a 2019,
ano anterior à pandemia, as
vendas deste ano se destacaram por terem ficado 7,4% a
mais. Já o fluxo de estacionamento teve um crescimento de
10,5% em relação aos mesmos
doze dias daquele ano. Muito
lojistas investiram na qualidade do atendimento e em trazer
produtos novos, atrativos a
preços convidativos”.
“Mas um dos fatores que
animou os clientes é o fato

de que durante todo esse
processo de retomada do comércio presencial, o North
Shopping tem ido além dos
protocolos estabelecidos pelas autoridades e mostra-se
um local seguro para compras”, concluiu o gerente.
Com mais de 90 operações
em funcionamento atualmente,
o shopping esteve na contramão da tendência pessimista
do varejo e realizou inúmeras
inaugurações no último ano,
com outras ainda agendadas
para este final de 2021.

Sesi Barretos abre inscrições
para turmas de Polo Aquático
Crianças e adolescentes podem se inscrever gratuitamente. As turmas
são para os programas Atleta do Futuro e Treinamento Esportivo

Associados da ACIB agora
podem obter certificação digital
com benefícios. A boa notícia
vem da parceria entre a Associação Comercial e Industrial de
Barretos (ACIB) e o Sindicato
do Comércio Varejista (Sincomercio) com a empresa Vendesg, para disponibilização de
certificação digital com descontos para empresas associadas.
A parceria foi firmada pela
presidente da ACIB, Jackelyne Rossini, e pelo diretor da
Vendseg, André Mendes Camilo (foto).
As vantagens consistem
em desconto de 10% no valor
total e parcelamento em até 3x
no cartão, além de atendimento personalizado. A adesão e
informações podem ser obtidas diretamente na associação
comercial com Carolina Basso

Barbosa. O atendimento e validação do certificado podem ser
feitos de forma presencial na
ACIB ou por meio de videoconferência, desde que com
cadastro biométrico prévio.
Para a presidente da ACIB,
a parceria visa um aumento de
oportunidades para os comerciantes. “Estamos atentos às novas exigências do mundo atual
e para isso buscamos constantemente atualizar e firmar parcerias a fim de mantermos o setor
em consonância com o mercado”, disse Jackelyne Rossini.
A certificação digital é um
documento eletrônico que contém dados sobre a pessoa física
ou jurídica, podendo ser utilizado como uma identidade virtual. A documentação utiliza um
sistema de criptografia que confere validade jurídica e seguran-

ça digital em transações digitais.
A certificação digital inclui
o nome do utilizador, sua chave pública, a entidade emissora,
a assinatura digital e o prazo de
validade do certificado e confere
muitas vantagens para o usuário,
conforme explica o diretor da
Vendseg, André Mendes Camilo.
“A certificação digital tem
facilitado a vida dos usuários,
seja os profissionais liberais,
seja todas empresas, uma vez
que sua funcionalidade é assinar documentos eletrônicos
e acessar plataformas, como
receita federal, conectividade
social, Detran, etc. A tendência
é que toda população a médio
ou longo prazo, utilize este
formado, uma vez que é a maneira mais segura para se transacionar neste mundo digital”,
explicou André Camilo.

Leilão Virtual Ventres de Amor terá
renda 100% revertida ao Hospital de Amor
Além de ajudar, público presente contará com um show exclusivo da dupla Fernando e Sorocaba
No próximo domingo (24), a de Câncer de Barretos). Dessa universitário da atualidade.
Fazenda Lageado, em Bragan- forma, todo o valor arrecadado,
“Essa é uma oportunidade
ça Paulista (SP), abre as portas com as vendas dos lotes e das de nos unirmos por uma caupara o Leilão Virtual Ventres de entradas do leilão, será doado sa nobre, reencontrar velhos
amigos e fazer ótimos negóAmor. O pregão terá a oferta de ao Hospital de Amor.
32 lotes entre embriões efetivaAlém dos lotes, que conta cios, ainda contaremos com
dos e óvulos para livre acasala- com as melhores genéticas, o um belíssimo show da dupla
mento dos melhores pedigrees público presente poderá contar que faz sucesso no Brasil indo Brasil e do mundo.
ainda com um show da dupla teiro”, comenta Simone PonO leilão, idealizado por Fernando e Sorocaba, que estão gitore, organizadora do Leilão
Marcelo Ferreira, do Haras Fa- doando o show para o projeto. Virtual Ventres do Amor.
Dessa forma, o pregão
zenda Mosquito, e organizado Mas, atenção, são apenas 200
pela Criar Leilões e Loly Asses- ingressos disponíveis, ou seja, conta ainda com as doações
soria, tem como intuito ajudar um show exclusivo com uma do leiloeiro Aníbal Ferreira e
o Hospital de Amor (Hospital das maiores duplas do sertanejo Remate Web.

Fundo Social de Barretos oferece cursos profissionalizantes gratuitos
Para superar as dificuldades impostas pela pandemia,
muita gente tem procurado
desenvolver novas habilidades para buscar uma recolocação no mercado de trabalho
ou uma fonte de renda.
Pensando nisso e em contato diário com pessoas em
situação de vulnerabilidade
econômica, o Fundo Social
de Solidariedade de Barretos
oferece dois cursos profissionalizantes: Trabalhos em

MDF (quintas e sextas, das
8 às 11h, na sede do Fundo
Social, de 28 de outubro a 10
de dezembro) e Produção de
Salgados (segundas e quartas,
das 8 às 11h, no Cemup, de 27
de outubro a 8 de dezembro),
ambos com 10 vagas cada.
As inscrições são gratuitas e acontecem nos dias 21 e
25 de outubro para o curso de
Produção de Salgados e nos
dias 25 e 26 de outubro para
o de MDF.

Quem tiver interesse, pode
ir até a sede do Fundo Social,
na Rua 16, nº 52, entre as avenidas 29x31, no Centro, das
14h às 16h30. O público-alvo
são as pessoas atendidas pelo
FSS e que tenham filhos.

O Sesi Barretos está com
inscrições abertas para as turmas de Polo Aquático em dois
programas gratuitos: o Atleta
do Futuro e o Treinamento Esportivo. Os interessados devem
preencher um formulário que
está disponível no site da unidade até o dia 30 de outubro.
Para o Programa Atleta do
Futuro, as vagas são voltadas
para crianças e adolescentes
de 6 a 17 anos e tem o objetivo de promover a formação
e cultura esportiva na modalidade, garantindo o direito de
acesso ao esporte de qualidade
a partir de metodologia elaborada pelo Sesi-SP, que alinha
o esporte ao desenvolvimento
integral dos participantes.
Já o Treinamento Esportivo, que é a área intermediária entre o Programa Atleta
do Futuro e o Rendimento
Esportivo, oferece a oportu-

nidade do aperfeiçoamento
esportivo a jovens, através de
treinamento especializado e
participação em competições
com as equipes sub-12, sub14 e sub-16 da unidade.
Todos os inscritos serão
convocados nos dias 10 e 11
de novembro para um nivelamento de aptidão física e conhecimentos técnicos, o que
definirá em qual programa

esportivo o aluno irá ingressar
(iniciante ou intermediário).
As vagas para o PAF e para
o Treinamento Esportivo são
limitadas.
Para mais informações,
entre em contato com o Centro de Atividades - CAT Sesi
Barretos através do WhatsApp
(17) 99735-0168, por telefone
(17) 3321-0450 ou por e-mail:
sesibarretos@sesisp.org.br
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Paula Lemos anuncia oficialmente novo material
didático do sistema municipal de ensino de Barretos
Evento realizado contou também com uma homenagem a todos os profissionais da Educação pela dedicação em tempos de pandemia
O quarto bimestre do calendário escolar de 2021 virá
com uma grande mudança nas
escolas municipais de Barretos. Será o início da utilização
do novo material didático: o
“Trilhas” da editora FTD para
todos os alunos.
Pela primeira vez na história da educação de Barretos,
crianças a partir dos dois anos
também terão aulas com as
apostilas. A diretoria da editora FTD confirmou a doação
de materiais de orientação
para professores que atuam
com crianças de 0 a 2 anos.
“É o reconhecimento de
quem sabe que a primeira infância é fundamental no desenvolvimento do ser humano. Fiquei muito feliz porque pública. Estou muito animada
Como forma de agradeci- fazemos, mas só conseguimos
sou mãe e sei que a educação com tudo que vamos poder fazer mento, Paula Lemos assinou passar por essa transformação
não se inicia no ensino funda- com a nossa educação.”, disse a o decreto municipal nº 11.102 na educação devido à nossa
mental, mas desde os primei- prefeita Paula Lemos.
que prevê o pagamento em competência”, declarou.
ros meses de vida”, afirmou a
PROFESSORES
pecúnia de 30 dias em licença
ANÚNCIO OFICIAL
prefeita Paula Lemos.
FORAM TREINADOS
O anúncio oficial e a entre- prêmio a todos os profissioCOMPROMISSO
Todos os professores do
ga simbólica de um kit acon- nais da educação que desejaCUMPRIDO
teceram em evento promovido rem (serviços gerais, meren- Sistema Municipal de Ensino
Todo o sistema de edu- pela Secretaria Municipal de deiras, professores, diretores, e os coordenadores do Ceforcação municipal estava sem Educação para parabenizar e etc). O servidor interessado pe (Centro de Formação dos
material didático desde o ano agradecer os profissionais que deverá apresentar requeri- Profissionais da Educação de
passado, quando o contrato têm se dedicado para supe- mento até o dia 19 de novem- Barretos) participaram de um
com a empresa Anglo se en- rar os desafios impostos pela bro de 2021, solicitando junto treinamento visando a implancerrou e a administração an- pandemia. Foi elaborado um ao Departamento de Recursos tação do novo material didátiterior não realizou o processo vídeo como forma de agrade- Humanos da Prefeitura.
co. Foram alinhadas ações para
licitatório em tempo hábil e cimento e retratando como foi
MAIS NOVIDADES
o uso desse novo material para
nem aderiu ao material didá- feita a superação dessas difiNo evento, ainda foi feita a suprir as lacunas de aprendizatico do governo federal.
entrega de um notebook para os gem deixadas pela pandemia.
culdades em prol do aluno.
“Estamos cumprindo mais
Nas formações, os pro“Agradeço a todos os pro- professores, marcando a chegaum compromisso que assumi fissionais da Educação que se da de computadores em todas fessores da Educação Infandesde que iniciei como prefeita desdobraram e não se acovar- as salas de aula e a palestra de til e do Ensino Fundamental
de Barretos. É uma felicidade daram para vencer esse desafio Ailton Dias de Melo sobre o tiveram a oportunidade de
imensa oferecer às nossas crian- imposto pela pandemia. Bata- desafio de educar em um mun- conhecer e aprofundar os coças um material didático usado lhamos e efetivamos essa con- do em metamorfose. “Há pou- nhecimentos sobre a concepsomente em escolas particulares. tratação porque pensamos na co tempo o ensino remoto para ção de ensino-aprendizagem
Somos pioneiros na utilização qualidade da educação das nos- crianças era impensável e nós o contemplada pelo material
deste método de ensino na rede sas crianças”, disse a prefeita.
tornamos real. Amamos o que didático da editora FTD.

Justiça Federal realiza grande leilão com
aproximadamente 70 imóveis a partir de 50% da avaliação
Oportunidade de compra de imóvel em Barretos, Ribeirão Preto e Uchoa

O leilão ocorre na próxima
segunda-feira, 25 de outubro,
com encerramento às 11 horas,
de forma totalmente eletrônica,
pelo site www.fidalgoleiloes.
com.br. Todos os bens serão a
partir de 50% da avaliação.
Na ocasião serão comercializados aproximadamente 70
imóveis de várias regiões de
São Paulo, como Álvares Machado , Barretos, Bauru, Fernandópolis, Igaraçu do Tiete,
Itupeva, Ipiranga, Jaú, Jundiaí,
Lins, Ourinhos, Perdizes, Piraju, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santana, Saúde,
Santo André, Santos, São Carlos, Santa Cruz das Palmeiras,
Tambaú, Vila Mariana, Vila
Matilde, Vila Prudente.
Serão comercializados terrenos, casas, apartamentos,
galpões, salas comerciais e lojas, sendo que os imóveis são
oriundos de ações de dívidas
fiscais, cíveis e criminas.
Os lances iniciais variam
de R$ 8 mil, para um lote de
terreno de 300 m², em Cananeia, a R$ 112 milhões, por
uma gleba de terras de mais

de 62 mil m², no bairro do
Ipiranga, em São Paulo. Dependendo do imóvel, o pagamento pode ser feito à vista
ou parcelado, o que pode ser
verificado no edital do leilão.
Segundo o leiloeiro Douglas Fidalgo, responsável pela
realização do certame, por ser
considerado o meio mais transparente e ágil de venda de bens,
é cada vez maior a quantidade
de pessoas que recorrem aos
leilões para compra dos mais
variados artigos que vão desde
materiais até imóveis.
O LEILOEIRO DESTACA OS SEGUINTES
LOTES NA REGIÃO:
- lote 14 - 01 terreno localizado na confluência da Rua
I-4 com a Avenida I-3, medindo 72 metros de frente para a
Rua I-4, por 72,00 metros de
cada lado e da frente aos fundos, e 72,00 metros nos fundos, equivalente a 5.184,00
m², em Barretos. Avaliação:
R$ 3.167.512,11 e Lance mínimo: R$ 1.583.756,05.
- lote 16 - 01 casa de morada, construída de tijolos, cober-

ta com telhas, situada à Rua 42,
sob nº. 0159, Jardim Alvorada,
Barretos, com o respectivo terreno, lote n. 3, da quadra 38,
medindo 11,00m de frente por
22,00m de cada lado e da frente
aos fundos, Barretos/SP. Avaliação: R$ 400.000,00 e Lance
mínimo: R$ 400.000,00.
- lote 22 - 01 lote de terreno, sob n. 12, da quadra n. 3,
com frente para a Rua Outono, na Vila Santa Izabel, Barretos, medindo 11,00 metros
de frente por 27,50 metros de
cada lado e da frente aos fundos, ou seja, 302,5m².Avaliação: R$ 100.523,14 e Lance
mínimo: R$ 50.261,57.
- lote 104 - 01 terreno urbano, situado em Ribeirão
Preto/SP, com frente para a
Rua Guaraciaba da Silva Passos, constituído por parte do
lote nº 03 da quadra U-4, do
Conjunto Habitacional Jardim
Adelino Simioni. Avaliação:
R$ 240.000,00 e Lance mínimo: R$ 144.000,00.
- lote 11 - 01 prédio residencial com frente para a Rua
Professor Francisco Morato,

sob n° 467 (atual 651), com
todas as suas dependências e
instalações, situado no município de Uchoa, e o seu
respectivo terreno medindo
11,00 metros de frente para a
citada rua, igual dimensão nos
fundos, na divisa com Diego
Robles Prado, por 18,00 metros de cada lado, dividindo-se de um lado com José Gonçalves Delamajori e do outro
lado com Francisco Celestino
dos Santos, Uchoa. Avaliação: R$ 80.000,00 e Lance
mínimo: R$ 40.000,00.
É possível conferir a lista
completa dos itens a serem
leiloados, através do Site:
www.fidalgoleiloes.com.br.
Qualquer pessoa física ou
jurídica poderá participar do
leilão, estando munido de documentos e folhas de cheques
para pagamento.
Para toda aquisição de
imóvel, Douglas Fidalgo ressalta que deve ser feita pesquisas como o valor do imóvel
no mercado, se existem outras
dívidas, estado de ocupação e
conservação do bem.

Marketing é tema de curso ofertado pelo Sebrae com apoio da prefeitura
O marketing do produto ou
serviço pode ser o segredo do
sucesso. Pensando nisso, o Sebrae, com o apoio da prefeitura
de Barretos, realiza na próxima
segunda-feira, dia 25, das 18 às
22 horas, o curso Descomplique
- Marketing, gratuitamente, na
sede do Sebrae, na rua 14, nº 735,

ao lado dos Correios, no centro.
A oficina Descomplique
Marketing mostrará aos participantes estratégias de marketing para aplicar em sua empresa. Inscrições através do
telefone 3321-6470.
Todos os cursos “Descomplique”, ofertados pelo Servi-

ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas são
direcionados para pessoas que
desejam empreender ou melhorar a gestão do seu negócio.
CONTEÚDO ABORDADO – DESCOMPLIQUE
MARKETING
O que é Marketing?, Produto/

Serviço, Público Alvo, Segmentação de Mercado, Processo de
decisão do consumidor, Grupos
de referência, Micro e Macroambientes, SWOT - Ferramenta de
planejamento estratégico, Custo
x Valor, Posicionamento, Diferenciais Competitivos, Mix de
Marketing e Marketing Digital

Minerva Foods doa
brinquedos para
instituições sociais de
Barretos no Dia das Crianças
Ação realizada em comemoração ao dia
contemplou organizações que atuam com
foco no auxílio ao público infantil
Em comemoração ao Dia da
Criança, a Minerva Foods, líder
em exportação de carne bovina
na América do Sul e uma das
maiores empresas na produção
e comercialização de carne in
natura e seus derivados na região, realizou a doação de 160
brinquedos, além de porções de
pipoca, para instituições sociais
do município de Barretos.
A iniciativa contemplou as
crianças assistidas pela Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) e pela
Casa Acolhedora Vovô Antônio,
que atuam no auxílio de pessoas
portadoras de deficiência e em
situação de vulnerabilidade,
com foco no público infantil.
“Agradecemos a doa-

ção realizada pela Minerva
Foods, que sempre se mostrou uma empresa responsável pelas causas sociais em
nossa região”, afirmou Marlene Rosa Brandão, diretora
geral da APAE em Barretos.
“Nos sentimos honrados
em poder contribuir com a
alegria das crianças em uma
data tão especial para elas.
A solidariedade é um fator
fundamental, que se fez ainda mais necessário diante do
atual cenário, dessa forma, seguimos trabalhando para proporcionar apoio e alegria para
as comunidades que nos cercam”, destacou José Roberto
Affonso, diretor de Recursos
Humanos da Minerva Foods.

Auxílio Brasil: entre o
combate à fome e os
interesses do mercado
Diretor do Dieese, Fausto Augusto Júnior,
lamenta que discussão sobre novo programa social
tenha ficado subordinada ao Teto de Gastos
Na última hora, o governo
COBERTOR CURTO
cancelou, na última terça-feira
O novo programa deve
(19), o lançamento do chama- beneficiar 17 milhões de pesdo Auxílio Brasil. A indecisão soas, segundo o ministro da
se deu em função da falta de Cidadania. Contudo, no auge
consenso em relação ao valor da pandemia, o auxílio emerdo benefício que deve substi- gencial chegou a atender até
tuir o Bolsa Família, progra- 68 milhões de pessoas. Fausto
ma que completou 18 anos na Júnior destaca que mais de 50
quarta-feira (20).
milhões ficarão desassistidas,
Além disso, houve reação totalmente expostas ao merhistérica dos agentes do mercado cado de trabalho precarizado
financeiro, que não aceitam que com desemprego elevado.
os gastos com o novo programa
Diante desse quadro, o direultrapassem o teto de gastos.
tor do Dieese aponta que o ideal
“O governo não sabe se seria avançar para a implemenprioriza o mercado financeiro tação da Renda Básica de Ciou a questão da fome no Bra- dadania, que funcionaria como
sil”, criticou o diretor técnico do uma espécie de “colchão” no
Dieese, Fausto Augusto Júnior. enfrentamento à pobreza.
Em entrevista a Glauco
Além disso, ele afirma que
Faria, para o Jornal Brasil falta transparência nos critéAtual, ele lamentou que a dis- rios a serem adotados no novo
cussão do combate à pobreza programa. Ele teme, ainda,
no Brasil fique subordinada que avanços como Cadastro
a interesses eleitorais, de um Único para Programas Sociais
lado, e do mercado, de outro. do governo federal (CadÚni“É muito triste ouvir na mí- co) sejam postos em risco.
dia tradicional que a principal
“Cabe lembrar que quando
discussão é o teto de gastos, o falamos de políticas de transmercado financeiro e como es- ferência de renda, não estasas movimentações em relação mos falando apenas de políaos mais pobres poderia preju- tica social. Mas também de
dicar o equilíbrio das contas política econômica, uma vez
públicas no Brasil. Quando a que a entrada desses recursos
gente sabe que esse equilíbrio serve para reativar a econopassa muito mais pela taxa de mia das pequenas cidades e
juros e pelos gastos financei- regiões mais pobres”, ressalros”, disse Fausto Júnior.
tou. (Fonte: RBA)
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Barretos larga na frente e utiliza
cabine recomendada pela OMS
para exames de espirometria
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) tem publicado
constantemente estudos técnicos com recomendações de
aparelhos e técnicas inovadoras para evitar o contágio da
Covid-19 e de outras doenças
infectocontagiosas.
Uma delas é a cabine de
biossegurança desenvolvida
pela empresa Boehringer, que
elimina 99,9% de vírus e bactérias. Esse aparelho oferece
mais segurança para pacientes
e profissionais da saúde na realização de exames de espirometria, realizados para diagnosticar distúrbios ventilatórios.
O exame tem como objetivo mensurar a capacidade dos
pulmões, ajudando na identificação de doenças como Asma
e DPOC (Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica).

Barretos largou na frente,
pois a empresa possui parceria
com a Secretaria Municipal de
Saúde para atender a demanda
de pacientes que necessitam
desse exame. Em agosto foram realizados 98 e em setembro 118 exames. A partir do dia
25 de outubro, a cabine estará
novamente na cidade.

A Boehringer tem se mostrado à disposição para fornecer o equipamento e um
profissional para realizar os
exames, que duram cerca de
40 minutos cada. Desde o
início da pandemia, esse tipo
de avaliação estava suspensa,
mas a cabine de biossegurança a tornou segura novamente.

Barretos recebe evento “Pedal para Todos”
da Confederação Brasileira de Mountain Bike
A Confederação Brasileira
de Montain Bike, em parceria
com a prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria de Turismo do município, realiza o
“Pedal para Todos”, que ocorrerá no próximo domingo (24).
O evento esportivo seguirá
todos os protocolos e medidas de segurança orientados
pela Organização Mundial da
Saúde. A Lorenzetti, empresa
líder em duchas, chuveiros,
torneiras elétricas e aquecedores de água a gás, patrocina
o evento. “Para a Lorenzetti
é um prazer participar de iniciativas que associem esporte
e lazer, oferecendo entretenimento e bem-estar para toda
a família”, comentou Paulo
Galina, gerente de marketing
da Lorenzetti.
De acordo com Marcelo
Coelho, presidente da confederação, as inscrições são gratuitas e os participantes podem
colaborar doando um quilo de
alimento não perecível, que
será destinado para as comunidades carentes da cidade.
Além disso, cada competidor
terá direito a um kit personalizado do evento com uma camiseta, squeeze, sacochila e
uma medalha de participação.
“As expectativas são as melhores possíveis. A prática do
ciclismo tem se popularizado
cada vez mais e pedalar traz inúmeros benefícios para a saúde,
além de sair da rotina, melhorar
o psicológico e promover a in-

tegração entre as pessoas”, disse
Marcelo Coelho.
O secretário de turismo do
município, Cuiabano Lima,
ressalta que o evento é para
toda a família. “O ciclismo
cresceu muito em Barretos
nos últimos anos, principalmente com o fechamento de
academias durante a pandemia da Covid-19. As pessoas
optaram por atividades ao ar
livre e o ciclismo conquistou
novos adeptos, o que nos motivou a realizar esta parceria
e trazer o Pedal para Todos.
Será uma manhã de diversão e
lazer também para as famílias
barretenses, que terão um percurso mais curto para seguir.
Esperamos reunir pais e filhos
em um passeio que celebra
a atividade física como um
grande encontro de gerações”,
afirmou.
O evento será divido em
dois percursos. O primeiro é
um desafio em que os inscritos deverão cumprir um trajeto de 10 km, voltado para as
famílias, e o outro de 35 km
para os ciclistas que querem
pedalar uma distância maior,
que percorrerá pontos turísticos da cidade.
A concentração será em
frente à sede da Secretaria
de Turismo do município, às
8h50. Após o percurso, haverá
a entrega de medalhas e sorteios de brindes.
Vale ressaltar que os interessados em participar do pas-

seio levem em consideração
tanto a sua condição física (o
percurso tem uma duração estimada de 2 horas, sob o sol,
chuva e sem muita sombra),
quanto à manutenção de sua
bicicleta (revisão, freios em
ordem, capacete e eventual
material para conserto).
O “Pedal para Todos” é
um projeto da Lei e Incentivo
ao Esporte do Ministério da
Cidadania, Governo Federal,
com o patrocínio da Shimano
e Lorenzetti.
Para participar, basta acessar
www.pedalparatodos.
com.br e fazer a inscrição no
seguinte site www.treinoonline.com.br/inscricao
INSCRIÇÃO E
RETIRADA DOS KITS
Sábado (23) das 14 às 18
horas e domingo (24) das 7h
às 8h50
Secretaria Municipal de
Turismo (1 Camiseta, 1 Medalha de participação e 1
Squeeze)
- Não esquecer de levar 1 kg
de alimento não perecível e
documento do inscrito.
- Qualquer pessoa pode retirar o kit do participante com o
documento original do inscrito em mãos.
- Menores somente com a presença do responsável.
- Não esqueça de conferir a
lista de inscritos divulgada
pela organização na página
oficial do evento, na sexta-feira que antecede o evento.

Jornalista Luciana Gomes
faz palestra na ACIB

A jornalista Luciana Gomes
ministrou palestra com o tema
“O propósito na qualidade do
atendimento no comércio” para
associados e público em geral, na
última segunda-feira (18), no auditório da ACIB (Associação Co-

mercial e Industrial de Barretos).
Durante o encontro, Luciana Gomes falou sobre tomada
de atitude e apresentou ideias
com objetivo de levar a reflexão visando o crescimento individual e do setor.

A palestra foi promovida
ACIB e Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista), a
palestra integra a proposta de
cursos livres promovidos pela
entidade no projeto de retomada do protagonismo do setor.
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