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SEGURANÇA NA RETOMADA: EVIDÊNCIAS DE QUE OS EVENTOS PRESENCIAIS ESTÃO, CADA DIA, MAIS PRÓXIMO - “Mônica Schimenes, fundadora
e CEO da MCM Brand Experience, grupo de comunicação integrada com atuação nacional e internacional, comprometido com a performance e responsável
com a diversidade e inclusão, manda um recado importante para os organizadores de eventos. Segue.”
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Assembleia legislativa aprova, por unanimidade,
título de Estância Turística para Barretos
Berrantão, no Parque do
Peão, terá festa de Réveillon

A Associação Os Independentes confirmou a realização de
evento de Réveillon no Berrantão, Parque do Peão, a partir das
23 horas do dia 31 de dezembro. De acordo com Jerônimo Muzeti, presidente da associação, a festa para celebrar a chegada
de 2022 contará com apresentações de banda e DJ. Teremos
buffet assinado por Danilo Borges e open bar de refrigerante, cerveja, água e caipirinha inclusos no ingresso de acesso”, antecipou.
A decoração também será especial. “Será uma opção de muita
qualidade para o barretense receber 2022”, destaca. Os ingressos
estão à venda na loja de Os Independentes, localizada na avenida
43, esquina com a rua 38. Mais informações: (17) 3322 9022.

Fundo Social distribuirá em dezembro mil cestas
básicas e frangos para famílias cadastradas
O Fundo Social de Solidariedade de Barretos irá acolher em dezembro mil famílias atendidas durante o ano de 2021 com cestas
básicas e frangos. Essa ação, que acontece na quinta-feira, dia 9
de dezembro, das 10 às 18 horas, tem como objetivo proporcionar
um Natal acolhedor para essas famílias. O local escolhido para as
entregas foi o North Shopping Barretos que está todo decorado e
permitirá que as famílias e crianças sejam recebidas com toda magia
do ambiente de Natal. Para garantir o seu kit de Natal as famílias
devem ir primeiro ao Fundo Social (na rua 16 entre avenidas 29 e
31) até o dia 7, próxima terça-feira, para pegar um “vale cesta”. O
atendimento será das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Somente
com esse comprovante em mãos é que será possível receber os kits.

ACIB lança campanha Natal é
Renascer no Comércio de Barretos
A ACIB e o Sincomercio
realizam até o dia 24 de dezembro, a campanha “Natal
é Renascer no Comércio de
Barretos”. O comércio terá
horário de funcionamento até
às 22 horas a partir da próxima segunda-feira, dia 6. A campanha vai sortear prêmios inéditos, com sorteio marcado para o dia 04 de janeiro, às 10 horas,
e entrega dos prêmios no dia 6 de janeiro de 2022. A chegada
está prevista para a próxima segunda-feira, dia 6, às 18 horas,
com cortejo de carro temático e carro de som.

Caixa firma convênio com Hospital de
Amor de Barretos para arrecadar doações

Vice-presidente da Caixa, Celso Leonardo, e o presidente do
Hospital de Amor, Henrique Prata, assinam convênio

A CAIXA assinou nesta
quinta-feira (02), em Barretos,
convênio para arrecadação de
doações ao Hospital de Amor.
O acordo disponibiliza as unidades lotéricas, caixas eletrônicos,
correspondentes CAIXA Aqui e
Internet Banking para o recebi-

Centerplex
Cinemas
dará ingresso
de graça a
adolescentes
que se
vacinarem
contra a
Covid-19
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mento de doações à instituição.
Os clientes que contribuem
pelos canais da CAIXA com
um valor mínimo de R$ 10
participam de diversos sorteios
de prêmios pela campanha
Corrente do Amor, organizada pela instituição que admi-

nistra o hospital. Os doadores
recebem números da sorte para
participação nos sorteios.
COMO DOAR
Os interessados em doar
podem ir até às lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui.
São mais de 22,4 mil unidades
lotéricas e correspondentes
espalhados pelo país.
Nestes dois canais, basta a
pessoa sinalizar a intenção da
doação e o valor, informando o
CPF. Feito isso, ela receberá um
cupom eletrônico para concorrer
aos prêmios da campanha.
Clientes da CAIXA também podem fazer suas doações pelos caixas eletrônicos
ou pelo Internet Banking
CAIXA. Para doar por meio
do Internet Banking, o cliente
do banco deve acessar por um
computador pessoal.

Instituto O Amor faz a entrega de
180 próteses dentárias para idosos
O Instituto O Amor
entregou na última terça-feira (30) 180 próteses
bucais (dentaduras) para
assistidos das três unidades. Segundo o presidente
Anderson de Souza Alves
existe uma lista de espera
de aproximadamente 200
idosos que receberão suas próteses totais ou parciais, em janeiro. “A intenção é de tentar proporcionar melhor qualidade de
vida e devolver a autoestima a essas pessoas”, disse Anderson.
(Foto: Victor Buquera)
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Os 94 deputados estaduais
votaram a favor do projeto
de lei que classifica Barretos
como Estância Turística. A
votação aconteceu na última
quarta-feira, 1º de dezembro.
Barretos já possuía, desde
2017, o título de Município de
Interesse Turístico (MIT) e a
luta pela classificação em estância já soma duas décadas.
A prefeita Paula Lemos
comemorou a notícia. “É a
realização de um sonho. Quero agradecer toda a assembleia legislativa, em nome dos
deputados Carlos Pignatari e
Sebastião Santos, por aprovar
o título por unanimidade. Ser
Estância Turística nos permitirá mais investimentos, geração de renda e empregos. A
vitória é de cada barretense”,
comemorou a prefeita.
O secretário de Turismo,
Cuiabano Lima, ressaltou que
toda a equipe da Setur irá trabalhar intensamente por novos
projetos. “Barretos merece
esse título e iremos honrá-lo
com muito trabalho, com projetos que valorizam os empreendedores locais e que melhorem a qualidade de vida da
nossa população”, declarou.

Barretos
realiza a 52ª
Exposição
Agropecuária
Página 5
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Editorial

SEGURANÇA NA RETOMADA:
evidências de que os eventos
presenciais estão, cada dia, mais próximo
Mônica Schimenes, fundadora e CEO da MCM Brand Experience, grupo de comunicação
integrada com atuação nacional e internacional, comprometido com a performance e responsável com
a diversidade e inclusão, manda um recado importante para os organizadores de eventos. Segue.
Talvez muitos não saibam,
mas o mercado de eventos no
Brasil, incluindo os setores de
cultura, esportes, entretenimento
e negócios, movimenta cerca de
R﹩ 936 milhões por ano, o que
representa 13% do PIB brasileiro.
Além disso, os empregos diretos e indiretos gerados com a
realização dos eventos é imenso.
Uma pesquisa realizada pelo
Sebrae em abril do ano passado
apontou que a pandemia afetou
98% do setor no país e a percepção de mais da metade dos entrevistados era de que o faturamento seria reduzido de 76% a 100%.
A Associação Brasileira de
Promotores de Eventos (Abrape)
indicou, através de um levantamento no início deste ano, que mais de
450 mil empregos na área foram
perdidos com o confinamento.
Mas, com o avanço da vacinação, a liberação dos eventos
presenciais em São Paulo em
agosto e a divulgação de datas
para eventos corporativos, feiras
e de entretenimento, o mercado
demonstra que está voltando.
Com mais de 50% da população com a vacina em dia, eventos-teste estão ocorrendo para mostrar se a população está preparada
para o retorno do presencial, além
de analisar se os protocolos de
segurança são realmente efetivos.
A Ubrafe (União Brasileira
de Feiras e Eventos de Negócios)
divulgou um levantamento com
80 eventos presenciais confirmados até dezembro deste ano.
Como CEO de uma agência de
eventos e marketing especializada
em atender multinacionais, percebo que o receio da segurança é o
que mais impacta a retomada do
presencial, principalmente quando
falamos em empresas globais, pois
são regidas pela matriz e a realidade
dos países é diferente, dificultando
o desenvolvimento de ações locais.
Os corajosos vão saindo na

frente, analisam as medidas de
segurança necessárias e investem
no futuro do mercado. No cenário internacional já é possível
observar o retorno dos eventos
presenciais em grande escala.
Um dos principais acontecimentos do mundo da moda, o
Fashion Week, aconteceu na cidade de Paris no formato presencial,
entre 28 de setembro e 06 de outubro, e contou com, aproximadamente, cinco mil pessoas reunidas
por dia, entre elas celebridades,
modelos e estilistas de renome.
Outro exemplo é o Web Summit, uma das maiores conferências anuais de tecnologia do mundo. Na edição de 2021, o evento
tinha a expectativa de receber 10
mil pessoas, mas superou a meta
com mais de 40 mil participantes,
em grande maioria mulheres.
No mês de setembro, os shows
retornaram e grandes artistas da
música voltaram a fazer apresentações e tours, como a banda Aerosmith, que começou a turnê de 50
anos pelos EUA. Os espetáculos
da Broadway também retornaram
em setembro deste ano e até o
Lollapalooza Chile 2021 teve data
marcada para novembro.
Essa retomada não é apenas das
ações em si, mas também da bolsa
de valores e vai acontecendo de
maneira fluída. Vale ressaltar que
no último dia 1º, depois de quase
600 dias, as restrições de público
e horário para conter o coronavírus deixaram de ser obrigatórias. A
Expo Retomada 2021, organizada
pelo Governo do Estado de São
Paulo, em parceria com a prefeitura
de Santos, para estudar a viabilidade do retorno das feiras de negócios, reuniu mais de 1.400 pessoas
em dois dias de evento presencial.
O Business Show, feira da indústria dos eventos corporativos,
incentivos, congressos e feiras,
também fez a sua 19ª edição no formato presencial no final de outubro.

As edições presenciais neste
ano tiveram resultados muito bem-sucedidos e mostraram que é possível preparar e executar as ações
com prudência dentro das opções
que temos. A segurança é de extrema importância para essa retomada e a responsabilidade é da equipe
organizadora do evento.
Para manter os participantes
seguros, há diversas alternativas e
protocolos indicados. Em primeiro
lugar deve-se entender os protocolos de saúde da própria empresa que está realizando o evento e
torná-los efetivos dentro da ação.
Além disso, exigir o comprovante
de vacinação, realizar testes de Covid antes do check-in e determinar
o uso obrigatório de máscaras são
cuidados fundamentais para proteger os convidados e colaboradores.
Esse movimento de retorno vai
gerar muitos empregos que foram
perdidos nos últimos dois anos,
afinal, o networking que envolve a
realização de um evento é enorme.
São companhias aéreas, hotéis, pousadas, fornecedores de
diversos serviços e produtos, ou
seja, com todos esses setores novamente em movimento, a economia do Brasil melhorará muito.
Além do mais, trará o que a sociedade mesmo com certo receio,
tanto deseja: olho no olho e contato humano nas experiências.
Quando estamos em um evento
online, o nosso foco pode ser influenciado com muita facilidade, afinal, em frente a uma tela tudo pode
acontecer: o telefone toca, chega um
e-mail importante, o filho chama em
outro cômodo da casa, enfim, diversas são as situações que podem influenciar na atenção do espectador.
Já no evento presencial, a preparação começa cedo. Pensamos
no conforto da roupa e sapato que
usaremos, escolhemos um bom
lugar para sentar e assistir a palestra, observamos os participantes e
fazemos novas amizades com pes-

soas com vivências similares às
nossas e, consequentemente, prestamos mais atenção no conteúdo.
Ou seja, a mensagem é transmitida
de forma enfática ao ouvinte.
Claro que as experiências
online e híbridas ficarão, é o momento do ‘omnichannel’. Tudo
vai acontecer em diversos canais,
mas cada um com a performance
mais adequada para a transmissão da mensagem desejada, a fim
de conseguir o melhor desempenho para a ação idealizada.
Muitos aprendizados do online
vão fortalecer os eventos presenciais. Melhoramos muito a qualidade do que tínhamos, principalmente
de transmissões audiovisuais e produção de conteúdo multimídia. A capacitação para manusear os avanços
tecnológicos para as apresentações
fará toda a diferença nesse retorno.
Os bares estão lotados, assim
como os restaurantes, pontos turísticos e aeroportos. As pessoas
demonstram o desejo pelo retorno,
mas querem a garantia da segurança,
é claro. Em todos os eventos presenciais que a minha agência realizou
neste ano, testamos os participantes
e não houve nenhum tipo de registro
de transmissão do vírus em nossas
ações. O mesmo fator também pode
ser observado em outros eventos-teste ao redor do Brasil e do mundo.
Quando houver dúvida se
será possível garantir a segurança
de todos os participantes em um
evento presencial, deve-se optar
pelo formato híbrido ou online.
O budget também será um ponto de atenção na hora da tomada de
decisão das empresas para planejar
os encontros. Mas, caso a organização queira garantir a melhor experiência do seu consumidor e entregar o tão desejado ‘olho no olho’,
deve-se apostar no presencial novamente sem medo, mas com muito
planejamento e responsabilidade
para garantir a segurança de colaboradores e participantes.

Opinião

Interior paulista: qualidade reconhecida
por lei e premiada no exterior
Dois fatos, na Espanha e na
França, uniram o interior de São
Paulo a uma idiossincrasia do
mercado internacional.
Em outubro, o World Cheese
Awards – “Oscar dos Queijos” –
realizado em Oviedo (Espanha),
reconheceu com a medalha de
bronze quatro produtos do interior paulista: dois de Amparo e
dois de Joanópolis.
O resultado poderia ter sido
melhor, não fosse por um incidente:
retidos na alfândega espanhola, os
queijos brasileiros chegaram atrasados e não puderam disputar em
igualdade com os quase quatro mil
avaliados. Passaram, então, por um
julgamento em caráter excepcional
e conquistaram 14 medalhas.
O atraso dos brasileiros se
deve à burocracia. Como não temos acordo com a União Europeia para exportação de produtos
lácteos, fica difícil a participação
nos concursos.
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O irônico é que, em setembro, na França, o Brasil havia ficado em segundo lugar na “Copa
do Mundo” do queijo e um representante paulista, de Pardinho,
conquistou o super ouro.
Tendo o queijo como um dos
símbolos, em novembro, o governador João Doria sancionou
a Lei dos Produtos Artesanais de
Origem Animal. Instituiu um grupo de trabalho para regulamentar
a nova lei, para desburocratizar a
produção e a comercialização de
queijos e demais produtos artesanais. Um saboroso avanço.
O objetivo é estimular o crescimento do setor. Foi anunciado
ainda o projeto “Produtos Artesanais e Tradicionais do Agro de São
Paulo”, para fomento, valorização e
apoio à produção agropecuária artesanal, especialmente os processados por pequenas e médias agroindústrias artesanais, de origem
animal e vegetal. Vai valorizar as
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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.

características regionais dos produtos que fazem parte do patrimônio
histórico e cultural de São Paulo, de
forma a também reforçar a importância turística e econômica.
A lei traz novas normas para
comercialização e produção artesanal alimentícia, como os queijos, linguiças, pães e bolos. Os estudos foram feitos pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento,
em incentivo fundamental para a
consolidação do turismo rural.
Prevê a criação de uma equipe
especializada no Serviço de Inspeção
de São Paulo (SISP) para padronizar
tecnicamente a produção artesanal.
Os produtos devem ser fabricados
em espaços apropriados, exclusivos
e sem comprometer a higiene.
Serão beneficiadas diversas
cadeias produtivas, como mel,
derivados de cana, cachaça, peixe salgado seco, processados de
pequenos animais, cafés especiais, entre outros.

O reconhecimento dos sabores
locais e certificação das normas
sanitárias podem garantir a qualidade aos consumidores e a abertura de um mercado imenso para
os produtores. O setor de viagens
e turismo será um aliado poderoso.
Vinícius Lummertz
Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo

PAINEL

QUEIJO SUÍÇO
Muitos buracos apareceram nas ruas de Barretos
após o início das chuvas.
Segundo a prefeitura, há 3
equipes nas ruas fazendo
o trabalho de tapa-buraco.
Os motoristas que tiverem
prejuízos em seus veículos
devem registrar as avarias
e o buraco com fotos e pedir ressarcimento através
de requerimento.
FAKE NEWS
Carlão do Basquete
(PSD) deixou claro que a
CPI da Pandemia teve êxito e conseguiu provas, mas
alguns grupos políticos
tentam tumultuar promovendo desinformação nas
redes sociais.

VILA DIGNIDADE
A Secretaria de Estado
da Habitação informou
nesta semana que estão
em construção 28 unidades de casas do Programa
Vida Longa. São moradias
voltadas para pessoas acima de 60 anos que moram
sós ou com vínculo familiar
fragilizado.
DEIXANDO CLARO 1
Barretos arrecadou nos
primeiros 11 meses deste
ano R$ 113,5 milhões em
impostos, segundo o Impostômetro da Associação
Comercial de São Paulo.
A quantia é 6,69% maior
que no mesmo período de
2019, anterior à pandemia.
DEIXANDO CLARO 2
Em recente entrevista
para O Diário, Cuiabano
Lima citou as dificuldades financeiras da prefeitura para

justificar a decoração natalina mais pobre neste ano.
DEIXANDO CLARO 3
Ainda na notícia publicada pelo jornal, o secretário municipal de Turismo
alega que a decoração natalina não foi cuidada na
administração anterior e
muita coisa se perdeu. Não
se sabe qual administração
Cuiabano Lima quis citar,
se é a da prefeitura ou da
ACIB.
ELEIÇÕES VEM AÍ
João Doria (PSDB) já se
acertou com Sergio Moro
(Podemos) com relação a
quem pode ser vice nas
eleições de 2022. Quem estiver muito a frente um do
outro nas pesquisas.
QUAL O FUTURO?
É certo que Geraldo
Alckmin venha candidato em 2022, só ainda não
se sabe por qual partido.
Pode concorrer ao governo de São Paulo pelo PSD
de Gilberto Kassab. Mas
também pode ser vice de
Lula (PT) à presidência e,
neste caso, concorre pelo
PSB de Márcio França.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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“Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo...é perda de vida.” (Chico Xavier)

Valdir e Sandra Villaverde deram uma pausa nos trabalhos
de Construção Elétrica e Automação, para curtir dias de
descanso nas belas praias que o nordeste brasileiro oferece.
O registro do click foi na Praia do Francês, Maceió/AL. Um
belo destino para recarregar as energias. Tudo de bom!

Hoje, sexta-feira (03), quem completa mais um ano de vida é
Roselaine Bazo. Ela passa o dia recebendo muitos cumprimentos de amigos e familiares, e todo o carinho dos sobrinhos,
dos irmãos Ivinho e Mariza, e da mãe Luiza. Felicidades Rose!

Amanhã, sábado (04), a festa será para Renan Quirino. O assistente
social, brinda idade nova ao lado da esposa Ornella e dos filhos,
Benício e Martin (foto). Parabéns Renan! (foto: arquivo pessoal)

A nutricionista Giovanna Balugani completou idade
nova terça-feira, 30 de novembro. Na data, ela recebeu
mimos e paparicos dos pais Marcelo e Sandra, e das
irmãs Marcella e Beattriz. O carinho especial ficou por conta
do namorado Malcon Souza (foto). Felicidades Gi!

Desde novinhos firmes no propósito em servir a Deus.
No dia 27 de novembro, os primos, Lorena Pereira Donato e
Guilherme Pereira Durigan, receberam a primeira comunhão
no Santuário Nossa Senhora do Rosário. Parabéns!

O domingo (05) é dia de comemoração tripla para
André Morconi e Fabíola Martins (foto), pois além de
brindar seus aniversários, eles celebram também 01 ano de
casados, Bodas de Papel. Parabéns e muitas felicidades!
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Comissão especial vai rever cobrança da
taxa de limpeza urbana e manejo do lixo
Objetivo é buscar entendimentos com a prefeitura para rever alíquotas e valores a serem cobrados

A Câmara instaurou nesta
semana a Comissão Especial
para analisar e rever a cobrança da taxa sobre o Serviço de
Limpeza Urbana e o manejo
dos Resíduos Sólidos Urbanos, popularmente chamada
de “taxa do lixo”.
A proposta de criar a comissão para estudar e debater o
tema é de autoria dos vereadores Carlão do Basquete, Paulo
Correa, Lupa, Gabriel Uchida,
Fabrício Lemos e Eduardo do
Mercado, que assinaram em
conjunto um requerimento.
Na última segunda-feira
(29), o presidente da Câmara,
Paulo Correa, assinou a portaria nomeando os três verea-

dores que vão conduzir os trabalhos da Comissão Especial:
Juninho Bandeira, Carlão do
Basquete e Lupa.
Na quarta-feira(1º), durante reunião, ficaram definidas
as funções de cada integrante
na comissão. Carlão do Basquete será o presidente, Lupa
será o relator e Juninho Bandeira o membro.
A segunda reunião da comissão será realizada na próxima segunda-feira (6), às
10h30, com transmissão pelos
canais oficiais da Câmara.
O QUE SERÁ ANALISADO
O tributo sobre o Serviço de
Limpeza Urbana e Manejo dos
Resíduos Sólidos Urbanos foi

ria Estadual da Educação para
tratar de diversos assuntos,
dentre eles a construção de
uma escola estadual no bairro
Vida Nova.
Na pasta, eles foram recebidos pelo subsecretário de arti-

Geninho recebe Troféu
Competência Pública

estabelecido pela Lei Municipal
nº 6086, de 29 de julho de 2021.
O Executivo ainda precisa
editar e publicar um decreto
até 31 de dezembro de 2021. A
lei começa a valer a partir de
1º de janeiro de 2022 e a cobrança só deve começar após

30 dias, ou fevereiro de 2022.
Porém, a comissão de vereadores quer buscar entendimentos com a prefeitura para rever
as alíquotas da taxa, a fim de estabelecer valores justos e adequados, de modo a não prejudicar os barretenses e as empresas.

culação regional, Patrick Tranjan, e pelo secretário estadual
da Educação, Rossieli Soares.
No dia 25 de novembro,
o secretário estadual da Educação esteve em Barretos
para anúncio da construção
da escola de tempo integral,
do 6º ao 9º ano e ensino médio. O investimento anunciado pelo secretário será de R$
10,8 milhões, com previsão
de início das obras até abril
de 2022. A escola estadual do
bairro Vida Nova irá beneficiar, inicialmente, 900 alunos, podendo atingir futuramente 1.200 estudantes.
REFORMA DE CEMEIS
Também, na reunião de 28
de abril, foi feita uma reivindi-

cação do vereador Paulo Correa, da prefeita Paula Lemos e
do deputado André do Prado à
Secretaria Estadual da Educação, onde foi apresentada uma
lista com os CEMEIs que poderão ser incluídos no programa estadual que prevê obras de
reforma e melhoria da estrutura
de unidades educacionais.
“Recentemente tivemos a
confirmação da construção da
escola estadual no bairro Vida
Nova, agora aguardamos o
anúncio de reforma de alguns
CEMEIs de nosso município.
Agradeço, mais uma vez, ao
deputado estadual, André do
Prado, pelo empenho em mais
essas conquistas para Barretos”, disse Paulo Correa.

Alesp aprova tramitação mais
rápida a projeto que suspende o
Pix no Estado de São Paulo
Proposta prevê que medida deva vigorar até o
Banco Central desenvolver mecanismos de
segurança para utilização do meio de pagamento

O deputado federal Geninho Zuliani recebeu no último
dia 26, em Olímpia, durante
a quarta edição do Conexidades, evento promovido pela
União de Vereadores do Estado de São Paulo, a UVESP, o
Troféu Competência Pública.
A premiação, concedida pela
organização do evento, é uma
homenagem criada pela Uvesp
e sua diretoria, e parlamentares,
para destacar todos aqueles que,
com suas ações, colaboram com
o desenvolvimento sócio econômico dos municípios.
Geninho, que hoje exerce o
primeiro mandato como deputado federal pelo estado de São
Paulo, também já foi prefeito de
Olímpia por dois mandatos e vereador na mesma cidade por duas

gestões. O parlamentar também
foi coordenador estadual do programa de regularização fundiária
Cidade Legal, mantido pelo governo do Estado de São Paulo.
“É uma honra esse reconhecimento. Fico lisonjeado pela
homenagem, esse prêmio prova que estou no caminho certo
como homem público, sempre
focando meu trabalho no municipalismo, lutando pelos direitos
dos municípios paulistas, trazendo recursos para entidades,
melhorando o atendimento prestado à sociedade de forma geral.
Agradeço à UVESP e a todos
que nestes anos de vida pública sempre confiaram no meu
trabalho, meu muito obrigado”,
frisou Geninho, em discurso, na
cerimônia de entrega do prêmio.

A Assembleia Legislativa
de São Paulo aprovou na última terça-feira (30), tramitação
mais rápida para o Projeto de
Lei 583/21, de autoria do deputado Campos Machado (Avante), que suspende o Pix no Estado. Com isso, a análise da
proposta nas comissões da casa
poderá ser feita de uma única vez, ficando pronta para ser
discutida e votada em Plenário.
O projeto, se aprovado pelos parlamentares, proíbe as
instituições financeiras e de
pagamentos de processar as
transferências até que o Banco Central desenvolva mecanismos que assegurem a segurança dos correntistas. Após
30 dias do recebimento do
laudo técnico de segurança do
Banco Central, a Alesp poderá votar a revogação da lei.
As transações instantâneas
via Pix mudaram muito o cenário financeiro do país desde
o surgimento desse meio de pa-

gamento em 16 de novembro
de 2020. Entretanto, um ano
após sua criação, o Pix deixou
brechas para a ação de criminosos, a ponto de o Banco Central
do Brasil impor limites no valor
das transações feitas entre 20 e
6 horas e aos finais de semana.
O objetivo do projeto de
Machado é impedir a abordagem de terceiros visando a
transferência de pagamento criminosa e sem o consentimento
do correntista. Para o autor da
proposta, ao criar o Pix, os bancos não previram “que a enorme facilidade e comodidade
aos usuários traria também destreza à criminalidade, que descobriu, ao abordar as vítimas, o
conforto e a rapidez do uso do
PIX a seu favor”, justificou.

Pesquisa de Percepção do Turismo será feita em 395 cidades
Pela segunda vez, o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET),
da Secretaria de Turismo e
Viagens – Setur-SP, fará uma
pesquisa para saber como os
moradores avaliam o turismo
em suas cidades e no Estado.
Serão envolvidos 395 municípios, sendo 70 estâncias

turísticas, 140 municípios de
interesse turísticos – MITs e
185 cidades das 49 Regiões
Turísticas.
A “Pesquisa de Percepção
do Turismo” fornecerá informações para que as secretarias, estadual e municipais,
possam elaborar as políticas
públicas para o setor.

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

CHOVEU E NÃO FALTOU ÁGUA
Irônico, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Correa
(PL), disse que não faltou água em Barretos. “Choveu demais”, completou.
VEREADOR JOGOU DE BOTINA E FACÃO
O vereador Nestor Leonel (DEM) lembrou dos tempos
que jogava de botina e facão nos torneios rurais de futebol.
Recordou ainda que foi piloto de motocross e vice-campeão
estadual em duas categorias.

Após conquista de escola no bairro Vida Nova, Deputado
André do Prado espera anúncio de reforma de CEMEIs

Em reunião agendada pelo
deputado estadual André do
Prado (PL), no dia 28 de abril,
o vereador e presidente da Câmara de Barretos, Paulo Correa (PL), e a prefeita Paula
Lemos, estiveram na Secreta-

PITA FOGO

A intenção é realizar busca frequente para que o crescimento sustentável do turismo esteja alinhado com os
valores da população. A primeira pesquisa – 2020/2021
– envolveu 183 municípios
entre estâncias e MITs, com
11.252 respostas.
As perguntas, de múltipla

escolha, têm os seguintes focos: o turismo é bom para a cidade, para a região, para a população, beneficia a economia,
gera empregos, ajuda a preservar e celebrar a cultura local?
A pesquisa poderá ser respondida até 28 de janeiro de
2022, em um link no site da secretaria de Turismo do Estado.

LAMBARI VOLTOU NA GALERIA
Lambari, candidato a prefeito na última eleição municipal,
acompanhou na galeria da Câmara a sessão de segunda-feira
(29). Ele foi saudado pelos vereadores Nestor Leonel (DEM),
Juninho Bandeira (PL), Raphael Oliveira (PRTB), Rodrigo Malaman (PSDB), Fabrício Lemos (PSL) e Ricardo Bodinho (PP).
BOBOS COM MELANCIA NO PESCOÇO
“Nós barretenses não somos bobos e não vamos colocar
melancia no pescoço”. Frase do vereador Juninho Bandeira
(PL) ao comentar a possibilidade de instalação de pedágios
nas rodovias da região.
UM ANJO NA VIDA DE TEGAMI
“Abençoada Paula Taxa”, disse o vereador Ângelo Tegami
(PV) na última sessão ordinária de novembro da Câmara de Barretos. Mais tarde, debochou: “Paula, você é um anjo em minha vida”.
NO REINO DA PREFEITURA
A incompetência reina na prefeitura de Barretos, segundo
avaliação do vereador Rodrigo Malaman (PSDB).
PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NA AUTARQUIA
De acordo com o vereador Raphael Oliveira (PRTB), tem
perseguição política no SAAEB (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Barretos). Já seu colega Ricardo Bodinho (PP) disse
que quando for à autarquia irá acompanhado pela polícia, em
virtude de proibição de celular na sala do superintendente.
A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA
Para o vereador Fabrício Lemos (PSL), a intolerância religiosa acontece não apenas com as religiões de matriz africana, mas também com evangélicos, católicos e outras denominações. Ele pregou o respeito com todas as crenças.
REFORMA NA ACADEMIA DO VIDA NOVA
Ampla reforma da Academia ao Ar Livre no bairro Vida
Nova foi sugerida pelo vereador Eduardo do Mercado (REP).
EM TEMPOS DE VÁRZEA POLÍTICA...
... quantos gols você marcou na temporada 2021?
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Instituto O Amor faz a entrega de
180 próteses dentárias para idosos
O Instituto O Amor entregou na última terça-feira (30)
180 próteses bucais (dentaduras)
para assistidos das três unidades.
Anteriormente, foi realizado um
mutirão com apoio da prefeitura
de Barretos, através da Secretaria
Municipal de Saúde, que promoveu avaliações odontológicas em
idosos acima de 60 anos.
A força-tarefa dos profissionais do instituto para atender a
toda demanda aconteceu entre os
dias 13 e 22 de outubro. Segundo
o presidente Anderson de Souza
Alves existe uma lista de espera
de aproximadamente 200 idosos
que receberão suas próteses totais ou parciais, em janeiro.
“O Instituto O Amor realiza
este mutirão pelo terceiro ano
para atender a todos aqueles que
precisam de próteses bucais.
Não necessariamente idosos
assistidos pelo instituto, mas a
população em geral. A intenção

é tentar proporcionar melhor
qualidade de vida e devolver a
autoestima”, disse Anderson. O
presidente ainda explicou que
todos os idosos passam por avaliações de manutenção das próteses regularmente.
Para Elizabete Nascimento,
que ganhou uma prótese bucal,

o mutirão foi muito importante. “Eu não teria condições de
comprar uma peça nem pagar
um tratamento no dentista,
porque é tudo muito caro. Graças a esta ação, a gente tem
acesso ao tratamento. Agradeço muito a todos”, afirmou.
Estiveram presentes na so-

lenidade de entrega a Secretária Municipal de Assistência
Social, Vitória Saretta; o vereador Carlão do Basquete; o
presidente da Fundação LVF,
Carlos Antônio Alves da Silva; e a presidente do Conselho
Municipal do Idoso, Nayara
Santos. (Foto: Victor Buquera)

Defensoria e Secretaria de Habitação atualizam
moradores do Leda Amêndola sobre situação processual

Na última terça-feira, 30,
na sede do Instituto O Amor,
aconteceu uma reunião intermediada pela Secretaria Municipal de Habitação e Interesse
Social, entre o defensor público, Fábio Henrique Esposto, e

moradores do Conjunto Habitacional Leda Amêndola.
Na oportunidade, a secretária de Habitação, Célia Rodrigues, atuou como interlocutora
na busca por esclarecimentos e
atualização da situação do pe-

dido de ressarcimento das cobranças indevidas de parcelas
que sofreram as 548 famílias
do Leda Amêndola.
O defensor público, responsável pela causa, Fábio
Henrique Esposto, durante
quase duas horas respondeu
a todas as dúvidas dos moradores, informando sobre o
andamento do processo movido contra o Banco do Brasil,
que pede a emissão dos novos
contratos, e requer o ressarcimento dos valores pagos a
mais, bem como a indenização por dano moral para cada
um dos 548 beneficiários, pois
além de emitir os contratos
com valores acima do devido,
também atrasou a entrega da

obra em oito meses.
De acordo com o defensor,
o processo segue para a fase
final. “Assim que tivermos a
atualização da situação processual voltaremos a nos encontrar
para que seja dada a boa notícia. A Defensoria está à disposição para qualquer dúvida e esclarecimentos aos moradores”,
salientou Fábio Esposto.
A secretária Célia Rodrigues considerou a reunião esclarecedora e de entendimento
por parte dos moradores, que
aguardam ansiosamente pelo
encerramento do processo.
“É nosso papel como gestão
buscar ser o elo de confiança
e informação para as pessoas”
disse a secretária.

Após reestruturação, academia do
Rochão recebe nome do professor Índio

Centerplex Cinemas dará ingresso
de graça a adolescentes que se
vacinarem contra a Covid-19

Uma parceria entre a prefeitura de Barretos, o North
Shopping Barretos e o Centerplex Cinemas dará um ingresso gratuito para cada adolescente de 12 a 17 anos que
se vacinar contra a Covid-19.
Mas atenção: só vale para
quem receber o imunizante no
posto de vacinação instalado
no shopping, ao lado do cinema, entre os dias 3 (esta sexta-feira) e o dia 12 de dezembro.
Esse posto de vacinação
aplicará as doses no período das 15 às 21 horas, sendo
que a entrega dos ingressos
gratuitos vale para os adolescentes que receberem a
primeira ou segunda dose.
“Essa parceria vem para
nos ajudar a diminuir a taxa
de faltosos nessa faixa etária”, explica a secretária de
Governo e Gestão Estratégica de Barretos, Graça Lemos.
O posto de vacinação no
North Shopping também irá

vacinar os demais públicos.
São eles:
- 1ª ou 2ª dose para quem
ainda não tomou;
- Dose de reforço para quem
recebeu o imunizante da
Janssen (dose única);
- 3ª dose para quem já completou 5 meses da 2ª dose
MAIS PRÓXIMO
DE CASA
Além do posto de vacinação no North Shopping Barretos, todos esses públicos podem se imunizar nas unidades
básicas de saúde (postinhos)
das 8 às 13 horas. No calçadão
da rua 20, esquina da avenida
19, a vacinação continua das
10 às 16 horas nesta sexta-feira, dia 3; no sábado, dia 4, das
9 às 15 horas; e do dia 6 ao dia
11, das 15 às 21 horas.
É importante estar com
um documento com foto,
CPF e a carteirinha (para
quem já recebeu ao menos
uma dose).

Projeto da Coelhoterapia
deve ser ampliado em 2022
Crianças matriculadas na rede municipal participaram de sessões
com coelhos dentro de programa de educação inclusiva

Espaço é utilizado para preparação de atletas e fortalecimento muscular de pessoas da terceira idade
Desde a última quarta-feira, dia 1º, a Academia do Atleta, localizada no Complexo
Poliesportivo João Batista da
Rocha, o Rochão, passa a ter
o nome de Marco Aurélio de
Oliveira, o Índio, fisiculturista,
profissional da educação física
e apaixonado pelo esporte, que
faleceu este ano em decorrência
de complicações da Covid-19.
“O Índio foi um grande profissional, grande marido e grande pai. Tenho certeza de que
ele está feliz com esta homenagem. Parabenizo o vereador
Chafei Amsei por ter proposto
essa denominação e aos demais
vereadores por terem aprovado.
Agora o Índio está perpetuado
aqui no Rochão, que é o coração do esporte barretense”, comentou a prefeita Paula Lemos.
O descerramento da placa contou com a presença de
secretários municipais, vereadores e familiares do homenageado. “Tenho certeza de que
onde ele estiver, está muito feliz e muito orgulhoso. Apesar
da falta que sentimos, ficamos
felizes em saber que ele continuará a ser lembrado por todos
com quem conviveu”, disse,
emocionada, a esposa Luciana
Aparecida Silva de Oliveira.
ACADEMIA BEM
EQUIPADA

Reestruturada em 2021 e
contando com os principais
aparelhos para a prática da
musculação, a academia é utilizada para preparação física de
atletas que representam Barretos nas competições e para fortalecimento muscular de pessoas da terceira idade indicadas
pela Secretaria da Saúde.
O espaço funciona das 7 às
22 horas e conta com orientações de professores da Secretaria Municipal de Esportes.
Além da academia, todo o
complexo do Rochão recebeu
uma ampla restauração e reforma ao longo deste ano, que
contou com pintura e remodelação de outros espaços, como

a sala de karatê.
Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Tony
Vieira Carvalho, o ginásio Rochão é do povo barretense e
está cada dia mais estruturado
para a prática das mais diver-

sas modalidades esportivas.
“Agradeço o empenho de todos os servidores e atletas que,
apesar das dificuldades, estão
juntos com o mesmo objetivo, o
de elevar o esporte da nossa cidade”, destacou o secretário.

Após um início promissor
este ano com o atendimento de
oito alunos, com idades entre
4 e 16 anos, da rede municipal
de ensino de Barretos, o projeto da Coelhoterapia deve ser
retomado e ampliado em 2022.
Essa iniciativa, desenvolvida em parceria entre o Unifeb e a prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal de Educação, promove atendimento a crianças da
educação inclusiva utilizando
coelhos em sessões de terapia.
PARCERIA ESSENCIAL
As sessões terapêuticas são
realizadas na Brinquedoteca
do Centro Universitário, com
acompanhamento do curso de
Zootecnia e da Secretaria Municipal de Educação, além de
suporte do curso de Pedagogia,
seguindo todos os protocolos
sanitários contra a Covid-19.
Segundo a secretária municipal de Educação de Barre-

tos, Jéssica Maria dos Santos,
as ações desenvolvidas pelo
setor de Educação Inclusiva
buscam a cada dia ampliar as
oportunidades de integração e
aprendizagem das crianças.
“Esse trabalho com o Unifeb é essencial e a construção
de parcerias sérias e comprometidas é uma marca da gestão da nossa prefeita Paula
Lemos”, destaca.
AMPLIAÇÃO PARA 2022
Segundo a avaliação da professora de Zootecnia, Gabriela
Pombo, o projeto foi um sucesso e os atendimentos devem ser
ampliados para 2022. “Estamos
muito felizes porque percebemos que a Coelhoterapia deu
certo e foi possível levar nossa ideia para grandes centros
de pesquisa. Para o próximo
ano pretendemos aumentar o
número de alunos atendidos e
estender o projeto para a equoterapia”, acrescentou.
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ACIB lança campanha Natal é Renascer no comércio de Barretos
A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e o Sindicato do Comércio
Varejista (Sincomercio) realizam até o dia 24 de dezembro,
a campanha “Natal é Renascer
no Comércio de Barretos”.
Será o primeiro Natal com
abertura de 100% do comércio, após a pandemia de Covid-19. O comércio terá horário de funcionamento até às
22 horas a partir da próxima
segunda-feira, dia 6.
A campanha vai sortear
prêmios inéditos, com sorteio
marcado para o dia 04 de janeiro, às 10 horas, e entrega
dos prêmios no dia 6 de janei-

ro de 2022, de acordo com a
divulgação.
Durante o período de realização da campanha de Natal
da ACIB acontecerão apresentações artísticas e culturais
em parceria com a prefeitura
de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura
e do Instituto Sociocultural do
Hospital de Amor.
Para a presidente da associação, Jackelyne Rossini, a
campanha deste ano promete
iluminar o comércio de Barretos. “Queremos trazer luz e
bons motivos para comemorar a
todos os comerciantes, empresários e colaboradores”, disse.

Barretos realiza a 52ª
Exposição Agropecuária
Evento acontece no Recinto Paulo
de Lima Correa com entrada gratuita

A prefeitura de Barretos,
por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove de
5 a 11 de dezembro a 52ª Expo
Barretos no Recinto Paulo de
Lima Correa. Com entrada
gratuita e atrações das 8 às 18
horas, o evento seguirá todos os
protocolos de saúde previstos.
Durante a 52ª Expo Barretos, serão realizadas exposições e julgamentos de animais
de diferentes raças, além de
atividades culturais direcionadas às crianças da rede de ensino e entidades barretenses.
Informações sobre as exposições podem ser obtidas pelo
telefone (17) 98148-9610.
Estão previstas também
duas palestras sobre “Curso de
Formação de Pecuária” com
abordagem da história e aspectos da produção e criação de
gado no Brasil e em Barretos.
As apresentações serão
nos dias 8 e 9, das 9 às 10
horas e das 14 às 15 horas.
Para participar das palestras é
preciso fazer o agendamento,

com Fernanda, pelo telefone
(17) 98803-9959.
Para a prefeita de Barretos,
Paula Lemos, o evento busca
valorizar nossas raízes. “A
Exposição Agropecuária dá
continuidade a um dos eventos que acompanharam o desenvolvimento da nossa cidade e que fazem parte da nossa
história”, declarou.
Rogério Teodósio, secretário municipal de Cultura,
complementou dizendo que
a exposição é um legado para
as futuras gerações. “Através
deste evento levamos cultura
e história às novas gerações”.
O evento tem o apoio da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, Associação Paulista dos Criadores de Nelore,
Sindicato Rural do Vale do Rio
Grande e Balanças Coima.

Barretenses têm prazo até 31
de dezembro para solicitar
regularização de construções
Os proprietários de imóveis em Barretos que fizeram
ampliações, melhorias ou edificações sem alvará terão até o
dia 31 de dezembro deste ano,
para solicitar a regularização
destas modificações através
da Lei da Anistia.
O QUE A LEI DE ANISTIA ABRANGE?
Por meio da lei de anistia,
poderão ser regularizados imóveis concluídos e obras em fase
final de execução (que já possuam paredes e cobertura finalizadas), mas que não possuam
projeto aprovado e autorização
para construção ou habite-se
emitidos pela prefeitura.
Os benefícios dessa lei
contemplam a regularização
de edificações que não respeitem recuos mínimos, excedam
a taxa de ocupação máxima
(exceto quando localizados em
zona de proteção ambiental ou
de proteção de mananciais),
não possuam a taxa de permeabilidade mínima exigida ou
ainda que estejam em desacordo com outros pontos do Código de Edificações municipal.
O QUE NÃO ABRANGE?
Não terão os benefícios
dispostos na lei de anistia as
construções com invasão de
logradouro ou áreas públicas,

ou construídas dentro de faixas de preservação permanente junto a rios, córregos, ou
demais áreas não edificantes.
Não serão regularizados
também imóveis que possuam
acessos a estacionamentos em
rotatórias, chanfros de esquina
ou curvas do alinhamento predial, que não respeitem a legislação quanto à saída de águas
pluviais, mobiliário urbano
(bancos, jardineiras e lixeiras),
e que possuam o despejo do
esgoto ou de águas servidas
sobre passeio público.
Também não poderão ser
regularizadas as construções
com aberturas (portas ou janelas) nas divisas do lote, e
imóveis comerciais que não
respeitem o disposto na NBR
9050.2020 quanto à acessibilidade das edificações.
COMO SOLICITAR?
Os proprietários deverão
buscar o auxílio de um profissional habilitado (engenheiro civil,
arquiteto ou técnico de edificações) para realizar o projeto do
imóvel, e seguir as regras para
o pedido de regularização on-line na plataforma de aprovação
APROVA DIGITAL, através
do protocolo de um processo de
“Regularização de Projetos Residenciais e Comerciais”.

A campanha acontece com
o patrocínio da Construtora Pacaembu, da CS Energia
Solar, da Seguralta e Thêmis
Consultoria, bebidas Poty e
Os Independentes, e apoio da
prefeitura de Barretos.
PREMIAÇÃO
3 aparelhos Iphones, 1
moto Honda 160 cilindradas,
10 vales-compras no valor de
R$ 1000,00 (mil reais) cada.
CHEGADA E HORÁRIOS DO PAPAI NOEL
A chegada está prevista
para a próxima segunda-feira,
dia 6, às 18 horas, com cortejo de carro temático e carro de
som. A presença do bom ve-

lhinho será das 15 às 19 horas
(de 6 a 11); das 17 às 22 horas
(de 13 a 24); sábados (11 e 18)
e domingos (12 e 19), das 10
às 15 horas.
HORÁRIO COMÉRCIO
De 6 a 23 de dezembro
(segunda a sexta), aberto das
9 às 22 horas, sábados (11 e
18) e domingos (12 e 19), das
9 às 18 horas; dia 24 (sexta
– véspera de Natal), das 9 às
18 horas, atendendo às medidas de combate à Covid-19
(de acordo com a convenção
coletiva). Lembrando que é
indispensável o uso de máscaras e uso de álcool em gel nos
estabelecimentos comerciais.

Restos mortais do Servo de Deus, André
Bortolameotti, são depositados em sarcófago no
Santuário N. Sra. do Rosário em Barretos
Processo diocesano deve ser enviado para o Vaticano no primeiro semestre de 2022

Aconteceu na última segunda-feira (29), no Santuário
Diocesano Nossa Senhora do
Rosário, no final da Eucaristia,
o reconhecimento canônico
dos restos mortais do sacerdote professo da Congregação
de Jesus Sacerdote, o Servo de
Deus, André Bortolameotti.
O chanceler do bispado,
padre Luís Fernando do Nascimento, fez a leitura da ata
de reconhecimento canônico
dos restos mortais do sacerdote professo da Congregação de Jesus Sacerdote e, em
seguida, Dom Milton Kenan
Júnior, bispo diocesano, fez
a lacração das urnas com os
ossos e relíquias. O lacre garante a autenticidade das relíquias quando da beatificação
do padre André que não tem
prazo definido para acontecer.
Um antigo altar mor, ao
lado de onde ficava o túmulo, na lateral do santuário, foi
adaptado para ser o sarcófago
onde foi depositada a urna.
A celebração foi concelebrada por diversos padres da
diocese, e contou com a presença da prefeita de Barretos,
Paula Lemos, do presidente da
Fundação Pio XII, Henrique
Prata que, junto a outras pessoas, assinaram o pergaminho
da ata de reconhecimento dos
restos mortais que também foi
depositada na urna.
O processo diocesano está
previsto para terminar no primeiro semestre do ano que

vem. O trabalho concluído será
encaminhado para a Santa Sé
para a Congregação da Causa
dos Santos, que dará o parecer
final. Depois, o parecer será
apresentado ao Papa Francisco
que declara ou não Venerável
o padre André, seguindo o processo de beatificação.
Falecido aos 28 de outubro
de 2010, o padre André conquistou fama de santo em razão
de suas virtudes evangélicas e
foi exumado no último dia 22.
Durante uma semana, os
restos mortais passaram por
um tratamento especial para
conservação com o perito
em exumação em causas de
beatificação, o padre Tiago
Medeiros, e o Dr. Alexandre
Oliveira Cecin, radiologista,
catalogou e identificou as partes do corpo. (Foto: Márcio
Oliveira)

Barretos inicia vacinação
com dose de reforço para
vacinados com a Janssen
Município anuncia 3ª dose para idosos de 80 a 84 anos
A prefeitura de Barretos, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, anunciou a aplicação
da dose de reforço para quem
recebeu o imunizante Janssen
(dose única). Essa aplicação
acontece até nesta sexta-feira,
dia 3, em todas as unidades básicas de saúde, das 8 às 12 horas, e das 14 às 16 horas.
Também estão sendo aplicadas vacinas no posto instalado no Calçadão da rua 20,
na esquina com a avenida 19,
das 10 às 16 horas. É importante estar com um documento com foto, CPF e a carteirinha constando a (dose única).
VACINAÇÃO SEGUE
DURANTE A SEMANA
Também até nesta sexta-

-feira, dia 3, a vacinação contra a Covid-19 para os demais
públicos segue nos mesmos
horários. Estão sendo aplicadas as terceiras doses para
idosos entre 80 e 84 anos (e
para faltosos que estão com
mais de 5 meses do recebimento da segunda dose).
Também podem se imunizar
todos acima de 12 anos e que
ainda não receberam a primeira ou segunda dose.

Resultado do PIB, que encolheu
no trimestre, mostra estagnação
da economia brasileira

Dado indica recessão. No trimestre, a variação é de
-0,1%. Em relação a 2020, o produto cresce 4%, mas
a base de comparação é fraca. E 2022 deve ser pior
O Produto Interno Bruto
(PIB) variou -0,1% do segundo
para o terceiro trimestre, segundo o IBGE, mostrando um cenário de estagnação. Na comparação com igual período de 2020,
cresceu 4%, mas com uma base
fraca, já que o resultado do ano
passado foi de forte retração. Em
12 meses, sobiu 3,9%. O segundo resultado negativo seguido (o
PIB caiu 0,4% no segundo trimestre) indica recessão.
De janeiro a setembro,
comparado a 2020, a economia
cresceu 5,7%, mas as projeções
apontam para alta abaixo de 5%
neste ano, depois do tombo histórico do ano anterior. Economistas e consultorias já revisam
estimativas para 2022, acreditando em crescimento pífio, abaixo
de 1%. O governo fala em 2%.
AGROPECUÁRIA
DESPENCA
Na variação trimestral, a indústria ficou estável (mas com
queda no setor de transformação), os serviços subiram 1,1%
e a agropecuária caiu 8%. A
Formação Bruta de Capital Fixo
(FBCF), um indicador de investimento, recuou (-0,1%). O consumo das famílias cresceu 0,9%
e o do governo, 0,8%.
Em comparação com o terceiro trimestre do ano passado,
a agropecuária também tem forte queda: 9%. “Esse resultado
explica-se, principalmente, pelo

desempenho de alguns produtos
da lavoura que possuem safra
relevante no terceiro trimestre e
apresentaram retração na estimativa de produção anual e perda
de produtividade”, diz o IBGE,
citando café, algodão, milho, laranja e cana de açúcar. A pecuária também mostra desempenho
fraco, apontam as estimativas.
EMPREGO E CRÉDITO
Já a indústria cresceu 1,3%,
com destaque para a construção e
o setor extrativo. Os serviços registram alta de 5,8%. O consumo
das famílias subiu 4,2%, resultado
influenciado “pelo aumento na
ocupação no mercado de trabalho,
pela expansão do crédito a pessoas
físicas e pelo avanço da vacinação”. E o consumo do governo
teve aumento 3,5%.
A FBCF teve crescimento
de 18,8%, com maior produção
e importação de bens de capital, além do setor de construção. Exportações subiram 4% e
as importações, 20,6%.
PIB DE 2020 REVISADO
Segundo o IBGE, a taxa de
investimento no terceiro trimestre foi de 19,4% do PIB, ante
16,4% em igual período do ano
anterior. Já a taxa de poupança
passou de 16,2% para 18,6%.
Entre as informações divulgadas
nesta quinta-feira (2), o IBGE revisou o resultado do PIB de 2020,
que passou de -4,1% para -3,9%.
(Fonte: RBA)
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Concurso Miss/Mister
Comércio abre a Virada Cultural

Temporal causou prejuízos

Muro do Sindicado dos Servidores desabou com a chuva e
o vento e árvores de porte grande tombaram com o vento na Trilha Ecológica

A forte chuva com ventos e granizo causou estragos por toda a cidade na tarde da última
sexta-feira, 26 de novembro. As galerias não suportaram o grande volume d’água e transbordaram, alagando diversos estabelecimentos comerciais. Segundo a Casa da Agricultura choveu 110 milímetros em pouco mais de 15 minutos.

Colinenses participaram do Conexidades em Olímpia

Todos os ambientes do
Parque de Exposição serão
usados para 1ª Virada Cultural de Jaborandi, que acontece
nos dias 10, 11 e 12 de dezembro com diversas atrações
artísticas e culturais. O concurso Miss/Mister Comércio
abre a programação no dia 10.
Dez casais, patrocinados
pelo comércio local, vão desfilar em passarela para conquistar o título de Miss e Mister. Na sequência tem boate
eletrônica.
No sábado tem a grande
Virada Cultural com diversos
shows e atrações artísticas. Já no
domingo tem as tradições locais
como a queima do alho, cavalgada, bingo e moda de viola.
MISS & MISTER
COMÉRCIO

Primeiro evento da programação, o concurso terá início
às 20h30 na arena de rodeios.
Serão escolhidos três homens
e três mulheres entre os 20
candidatos que disputam os
títulos de Miss/Mister Simpatia, Princesa/Príncipe e Miss/
Mister Comércio.
Os jurados estarão analisando a beleza, simpatia,
estética corporal e elegância
dos participantes, que estão
sendo ensaiados pelo produtor e coreógrafo Edson Augusto. Toda renda arrecadada
será destinada à construção
da Casa do Pajé – Centro de
Saúde Preventiva do Idoso,
da Mãe Gestante e da Criança
com Necessidade Especial.
“Será uma noite de gala,
de visibilidade para os comer-

ciantes locais e com um intuito
muito nobre. A sustentabilidade, tão explorada pela nossa
administração será o tema desta
noite de glamour e elegância”,
destacou o prefeito Silvinho,
que convida toda população e
visitantes da região para prestigiar o desfile e a programação
da Virada Cultural.
CONVITES À VENDA
Os convites das mesas VIP
(R$ 100,00) e arquibancadas
(R$ 25,00) já estão à venda
com os candidatos do concurso, no comércio e em pontos
de venda na região. Também
podem ser adquiridos de forma on-line na plataforma
Sympla. Logo após o Desfile
de Miss & Mister Comércio
dois DJs animarão o ambiente
com música eletrônica e funk.

BARRETOS
Espaço sensorial no Hospital de Amor é
construído com apoio de empresas e artistas
Foram 10 dias de trabalho
intenso, mais de 70 profissionais envolvidos, inúmeras
empresas parceiras e muita
mão na massa para construir
um espaço sensorial no Hospital de Amor, em Barretos.
Projetado para ser um refúgio
de paz e equilíbrio, o Jardim do
Amor Genesis contará com um
lago de mais de 300 m² dentro
de todo um ecossistema harmonioso e equilibrado, conectando
árvores frutíferas, inúmeras palmeiras, gramado, caminhos de
passeio, palco de shows e todo
o paisagismo, além de uma corredeira de 10 metros. Tudo isso
construído em um “curtíssimo”
espaço de tempo, de 22 de novembro a 1º de dezembro.
O Gênesis Experience é

uma imersão, uma vivência
completa e real onde cada
participante vive intensamente todos os aspectos da execução de um projeto completo.
“O Genesis Experience foi a
forma que encontramos de levar
a nossa arte em forma de amor.
Com certeza, as crianças e pacientes do hospital poderão passar momentos incríveis e conec-

tados a Deus no Jardim do Amor.
Estou muito feliz com este presente de Deus e com o apoio
que estamos recebendo de tantas
empresas para tornar este projeto
possível. Foram 10 dias intensos
de muito trabalho, mas com certeza a recompensa é incrível fazendo valer a pena cada gota de
suor”, conta Ricardo Caprorossi
Júnior, fundador da empresa.

Prefeito Dieb, vereadores e secretários durante evento em Olímpia

Uma comitiva colinense, liderada pelo prefeito Dieb, participou do Encontro Nacional de
Parceiros Públicos e Privados - Conexidades. O evento aconteceu em Olímpia entre os dias 23
e 27 de novembro e teve como tema principal “A retomada do desenvolvimento”. Palestras e
debates fizeram parte da programação com foco na Cidade do Futuro.

COTIDIANO

Paulo Skaf visita centro de
atividades em Barretos neste sábado
Durante visita, Skaf anunciará novos investimentos para o Sesi-SP
O presidente da Fiesp e do
Sesi-SP, Paulo Skaf, estará no
município de Barretos neste
sábado (4), às 11 horas, onde
visita o Centro de Atividades
Sesi Maria Aparecida Junqueira Pamplona de Menezes,
na Via das Comitivas – Rua
Dr. Roberto Cardoso Alves,
800, no bairro Los Angeles.
Na ocasião, Skaf fará o anúncio de investimentos para a unidade, que em 2018 foi elevada à
categoria de Centro de Atividades e começou a oferecer, além
dos serviços educacionais, atividades de esporte, lazer, cultura,
responsabilidade social e empresarial, e qualidade de vida.
O Sesi Barretos possui duas
quadras poliesportivas cobertas
com vestiários, uma piscina semiolímpica e uma sala fitness
com aulas coletivas da acade-

mia. A escola conta com um
prédio duplo curvo, 19 salas de
aulas, uma sala de treinamento
para docentes, dois laboratórios
de informática, um laboratório
de ciência e tecnologia, um laboratório de química e biologia
e um laboratório de física e Espaço Maker, além de uma biblioteca com acervo atualizado.
A unidade oferece ensino fun-

damental em tempo integral do 1º
ao 5º ano, o que permite que os
alunos permaneçam nos períodos
de manhã e tarde na escola, realizando vivências de esporte, arte,
cultura e tecnologia, além das refeições diárias compostas de lanche da manhã, almoço e lanche
da tarde. A escola também atende
alunos do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental e do ensino médio.
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Equipe de Barretos conquista 10 medalhas
em Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu
A equipe de jiu-jitsu treinada
pelo professor Ítalo, e que pertence
à Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer de Barretos, conquistou 10
medalhas no Campeonato Mundial
de Jiu-Jitsu realizado na cidade de
São Paulo, no último final de semana. Foram 4 medalhas de ouro, 3
de prata e 3 de bronze. “Mais um
ótimo resultado desse esporte para
a nossa cidade. Com essa equipe
embalada, temos certeza de que
conquistarão muitas medalhas. Parabéns da gestão da prefeita Paula Lemos”, comentou Tony Vieira
Carvalho, secretário municipal de
Esportes e Lazer de Barretos.

COTIDIANO
Orquestra Sinfônica e Coral Acordes Vocais
apresentam Concerto de Natal na Catedral
Uma noite para celebrar a magia do Natal e um recomeço após
um período de incertezas.
O Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e a
prefeitura de Barretos, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura, apresentam “Natal Encantado”
com a Orquestra Sinfônica de Barretos e o Coral Acordes Vocais, do
Instituto Sociocultural do Hospital
de Amor, sob a regência de Angélica Amêndola de Oliveira.
A apresentação acontece na
Catedral do Divino Espírito Santo,
neste domingo, dia 5 de dezembro,
às 20 horas, com entrada gratuita.
No repertório, canções e hinos
tradicionais da data festiva como
Hallelujah, Então é Natal, Noite
Feliz e Sinos de Belém.
Para a prefeita Paula Lemos,
é uma oportunidade de celebrar o
tempo natalino e o nascimento do
menino Jesus. “Vivemos um momento de retomada das atividades

após um período de muitas incertezas. O concerto de Natal traz uma
mensagem de esperança para todos
nós”, diz a prefeita.
A diretora do Instituto Sociocultural, Leila Cristhiane Martins de
Miranda, explica que a parceria com
a prefeitura de Barretos tem como
objetivo promover um compartilhamento de ações realizadas na cidade
com foco no acesso à população.
“Queremos integrar diversas

ações culturais desenvolvidas
em diferentes espaços e instituições, a fim de proporcionar à população uma experiência única
preparada especialmente para o
tempo natalino”, disse.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Rogério Teodósio, será “uma noite para festejar
e agradecer”. A programação será
transmitida pelas redes sociais da
Catedral do Divino Espírito Santo.
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