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DIA MUNDIAL DAS COMUNICAÇÕES: O DESAFIO DE “IR E VER” EM TEMPOS DE PANDEMIA - “Fernanda Ribeiro, repórter do Tele-
jornal Canção Nova Notícias, na TV Canção Nova, nos enviou uma mensagem para refletirmos sobre o papel da imprensa e do jornalismo 
nestes “novos tempos” de informação a ser levada à população.” EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PITA FOGO
Política, opinião e muita informação

Página 4

Página 8
O dia 5 de setembro foi in-

cluído no Calendário Oficial do 
Estado como o Dia dos Atirado-
res do Tiro de Guerra por uma 
lei criada pelo deputado esta-
dual Tenente Coimbra (PSL), 
publicada no Diário Oficial da 
última segunda-feira (17). A 
data escolhida faz referência 
à criação da Confederação de 
Tiro Brasileira, em 5 de setem-
bro de 1906, pelo então minis-
tro da Guerra, Marechal Her-
mes da Fonseca. Os Tiros de 
Guerra permitem que milhares 
de jovens, principalmente os que 
residem em cidades do interior 
do país, prestem o serviço militar.

Dia dos Atiradores 
do Tiro de Guerra 

é incluído no 
Calendário Oficial 

do Estado

Lei concede isenção de taxa a 
empresas mais atingidas pela pandemia

A Câmara Municipal de Barretos aprovou por unanimidade 
na última segunda-feira (17), o projeto de lei complementar mu-
nicipal, de autoria da prefeita Paula Lemos, que concederá isen-
ção da taxa de licença decorrente do Poder de Polícia também 
às empresas mais atingidas pela pandemia. O pedido de isenção 
deve ser feito até o dia 31 de agosto de 2021. Entre os setores 
mais vulneráveis e que poderão ser beneficiados pela medida es-
tão os bares e restaurantes, hotéis, comércio em geral, setor de 
eventos, academias e setor de beleza.

Secretaria de Cultura e COMIR 
buscam apoio para projetos 

relacionados à Igualdade Racial

O secretário municipal de Cultura de Barretos, Rogério da Silva Teodósio, e o presidente do 
Conselho Municipal de Igualdade Racial (COMIR), Igor Pereira dos Santos, se reuniram com 
Gil Marcos Clarindo, presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento e Participação da 
Comunidade Negra e Rosângela Maria de Paula, coordenadora estadual de Políticas para a Po-
pulação Negra e Indígena, para buscar apoio em ações relacionadas ao tema da igualdade racial 
na cidade. Entre os temas, foi discutido como é possível requerer linhas de apoio e financiamen-
to de projetos que tenham a igualdade racial como objetivo principal. O conselheiro Igor dos 
Santos destacou que Barretos está habilitado para celebrar esse tipo de convênio com o Estado.

DEFESA CIVIL APRESENTA PALESTRA A ATIRADORES DO TG 
DE BARRETOS - Na manhã desta quinta-feira (21), a equipe da Defe-
sa Civil, composta pelo secretário Elson Santos, pelo chefe de gabine-
te, Rodrigo Alcamin, e pelo bombeiro municipal, Ricardo. Maia, esteve 
no Tiro de Guerra de Barretos. Na oportunidade, o grupo foi recepcio-
nado pelo subtenente Faber, Chefe da Instrução, e o subtenente Car-
doso, Instrutor. Na oportunidade, o bombeiro municipal, Ricardo Maia, 
ministrou uma palestra a atiradores, versando sobre a Defesa Civil de 
Barretos, suas atuações e atribuições na cidade, e levando aos atirado-
res a importância do trabalho da secretaria. O secretário Elson Santos 
confirmou, mais uma vez, que os telefones da Defesa Civil são 3322-
0419 / 99186-7572, podendo ser acionados pela população barretense, 
quando houver a necessidade da presença da equipe.

Rio das Pedras oferece 
passaportes para visitantes

O Rio das Pedras Country Club conta com uma ótima estrutura e oferece lazer e diversão aos associados 
em sua sede de campo. Os visitantes poderão utilizar as nossas dependências através do passaporte do clu-
be. Para ficar por dentro dos valores diários, acesse https://rpcc.com.br/valores-e-tarifas/passaporte/, o link na 
bio! Meia Entrada: Idosos com 60 anos completos e estudantes residentes em outras cidades (com os devidos 
comprovantes: carteirinha e comprovantes de residências). Entrada gratuita: Crianças até 12 anos de idade, 
acompanhadas por um adulto responsável. Então tá esperando o que? Venha para o lugar de viver feliz!!!

Vereador Ricardo Bodinho conquista 
emenda de R$ 250 mil para Barretos
Em busca de melhorar as 

condições de infraestrutura no 
município, o vereador Ricardo 
Rocha “Bodinho” (PP) se em-
penhou junto ao deputado fe-
deral, Fausto Pinato (PP), para 
conseguir verbas para promo-
ver benfeitorias a Barretos.

“Estive em 17 de fevereiro, 
em São Paulo, juntamente com 
a prefeita Paula Lemos e com 
o deputado federal Fausto Pi-
nato, buscando recursos para a 
nossa cidade”, disse Bodinho.

Atendendo ao pedido do 
vereador, na última segunda-
-feira (17), o deputado federal 
destinou ao município emenda 
parlamentar no valor de R$ 250 
mil para infraestrutura urbana.

“Estou a quase seis meses 
de mandato e nesse tempo 
tenho trabalhado constante-
mente para trazer recursos 
e ajudar a melhorar o nosso 
município, para dar mais qua-
lidade de vida à nossa popu-

lação. Vamos continuar traba-
lhando por benfeitorias para a 
cidade”, ressalta o vereador.

“O deputado Fausto Pinato 
está sempre de braços abertos 
para nos recepcionar e ajudar, 
contribuindo com nosso trabalho 
e com a população”, concluiu.

A sugestão do vereador é que 
o recurso seja destinado em me-
lhorias no bairro Santa Cecília.
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Opinião

Igor Sorente é 
jornalista e escreve 

semanalmente para a coluna.

PICO EXPLOSIVO
Os dados da Covid-19 no 

Estado de São Paulo preocu-
pam médicos que defendem 
um pé no freio nas flexibiliza-
ções, de acordo com notícia 
da Folha de São Paulo. Eles te-
mem que a terceira onda seja 
mais virulenta que a segunda 
onda que colocou 5.900 pes-
soas na UTI entre janeiro e fe-
vereiro. Entre fevereiro e mar-
ço, 12.961 ocuparam leitos de 
UTI. A média agora está esta-
cionada em 10.000 leitos ocu-
pados. Segundo projeções 
analisadas pelos médicos do 
comitê contra a Covid-19 do 
governo de SP, as UTIs de Bar-
retos e Araraquara podem lo-
tar em seis dias.

PARALISAÇÃO
 DO TRANSPORTE

A empresa Danúbio Azul 
solicitou para a ARTESP 
(Agência Reguladora do 
Transporte Terrestre do Es-
tado de São Paulo) a parali-
sação temporária dos servi-
ços entre Barretos e Morro 
Agudo. A linha suburbana é 
uma ligação intermunicipal.

READEQUAÇÃO DE EDITAL
A prefeitura de Barre-

tos deve readequar o edital 
do transporte público para 
atrair interessados. A licita-
ção marcada para o dia 12 
de maio foi deserta. É a se-
gunda vez que tentam lici-
tar o serviço. A primeira foi 
em 23 de dezembro.

NA LINHA DE SUCESSÃO
Geninho Zuliani (DEM) 

segue junto de Rodrigo Gar-
cia (PSDB) mesmo que este-
jam em partidos diferentes. 
O deputado estadual é o 2º 
vice-presidente do DEM e 
afirmou ao Diário da Região 
que não tem a intenção de fi-
car no comando da legenda.

REGIÃO DA RIQUEZA 1
Governador João Doria 

(PSDB) assinou documento 
que foi encaminhado para 
os deputados estaduais com 
o objetivo da criação da Re-
gião Metropolitana de Rio 
Preto, composta por 35 mu-
nicípios. Olímpia ficou de 
fora e pode integrar a Região 
Metropolitana de Barretos.

REGIÃO DA RIQUEZA 2
A concretização da Região 

Metropolitana pode melho-
rar o transporte coletivo, criar 
o trem regional entre Miras-
sol e Cedral e estabelecer 
consórcios para captação de 

PAINEL 
água e tratamento de esgoto. 
Os municípios também terão 
alternativas mais amplas de 
captação de recursos, finan-
ciamentos inclusive interna-
cionais e obtenção de recur-
sos a fundo perdido.

NARRADOR DE 
MANIFESTAÇÃO 1

Principal estrela da cam-
panha publicitária da Caixa 
para divulgar o auxílio emer-
gencial, Cuiabano Lima foi 
o mestre de cerimônias de 
Jair Bolsonaro durante o 
ato pró-governo no sábado 
(15). O evento que aconte-
ceu em Brasília foi organiza-
do por ruralistas e religiosos.

NARRADOR DE 
MANIFESTAÇÃO 2

Filiado ao PRTB, Cuiabano 
Lima nunca disputou uma 
eleição, mas segundo fontes 
seguras, pretende se candida-
tar em 2022 a deputado esta-
dual. Atualmente, é Secretário 
de Turismo de Barretos.

ELEITOR DECIDE
Será que deve rolar um 

plebiscito ou um referendo 
para decidir sobre o voto em 
papel nas eleições de 2022?

VAI SE AJEITANDO
O professor Walter Vicio-

ni (MDB) assumirá a cadeira 
do deputado estadual Itamar 
Borges (MDB). Walter é de 
Barra Bonita (SP) e primeiro 
suplente. Já Itamar assumirá 
a Secretaria da Agricultura. E o 
governador João Doria (PSDB) 
vai se ajustando para 2022 
com apoio de Michel Temer.

BISPO FAZ PRESSÃO
O Republicanos, partido 

de Edir Macedo, que possui 
a Igreja Universal e a Record 
TV, ameaça romper com Jair 
Bolsonaro, caso a embaixada 
brasileira não se posicione 
junto ao governo de Angola 
pela expulsão de seus missio-
nários naquele país africano. 

Greice Carvalho
Psicóloga e Coordenadora 

do Núcleo de Apoio e 
Atendimento Psicopedagógico 

(NAAP) da Estácio.

Dia Mundial das Comunicações: o desafio 
de “ir e ver” em tempos de pandemia

Fernanda Ribeiro, repórter do Telejornal Canção Nova Notícias, na TV Canção Nova, 
nos enviou uma mensagem para refletirmos sobre o papel da imprensa e do 

jornalismo nestes “novos tempos” de informação a ser levada à população. Segue.
Ao utilizar terra, sangue de 

animais ou pigmentos de plan-
tas os homens da pré-história se 
comunicavam. Desenhos e pin-
turas rupestres ficaram impreg-
nados em paredes de cavernas 
para outras pessoas interpreta-
rem a mensagem proposta.

As formas de comunica-
ção mudaram, mas o desejo 
de se conectar com o outro 
sempre fez parte da vida hu-
mana. Auxiliadas pela tecno-
logia nos dias de hoje, as pes-
soas seguem se comunicando. 
Muitos profissionais se empe-
nham e se especializaram em 
colaborar com esse processo. 
É o caso, por exemplo, da ati-
vidade jornalística.

Produzir informações ob-
jetivas, imparciais, mantendo 
o compromisso com os fatos 
apurados, faz parte da essên-
cia da profissão. E na comu-
nicação cristã não é diferente.

Neste mês em que se cele-
bra o Dia Mundial das Comu-
nicações, os jornalistas têm 
uma missão: “ir e ver”.

O pedido faz parte da men-
sagem especial escrita pelo 
Papa Francisco em janeiro 
deste ano. No texto, o Pontí-
fice aponta que “é necessário 

Saúde mental e dignidade humana

Estigmas e preconceitos ain-
da permeiam a sociedade quan-
do nos referimos à saúde mental.

Dentro de um processo his-
tórico, os pacientes eram trata-
dos com muita violência, con-
siderando apenas os aspectos 
biológicos e não o todo do ser 
humano. Nisso, foi construí-
do um imaginário da loucura, 

onde os loucos são tidos como 
irresponsáveis, incapazes, vio-
lentos e tantas outras caracte-
rísticas. E nesse pensamento, 
os “loucos” deveriam ser afas-
tados da sociedade.

Atualmente, ainda exis-
tem alguns movimentos que 
apoiam essa ideia de exclusão 
das pessoas com doenças men-

tais da sociedade. O que pode-
mos considerar um verdadeiro 
retrocesso à luta que se faz 
pela saúde mental no Brasil. 

A lei da reforma psiquiá-
trica de 2001 foi um marco no 
movimento de humanização 
dos tratamentos das pessoas 
com transtornos mentais. Ela 
sinalizou, de forma definitiva, o 
fim dos manicômios, preconi-
zando que os pacientes não de-
vem ficar isolados da socieda-
de. Nesse modelo, os pacientes 
continuam com o atendimento 
e muitas vezes precisam de 
medicação, mas sem dúvidas, 
recebem também acolhimento 
e escuta empática.

É importante ressaltar que 
quando estamos falando de 
saúde mental, nos referimos a 
uma pessoa que está com sin-
tomas de uma doença.

Este indivíduo não é a 
doença, continua sendo al-
guém que tem vida, família, 
amigos, ou seja, possui uma 
base comunitária para dar con-
ta de sua vida como um todo e 
não a resumir na própria doen-
ça. Os sintomas e o diagnósti-
co fazem parte de sua história, 
mas não a definem.

Atualmente já temos da-
dos animadores sobre os be-
nefícios experimentados pelos 
pacientes que estão em aten-
dimento psicossocial, convi-
vendo em sociedade. E para 

que continuemos progredin-
do, a saúde precisa de investi-
mento nos atendimentos, com 
dispositivos adequados, que 
incentivam o paciente a ser o 
protagonista do seu tratamento 
e lidar com suas fragilidades. 
O paciente precisa ter a digni-
dade de estar no centro do seu 
tratamento e da sua vida. 

O que pedimos é que o mode-
lo de assistência de saúde mental 
continue a avançar e ter, a cada 
dia que passa, um tratamento 
mais humanizado, pensando no 
ser humano como um todo e não 
apenas a parte doente.

Reiteramos a relevância de 
atendimento, cuidado, zelo e 
escuta empática às pessoas, te-
nham elas diagnóstico ou não, 
na qual todas são portadoras de 
direitos e precisam ter sua dig-
nidade humana restabelecida.

sair da presunção cômoda do 
“já sabido” e mover-se, ir ver, 
estar com as pessoas, ouvi-
-las, recolher as sugestões da 
realidade, que nunca deixará 
de nos surpreender em algum 
dos seus aspectos”.

Francisco chama a atenção 
com uma expressão já conhe-
cida, afirmando que é preciso 
“gastar as solas dos sapatos” 
em prol da informação de 
qualidade. Ressalta que mes-
mo que a tecnologia seja uma 
ferramenta importante nesse 
processo, nada substitui a pre-
sença física.

“Há mais de dois mil anos 
que uma corrente de encon-
tros comunica o fascínio da 
aventura cristã. Por isso, o de-
safio que nos espera é o de co-
municar, encontrando as pes-
soas onde estão e como são”, 
conclui o Santo Padre.

A tarefa é ainda maior 
quando as circunstâncias do 
dia a dia são colocadas em 
pauta. Em uma pandemia 
mundial, como alcançar tal 
objetivo? As palavras devi-
damente embasadas não re-
presentam desrespeito à segu-
rança do profissional, muito 
menos às determinações das 

autoridades de saúde. São 
propósitos de vida para uma 
sociedade que necessita viver 
com mais segurança e intensi-
dade, com base no que é real.

O comunicador que traba-
lha com a verdade, tem esse 
compromisso consigo mes-
mo. No momento em que nem 
todos podem se fazer presen-
tes, é preciso encontrar meios 
para exercer o trabalho da me-
lhor forma possível.

A colocação de Francisco 
também trata da adaptação, de 
sair do comodismo e fazer a 
diferença na arte de comunicar. 
Nada impede que o trabalho seja 
apurado com profissionalismo e 
que o texto, em áudio, vídeo ou 
impresso, seja um reflexo vivo 

das relações humanas.
Ao citar São Paulo, o Papa 

exemplifica que “sua fé, espe-
rança e caridade impressiona-
ram os contemporâneos que o 
ouviram pregar” e que “mes-
mo onde não se podia encon-
trar pessoalmente este cola-
borador de Deus, o seu modo 
de viver em Cristo era teste-
munhado pelos discípulos que 
enviava” (1 Cor 4, 17).

“Ir e ver” é, neste mo-
mento, uma questão de hu-
manidade. Para aqueles que 
se empenham em encurtar as 
distâncias, o caminho é manter 
o mesmo ritmo na profissão. O 
que se espera é que, muito em 
breve, todos possam voltar a 
correr, de fato, atrás da notícia.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, 
porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante.” (Charlie Chaplin)

Um super beijo para Milena Carvalho que completou mais um 
ano de vida na quarta-feira (19). O click foi ao lado de seu avô, 
o Sr. Orlando, que tem 98 anos e alegra toda família com sua 

espontaneidade. A bióloga, nas horas vagas adora se aventu-
rar pela cozinha preparando diversas receitas para os amigos, 
e com certeza o cardápio do aniversário foi por conta dela. A 

comemoração da data foi ao lado de pessoas muito especiais, 
dos pais Osmar e Selma, dos irmãos Patrícia e Juninho, do 

afilhado Davi e da cunhada Leticia. Felicidades!

Quem comemorou idade nova na última quarta-feira (19) foi 
Euzébio Aníbal Junior. Zébinho, como todos conhecem, é funcio-

nário público municipal e atua na Defesa Civil de Barretos. Ele 
passou o dia recebendo os cumprimentos de amigos, familiares e 
o carinho ficou por conta dos filhos, Laura Hellena, Lucas Henri-

que e da netinha Luiza (foto). Tudo de bom Zébinho!

Kaike Vinicius e Fernanda Guimarães desfrutaram de bons mo-
mentos dia desses em Capitólio/MG. O casal conheceu um dos 

melhores destinos turísticos do estado de Minas Gerais, exploran-
do as maravilhosas cachoeiras e atrações nos arredores do Lago 
da Represa de Furnas. Valeu a pena cada registro, tudo de bom!

Flash em Walquíria e Monique Ramos, que estão de férias e es-
colheram Gramado/RS como destino para aproveitar, passear 
e descansar. Mãe e filha pretendem conhecer pelo menos um 
pouco de alguns lugares turísticos da cidade, como os chalés 

alpinos, chocolateiros e lojas de artesanato. Sucesso!

Danilo Gustavo 
Rosário e Roselaine 
Bianchi completaram 
8 anos de feliz união. 
O casal comemora 
bodas de barro ou 
papoula, que signi-
fica fase de autoco-
nhecimento, desco-
bertas, período de 
adaptação e conser-
vação. O fruto desse 
amor rendeu a joia 
mais preciosa, o filho 
Arthur. Felicidades!

Hoje, sexta-feira (21), a comemoração e votos de muitas realiza-
ções e saúde vai para Carlos Pimenta, empresário do segmento 

de terraplanagem e escavações. O profissional recebe os cumpri-
mentos de amigos e familiares e a comemoração acontece com os 
sobrinhos Edson e Wagner e a mãezona Isabel. Parabéns Carlim!
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MUDANÇA DE PARTIDO E BIGODE ENROLADO
O vereador Ângelo Tegami (PV) ventilou a possibilidade 
da prefeita Paula Lemos (DEM) filiar-se ao PSDB. Alertou, 
no entanto, que caso a mudança aconteça, o vereador Ro-
drigo Malaman, também tucano, vai enrolar o bigode. “O 
pau vai quebrar. Ninguém vai entender mais nada”, com-
pletou sorrindo.

PNEU FURADO PROVOCA ATRASO
Um pneu furado do carro foi a causa do atraso na sessão on-
line do legislativo barretense, do vereador Gabriel Uchida 
(DEM). O democrata revelou que teve que trocar o pneu.

VERIFICAR A CADERNETA DE CONTAS
O presidente do legislativo, Paulo Correa (PL) indagou da 
prefeitura, entre outras coisas, qual o valor atual da dívida dos 
proprietários da antiga Urca com os cofres municipais.

OS TRIBUTOS DOS FRIGORÍFICOS
Ângelo Tegami (PV) requereu informações sobre tributos lan-
çados e arrecadados pela prefeitura das empresas Minerva 
Foods e JBS S/A.

INTERCEDEI POR NÓS, SÃO BENTO
A reestruturação do campo de futebol do São Bento foi so-
licitada pelo vereador Raphael Silvério (PSDB). O seu co-
lega Paçoca (SD) rogou por reparos e troca da iluminação 
em torno do local.

CHAFEI QUER VER AS ATAS
Cópias das atas dos últimos seis meses de vários conse-
lhos municipais foram pedidas pelo vereador Chafei Amsei 
(MDB). Ele também sugeriu a instalação de semáforo na es-
quina da rua 20 com a avenida 1.

PLANTÃO 24 HORAS NO IBITU
Uma ambulância 24 horas na UBS do Ibitu foi reivindicada 
pelo vereador Ricardo Bodinho (PP) à Prefeitura.

TEM QUE CUMPRIR A LEI
O vereador Lupa (PRTB) quer que a Prefeitura coloque em 
prática lei municipal que destina espaços a feiras de artesana-
tos na Praça Francisco Barreto, Recinto Paulo de Lima Correa 
e Passeio da Tradição.

EM TEMPOS DE MEDOS E TEMORES...
... é melhor ser julgado por sete que carregado por seis.

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

Em ofício encaminhado na 
última semana ao presidente 
da Câmara de Barretos, Pau-
lo Correa (PL), o deputado es-
tadual André do Prado (PL) 
informou que reivindicou ao 
Governador de São Paulo, 
João Dória, a construção de 
um Centro Múltiplo Uso em 
Barretos, para realização de 
eventos como feiras com te-
mas diversos, oficinas cultu-
rais, shows, palestras e etc.

“No dia 28 de abril, estive 
com o deputado André do Pra-
do e a prefeita Paula Lemos 
no Palácio dos Bandeirantes, 
onde tratamos do assunto com 
o secretário executivo da se-
cretaria de Desenvolvimento 
Regional Dr. Rubens Cury”, 
disse Paulo Correa.

O vereador Nestor Leonel 
apresentou requerimento en-
viado à prefeita Paula Lemos, 
para que seja possível a mon-
tagem de equipes equipadas e 
especializadas no atendimen-
to a pessoas que possuem se-
quelas da Covid-19.

Para isso, o vereador suge-
riu o uso do Centro Munici-
pal de Reabilitação, incluindo 
o atendimento nas residências 
aos pacientes com sequelas da 
doença que estejam impossibi-
litados de locomoção, uma es-
pécie de “home care”, cuja mo-
dalidade é uma obrigação do 
SUS e da saúde suplementar.

Nestor Leonel sugeriu este 

tipo de atendimento para per-
mitir desospitalização preco-
ce dos pacientes, tendo como 
principais usuários pacientes 
com doenças crônicas e grande 
dependência para cuidados da 
vida diária e de enfermagem.

“Depois de superar a doen-
ça, é preciso investigar e tratar 
possíveis sequelas que muitas 
vezes evoluem sem dar sinais, 
resultando em danos graves à 
saúde. Embora mais frequente 
em pacientes hospitalizados, 
as sequelas da Covid-19 são 
encontradas até em pacientes 
que tiveram apenas sintomas 
leves ou foram assintomáti-
cos”, disse o vereador.

Na última terça-feira, 18, a prefeita Paula Lemos 
esteve na base do Corpo de Bombeiros de Barretos 
onde foi recepcionada pelo Tenente Frank Andrade, 
que apresentou os novos equipamentos adquiridos.

A nova aquisição é composta por quatro equi-
pamentos de proteção respiratória, da marca Dra-
ger, NFPA-certificação e normas americanas, e 
contam com uma série de acessórios como, me-
didores e sensores que garantem uma maior segu-
rança e eficiência para o bombeiro.

De acordo com o Tenente Frank Andrade, cada 
conjunto custa em média 30 mil reais e foram com-
prados através de Fundo Estadual Contra Incên-
dios e Emergências, “que é um Fundo do Corpo 
de Bombeiros que recebe renda das solicitações de 
vistorias e análises de projetos nas áreas de regu-
larização de edificações e áreas de riscos, e graças 
a esse convênio agora podemos contar com esses 
equipamentos no quartel de Barretos”, salientou.

Uma ação organizada entre 
o Fundo Social de Solidarieda-
de e o Tiro de Guerra de Bar-
retos vai arrecadar alimentos e 
produtos de higiene em super-
mercados da cidade. Os solda-
dos estarão de prontidão nos 
próximos três sábados: dias 22 
e 29 de maio e 5 de junho.

Segundo Letícia Lemos, pre-
sidente do Fundo Social de Soli-
dariedade, essa iniciativa é mais 

uma colaboração com o Tiro de 
Guerra e teve a participação do 
vereador Juninho Bandeira.

“O FSS vive 100% de 
doação. Mais do que nunca, 
precisamos de iniciativas vo-
luntárias que nos ajudem a 
arrecadar alimentos para que 
possamos atender a todos que 
nos procuram”, comentou Le-
tícia Lemos frisando a partici-
pação do vereador.

O governador João Doria 
assinou na última terça-feira, 
dia 18 de maio, na sede da pre-
feitura municipal de Rio Preto, 
o projeto da Região Metropoli-
tana de São José do Rio Preto.

O deputado estadual, Se-
bastião Santos (Republicanos), 
é um dos principais políticos 
da região a levantar essa ban-
deira, após protocolar em 2019 
o projeto de lei complementar 
nº 57, de 7 de agosto, que cria 
a Região Metropolitana de São 
José do Rio Preto, como uni-
dade regional do território do 
Estado de São Paulo.

“Batalhamos para que esse 
projeto fosse ganhando força, 
pois a nossa luta pela região 
vem desde sempre. A Região 
Metropolitana de São José do 
Rio Preto passa por uma fase de 

Deputado André do Prado reivindica ao 
Estado construção de Centro Múltiplo Uso 
em Barretos após pedido de Paulo Correa

Juninho Bandeira agiliza parceria entre 
Fundo Social de Solidariedade e Tiro de Guerra para 
arrecadar alimentos em supermercados de Barretos

Paula Lemos visita Corpo de Bombeiros e verifica 
equipamentos entregues pelo Governo Estadual

Governador assina a criação da Região 
Metropolitana de São José do Rio Preto

Deputado Sebastião Santos atuou para que o projeto fosse discutido na Assembleia Legislativa
incentivos do Estado, o gover-
no fez certo de aceitar nosso pe-
dido e assinar a liberação desse 
projeto. O regramento necessá-
rio agora será o planejamento 
socioeconômico regional, dan-
do qualidade de vida às 35 ci-
dades que abrangem a região”, 
disse Sebastião Santos.

O deputado do Republicanos 
citou, ainda, as ações em prol 
da construção da terceira faixa, 
criação de vias e marginais e o 
contorno da malha ferroviária 
na região noroeste do Estado.

“Trabalhamos desde os anos 
2000, em prol da construção da 
terceira faixa e do muro de con-
tenção, no trecho entre Mirassol 
e Rio Preto, além da variante que 
permitirá a remoção da linha fér-
rea urbana da região. Depois de 
mais de 21 anos, e com várias 

ações junto ao governo e secretá-
rios, estamos vendo a luz no fim 
do túnel, para que os inúmeros 
acidentes na SP-310 possa enfim 
acabar”, disse Sebastião Santos, 
após o governador João Dória, 
assinar a autorização das obras 
para criação das vias marginais.

A Região Metropolitana 
de São José do Rio Preto será 
composta por 35 municípios: 
Adolfo, Bálsamo, Bady Bassitt, 
Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Ipiguá, 
Jaci, José Bonifácio, Miras-
sol, Mendonça, Mirassolândia, 
Macaubal, Monte Aprazível, 
Neves Paulista, Nipoã, Nova 
Aliança, Nova Granada, Onda 
Verde, Potirendaba, Palestina, 
Icém, Paulo de Faria, Poloni, 
Planalto, Ubarana, São José 
do Rio Preto, Tabapuã, Tanabi, 
Zacarias, Orindiúva, Sales, Ira-

puã, Urupês e Uchoa.
De acordo com dados 

apurados, a população to-
tal abrangente da região é de 
845.225 habitantes, além do 
movimento do PIB (Produto 
Interno Bruno) de R$ 29,4 bi-
lhões, tendo uma renda de R$ 
33,1 mil per capita.

Nestor Leonel solicita 
tratamento contra 

sequelas de Covid-19 
no Centro Municipal 

de Reabilitação
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A última terça-feira, dia 18 
de maio, é marcada como o 
Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

A data tratou de uma rea-
lidade que impactou mais de 
100 mil crianças e adolescen-
tes até 19 anos que foram víti-
mas de agressões no Brasil de 
2010 a 2020, segundo dados 
do Ministério da Saúde.  

O vereador e pastor, Elson 
dos Santos, atualmente secre-
tário municipal de Defesa Ci-
vil, é o autor do projeto que 
instituiu, desde 2017, a Se-
mana de combate ao abuso e 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes”, em Barretos.

Segundo Elson Santos, 
o objetivo é conscientizar a 
sociedade, além de crianças 
e adolescentes do município, 
sobre a importância da cria-
ção de alertas e debates so-
bre o tema, “buscando meios 
legais para impedir que esses 
crimes ainda persistam nos 
dias atuais”.

Diante de tantos desafios 
é preciso nos questionarmos 
como é possível promover a 
defesa e promoção dos direi-
tos e identificar sinais dos di-
versos tipos de violência?

Para Michele Aparecida 
Morais Santos, Psicóloga do 
Marista Escola Social Ir Lou-
renço, é importante alertar sobre 

os sinais de violência e debater 
sobre as ferramentas que a so-
ciedade tem para prevenção.

Segundo a psicóloga, os 
tipos de violência podem ser 
categorizados em física, psi-
cológica, sexual, e institucio-
nal, em que todas as crianças 
e adolescentes têm seus direi-
tos negligenciados.

“Muitos comportamentos 
estão diretamente ligados a vio-
lência, discriminação, e qual-
quer omissão que prejudique a 
criança e o adolescente. Como 
são seres diferentes e únicos, 
precisamos lembrar que cada 
uma delas pode reagir de ma-
neiras diversas dependendo do 
que vivenciam”, alerta.

“Só com o apoio de todos, 
será possível fazer com que 
a realidade das crianças seja 
melhor e que elas possam 
crescer com segurança”.

Essa foi a mensagem da 
prefeita Paula Lemos em even-
to simbólico na última terça-
-feira, 18 de maio, considerado 
o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.

A solenidade aconteceu no 
Centro de Referência Especia-
lizado em Assistência Social 
e teve a participação da Se-
cretária Municipal de Assis-
tência Social, Vitória Saretta, 
funcionários do órgão gestor, 
coordenadoras dos CRASs 
de Barretos, conselheiras tu-
telares, além da presidente 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adoles-

Capacitação vai atender 
mulheres que querem abrir um 
negócio ou estão iniciando; as 
aulas acontecem nos dias 24, 
25, 26, 27 e 31 de maio, além 
de 01 e 02 de junho, já com 
inscrições estão abertas

As mulheres interessadas 
em abrir o negócio próprio em 
Barretos podem contar com um 
programa criado especialmente 
para elas, o Sebrae Delas.

A ação 100% online será rea-
lizada nos dias 24, 25, 26, 27 e 31 

de maio, além de 01 e 02 de ju-
nho, das 19 às 21 horas. As inte-
ressadas podem se inscrever gra-
tuitamente pelo link https://bit.
ly/delas2405. Mais informações 
pelo WhatsApp (17) 3321 6477.

O objetivo do programa é 
apoiar e fortalecer o empreen-
dedorismo feminino com foco 
no despertar para o autoconhe-
cimento, aumento de rede de 
contatos e da competitividade 
dos negócios liderados por 
mulheres, além de acesso a 

mercado e a crédito orientado.
A palestra inicial vai tra-

balhar os aspectos comporta-
mentais da mulher por meio da 
inteligência emocional. A pro-
posta é provocar e despertar na 
mulher o autoconhecimento e 
a gestão das suas emoções para 
se conhecer e se sentir segura. 
A programação ainda inclui 
orientações sobre empreen-
dedorismo, formalização, sua 
ideia de negócio, marketing, 
finanças e vendas online.

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes foi comemorado na última terça-feira

MUDANÇAS DE COM-
PORTAMENTO 

Desde o rendimento esco-
lar, até o isolamento, ansie-
dade ou alterações no sono 
ou na alimentação são fatores 
que devem ser olhados com 
cuidado pelos responsáveis e 
por toda família. 

COMPORTAMENTOS 
REPENTINOS

Se a criança ou adolescente 
retorna hábitos e comporta-
mentos que já tinha abandona-
do anteriormente, pode ser um 
dos sinais para observação. É 
importante olhar as relações 

sociais, com a pandemia, mui-
to desse cuidado pode estar 
ligado a forma como age na 
frente das telas e computado-
res, todas as características 
devem ser observadas em con-
junto com outros fatores.

O SILÊNCIO 
NA ROTINA

Em casos relacionados 
aos diversos tipos de violên-
cia crianças e adolescentes 
podem se sentir ameaçados, 
por isso, o silêncio pode ser 
uma característica do com-
portamento. 

SINAIS FÍSICOS

Em caso de violência físi-
ca, além dos sinais visíveis, 
podem aparecer também sin-
tomas como dores na cabeça, 
enjoos, dificuldades digesti-
vas, por exemplo. 

APRENDIZAGEM
Baixo rendimento, dificulda-

de de concentração, pouca par-
ticipação nas atividades escola-
res. Todos esses sinais podem 
ser observados e uma rede de 
apoio pode identificar e oferecer 
o suporte e, também, empoderar 
as crianças e adolescentes para 
serem cada vez mais defensores 
dos seus direitos.

Como reconhecer os sinais de violência infantil

“O apoio de todos trará uma realidade 
melhor para nossas crianças”, diz 
Paula Lemos em evento alusivo ao 
Dia de Combate ao Abuso Infantil

Programa gratuito do 
Sebrae ajuda mulheres de 
Barretos a empreenderem

cente, Irmã Maria Bernadete, 
e do defensor público, Gusta-
vo Samuel da Silva Santos.

Tendo como missão marcar 
a data e conscientizar a popu-
lação sobre a importância de 
ações de combate e denúncias 
de casos que envolvam abuso 
e exploração sexual de crian-
ças e adolescentes, o evento 
serviu também para parabe-
nizar a equipe do CREAS e 
do Conselho Tutelar, linha de 
frente nessa causa.

Os participantes fixaram 
uma flor artificial – símbolo 
nacional da campanha - em 
uma parede no jardim externo 
do CREAS. A prefeita Paula 
Lemos, em seu discurso, citou 
a passagem bíblica que diz 
“orai e vigiai”. “É exatamen-
te isso. Nós precisamos acre-
ditar e também vigiar. Nós 

temos que trabalhar como se 
essas crianças e adolescentes 
atendidos fossem nossos fi-
lhos”, afirmou.

Lembrando que qualquer 
pessoa pode denunciar maus 
tratos às crianças e adolescen-
tes discando 100 no telefone. 
Já o telefone do CREAS é 
(17) 3322-1206 e do Conse-
lho Tutelar é (17) 3322-9906 
e (17) 99191-6934.
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Por falta de oportunidades, 
cresce o número de jovens que 
nem trabalham nem estudam

Especialistas apontam que redução de jornada de traba-
lho e incentivo a programas educacionais são alternati-
vas para reverter o quadro. Reforçam também governo 

deveria priorizar geração de emprego

O Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Baixo Pardo/Gran-
de (CBH-BPG), que reúne 14 
municípios, promove no dia 
1º de junho, das 9 às 12 ho-
ras, o Seminário Online sobre 
Crise Hídrica, com transmis-
são ao vivo pelo YouTube do 
SAAEB (Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Barre-
tos) que patrocina o evento.

A abertura será feita pela 
presidente do comitê e pre-
feita de Barretos, Paula Le-
mos. Participam, ainda, o 
vice-presidente do comitê, 
Matheus Nicolino Peixoto 
Henares, professor do Uni-
feb, graduado em Ciências 
Biológicas com experiência 
na área de Ecologia de Ecos-
sistemas Aquáticos.

O evento online contará 
também com a palavra de Hé-
lio Suleiman, engenheiro civil 
e atual diretor presidente da 
FABHAT (Fundação Agência 
da Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê), que possui experiência 
na área de Engenharia Civil, 
com ênfase em Engenharia 
Hidráulica, atuando principal-
mente em temas como inun-
dações, drenagem urbana, 
saneamento básico, propaga-
ção hidrodinâmica, gerencia-
mento de projeto e gestão de 
recursos hídricos.

O professor Antônio Car-
los Zuffo, associado da Área 
Hidrologia e Gestão de Re-
cursos Hídricos da Unicamp, 
fará uma palestra abordando o 
tema “A Crise Hídrica que se 

avizinha”.
Em seguida, o superin-

tendente do SAAE Barretos, 
o engenheiro civil Waldo 
Villani Júnior, e a secretária 
municipal de Educação de 
Barretos, Jéssica Maria San-
tos, apresentam o projeto de 
Educação Ambiental que será 
desenvolvido em Barretos a 
partir do segundo semestre 
de 2021, e que ficará à dispo-
sição dos demais municípios 
que integram o Comitê da Ba-
cia para utilizarem.

As prefeituras que com-
põem o CBH-BPG (Altair, 
Barretos, Bebedouro, Colina, 
Colômbia, Guaraci, Icém, 
Jaborandi, Morro Agudo, Or-
lândia, Terra Roxa e Viradou-
ro, e as cidades de Guaíra e 

Pitangueiras que mantém re-
presentação no comitê) pode-
rão apresentar cases durante o 
seminário.

A unidade hidrográfica do 
CBH-BPG apresenta vários 
problemas ambientais, tais 
como: perda acentuada de 
água superficial provocada 
pelo intenso desmatamento e 
aceleração do processo erosi-
vo em áreas urbanas e rurais; 
perda de solos férteis; asso-
reamento e risco de despe-
renização de cursos de água; 
lançamento de esgotos urba-
nos não tratados; disposição 
irregular de lixo; exploração 
sem controle de água subter-
rânea e o aumento crescente 
da demanda de água, especial-
mente para uso em irrigação.

Para se manter no merca-
do, algumas profissões tive-
ram que passar por grandes 
transformações durante a pan-
demia, adequando-se ao novo 
cenário social e econômico.

A profissão de recepcionis-
ta foi uma delas. Além do aten-
dimento presencial, com novas 
demandas e restrições, o pro-
fissional dessa área precisou se 
adaptar ao atendimento remo-
to, que inclui o conhecimento 
de ferramentas digitais e o de-
senvolvimento das competên-

Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo 
Pardo/Grande promove Seminário Online para 

discutir a crise hídrica no dia 1º de junho
Evento poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube do SAAE Barretos

Recepcionista 2.0: profissão passa 
por mudanças com a pandemia

Profissionais precisam se qualificar para garantir um atendimento de excelência

cias emocionais para lidar com 
todas as situações geradas por 
esse momento. 

Por estar conectada com 
praticamente todas as áreas 
de atuação em uma empresa, 
profissões como recepcionis-
ta e atendimento ao cliente 
não pararam durante os pe-
ríodos de agravamento da 
pandemia. Isso fez com que, 
cada vez mais, esses profis-
sionais buscassem estar in-
cluídos nas novas formas de 
interação para garantir um 

atendimento de excelência. 
Segundo a docente das 

áreas de gestão e negócios e co-
municação do Senac Barretos, 
Márcia Elias, a demanda por 
profissionais do segmento que 
dominam as novas tendências e 
técnicas, que devem se manter 
no pós-pandemia, está em alta, 
e o leque de oportunidades no 
mercado de trabalho é variado.

“Primeiro o profissional pre-
cisa saber dominar a plataforma 
utilizada, respeitar regras de 
convivência (no caso, virtuais) 
e desenvolver habilidades como 
saber ouvir, falar com clareza e 
ter empatia. É uma profissão em 
constante expansão, que oferece 
oportunidade em várias áreas de 
atuação, como lojas, escritórios, 
clínicas, hotéis, restaurantes, en-
tre tantos outros setores que pre-
cisam de profissionais qualifica-
dos em suas recepções”, afirma.

Para o preparo e aperfei-
çoamento desses profissionais, 
o Senac Barretos está com 

inscrições abertas para o curso 
Recepcionista. São duas turmas 
previstas para este ano, cada 
uma com 30 vagas. A unidade 
oferece, no total, 49 bolsas de 
estudo para a formação. Podem 
se inscrever pessoas maiores de 
15 anos com o ensino funda-
mental 2 incompleto.

O aluno irá aprender as 
técnicas de atendimento, pos-
tura e ética, além das estraté-
gias para atender com exce-
lência também no formato 
virtual. “O curso desenvolve 
competências técnicas rela-
cionadas à rotina de um pro-
fissional de recepção e com-
petências emocionais (soft 
skills) tão necessárias para o 
profissional contemporâneo, 
independentemente da área”, 
ressalta a docente. 

Para informações sobre o 
curso, bolsas de estudo e des-
contos acesse o Portal do Se-
nac Barretos: www.sp.senac.
br/senac-barretos.

Enem 2021: prazo para pedir isenção de inscrição vai ate 28 de maio
Desde a última segunda-fei-

ra (17), os estudantes já podem 
solicitar a isenção da taxa de 
inscrição do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2021. 
O pedido deve ser feito até o 
dia 28 de maio pela internet.

Têm direito a não pagar a 
taxa do exame aqueles que es-
tão cursando a última série do 
ensino médio no ano de 2021, 
em qualquer modalidade de 
ensino, em escola da rede 
pública; e aqueles que cursa-
ram todo o ensino médio em 
escola da rede pública ou fo-
ram bolsistas integrais na rede 
privada e têm renda familiar 
igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio por pessoa.

A isenção também vale 
para estudantes em situação 
de vulnerabilidade socioeco-
nômica, que sejam membros 
de família de baixa renda ins-
crita no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico).

Na hora do pedido, os parti-
cipantes devem informar número 
do CPF, data de nascimento, ende-
reço de e-mail e número de telefo-
ne válido. Além dos documentos 
que comprovem que se enqua-

dram nos critérios de isenção da 
taxa de inscrição do exame.

Para saber quais documen-
tos são necessários acesse a 
Página do Participante. Neste 
endereço você também conse-
gue fazer e acompanhar o pe-
dido de isenção da taxa.

ENEM 2021
As datas para aplicação 

do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2021 ainda 
não foram divulgadas, mas o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) informou, 

Um levantamento feito pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
mostra que 25,5% dos jovens na 
faixa etária dos 15 aos 29 anos 
estavam fora do mercado de tra-
balho e sem estudar em 2020.

O aumento no número dos 
chamados de jovens ‘nem-nem’ - 
nem trabalham nem estudam – é 
mais um reflexo da crise econô-
mica, agravada pela pandemia 
do novo coronavírus e da falta 
de propostas efetivas do governo 
de Jair Bolsonaro (ex-PSL) para 
aquecer a economia e também da 
falta de políticas públicas para 
atender os jovens que, desde o 
golpe de 2016, estão sem oportu-
nidades de formação e renda.

O governo Bolsonaro deu 
continuidade ao projeto político 
do golpista Michel Temer (MDB-
-SP) de exclusão social no país.

Como alertou a CUT na tra-
mitação do impeachment da pre-
sidenta Dilma Rousseff, o golpe 
era contra o Brasil e contra a 
classe trabalhadora. E os dados 
comprovam a afirmação.

De 2016 para 2017, o Brasil 
começou a sofrer mais intensa-
mente com as consequências da 
recessão econômica que teve iní-
cio em 2015, com a perseguição 
política ao governo de Dilma. Os 
resultados mais evidentes foram 
o aumento do desemprego e a 
retirada de direitos dos trabalha-
dores no primeiro ano da gestão 
de Temer. Assim que assumiu, 
Bolsonaro disse que ia manter e 
aprofundar essa política.

Foi nesse período que o núme-
ro de jovens ‘nem-nem’ cresceu 
ainda mais. O resultado apurado 
em 2018 foi de índice de 23,6% 
de pessoas que nem trabalhavam 
e nem estudavam. Em 2019, com 
a continuidade de políticas de ata-
que aos direitos, o índice passou a 
24% e em 2020, 25,5%.

REDUZIR JORNADA 
PARA EMPREGAR OS 

JOVENS
O economista da FGV, Mar-

celo Neri, aponta no estudo que 
uma das alternativas para rever-
ter o quadro seria a redução de 
jornada de trabalho para que os 
jovens pudessem dedicar mais 
tempo à formação. Dessa forma, 
mais vagas poderiam ser criadas 
para um número maior de pes-
soas nessa faixa etária.

A iniciativa é válida desde 
que aliada a outras políticas pú-
blicas, como a geração de empre-
gos propriamente dita, analisa a 
técnica da subseção do Dieese da 
CUT, Adriana Marcolino.

“De nada adiantaria reduzir 
jornada se não houver uma políti-
ca de geração de emprego para to-
dos, particularmente para as pes-
soas chefes de família, reduzindo 
a pressão para que os jovens pro-
curem uma ocupação remunera-
da, além da geração de empregos 
de qualidade para a juventude”, 
diz Adriana Marcolino.

A técnica do Dieese afirma 
ainda que uma redução de jorna-
da não poderia vir acompanhada 
de uma redução salarial e, no que 
diz respeito à formação, políticas 
de inclusão dos jovens também 
teriam de ser priorizadas. “O me-
lhor seria ter uma política ade-
quada de educação, incentivar o 
jovem a frequentar a universida-
de, ou mesmo retomar o Pronatec, 
com bolsas para que o jovem pos-
sa ter um valor, uma remuneração 
adequada e formação de qualida-
de”, explica a técnica do Dieese.

Ela reforça ainda que inicia-
tivas como a ideia do ministro 
Paulo Guedes, de criar um pro-
grama que aproveite mão de obra 
jovem, com renda abaixo do sa-
lário mínimo, a pretexto de for-
mação profissional, na verdade 
é desculpa para passar a carteira 
verde e amarela e retirar ainda 
mais direitos dos trabalhadores.

POR QUE OS 
JOVENS ESTÃO 

NESSA SITUAÇÃO?
Para a secretária de Juventu-

de da CUT, Cristiana Paiva, para 
além dos dados da pesquisa exis-
te um universo formado por jo-
vens que travam a batalha da so-
brevivência diária em atividades 
informais, precarizadas, esporá-
dicas, ou seja, “dão um jeitinho” 
para conseguir ter alguma renda 
e ajudar no sustento da família.

“O jovem quer trabalhar, es-
tudar e ter um futuro, mas não 
se vê representado em nossa so-
ciedade. Cada vez mais, eles têm 
essa nova visão sobre o trabalho. 
Acreditam que ser Uber é ser em-
preendedor”, diz a dirigente.

Ela explica que está havendo 
uma mudança de visão sobre o 
que é ter uma profissão, uma car-
reira. O resultado é que o jovem 
está perdendo referências. Uma 
delas é a formação. “A gente vê 
cada vez mais jovens desanima-
dos e sem perspectivas porque 
hoje um diploma não significa 
mais a segurança de ter um em-
prego. A gente vê motorista de 
aplicativo com ensino superior, 
a gente vê professor com douto-
rado dando aula de reforço para 
crianças”, diz Cristiana. “Isso faz 
com que o jovem desista mais fá-
cil dos estudos e tente apenas  so-
breviver. Aliado ao desemprego, 
teremos um grande número de 
pessoas nem-nem”, ela afirma.

DADOS DA FGV
A média de  jovens nem-nem 

de 2020, de 25,5%, teve seus mo-
mentos de pico. No segundo tri-
mestre do ano passado, período 
que coincide com os primeiros 
meses de pandemia no Brasil, o 
percentual chegou a 29,3%.

Mas os recortes da pesquisa 
escancaram ainda mais aquilo que 
várias outras pesquisas vêm de-
monstrando sobre o aumento da 
desigualdade social. Na análise por 
gênero, as mulheres foram mais 
impactadas. No quarto trimestre 
do ano passado, o índice chegou a 
31,29%, enquanto para os homens 
os índices foram de 19,7%.

“Cerca de 31 a cada 100 mu-
lheres com idade entre 15 e 29 
não trabalhavam e não estuda-
vam no quatro trimestre de 2020”

Já o recorte por raça mos-
trou que maior parte (57,5%) dos 
‘nem-nem’ é de jovens negros. 
Brancos são 21,26%. Já sob o 
aspecto de formação, 40% têm 
ensino médio completo e 20,2% 
têm ensino superior completo.

A maior parte dos nem-nem 
está concentrada entre a faixa etária 
de 20 a 24 anos. Eles são 31,51%. 
Entre 15 e 19 anos, são 14,74%. So-
bre o desemprego, a pesquisa mos-
tra que a pandemia causou impacto 
acentuado no mercado de trabalho 
para os jovens - subiu de 49,37% 
em 2019 para 56,34% em 2020.

Os dados levantados pela 
FGV têm base na Pesquisa Na-
cional Por Amostra de Domicí-
lios (Pnad-Contínua), realiza-
da pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
(Fonte: CUT)

em nota, que pretende realizar 
as provas ainda neste ano.

Vale lembrar que, por con-
ta da pandemia, o Enem 2020 
foi adiado para 2021. O exa-
me, realizado em janeiro e fe-
vereiro deste ano, registrou as 
maiores taxas de abstenção.
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Na última quarta-feira, 
19 de maio, o presidente do 
Conselho Estadual de Desen-
volvimento e Participação da 
Comunidade Negra (CDPCN) 
São Paulo, Gil Marcos Cla-
rindo, e Rosangela Maria de 
Paula, da Coordenação de Po-
líticas para a População Negra 
e Indígena (CPPNI), da Secre-
taria Estadual de Justiça e Ci-
dadania, realizaram encontro 
técnico com Igor Pereira dos 
Santos, presidente do Conse-
lho Municipal de Igualdade 
Racial (COMIR) e Rogério 
da Silva Teodósio, secretário 
municipal de Cultura.

O encontro serviu para a apre-
sentação e discussão de Plano de 
Ação para Interior Paulista 2021 
dos respectivos órgãos públicos.

Na reunião também foi dis-
cutido o novo arranjo institu-
cional para implementação do 
programa São Paulo Contra o 
Racismo - Lei n° 14.187/10 nos 
municípios e possibilidades de 
requerer à comissão gestora do 
Fundo Estadual de Interesses 
Difusos (FID) linhas de apoio e 
financiamento de projetos espe-
cíficos que tenham a igualdade 
racial em seus objetos princi-
pais, considerando que estes 
recursos são obtidos também 

das multas e penalidades infra-
cionais cometidos por crimes 
de intolerância, racismo e dis-
criminação racial.

Na oportunidade, o conse-
lheiro Igor Pereira dos Santos 
apresentou e protocolou toda 
a documentação do Fundo 
Municipal de Igualdade Ra-
cial de Barretos que está ha-
bilitado para transferência 
e celebrar convênios com o 
Estado. O secretário munici-
pal, Rogério Teodosio, propôs 
um alinhamento estratégico 
para implementação da Lei 
10.639/2003 e execução das 
diretrizes do eixo Cultura do 

Estatuto da Igualdade Racial 
no município e região.

Gil Marcos, presidente do 
CPDCN lembrou que o con-
selho foi o primeiro órgão 
governamental criado no país 
com a finalidade de combater 
o racismo e promover o de-
senvolvimento da população 
negra, articulando a política 
governamental às ações, rei-
vindicações e à agenda políti-
co-social da população em ge-
ral e da comunidade negra, em 
particular, e que o Governo do 
Estado e o município tem um 
legado de conquistas e  avan-
ços nas lutas anti racistas.

A prefeitura de Barretos, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, continua com 
a vacinação contra a Covid-19 
para o público formado por 
pessoas de 50 a 54 anos com 
comorbidades e também de 50 
a 54 anos com deficiência per-
manente que recebem o Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC) nesta sexta-feira, 21 de 
maio. A vacinação está sendo 
realizada em todas as Unidades 
de Saúde, das 7 às 16 horas.

QUAIS AS 
COMORBIDADES?
Diabetes, Pneumonias crô-

nicas graves, Hipertensão ar-
terial, Resistente (HAR), Hi-
pertensão arterial Estágio 3, 
Hipertensão arterial estágios 
1 e 2 com lesão em órgão-alvo 
e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (IC), 
Hipertensão Pulmonar, Car-
diopatia hipertensiva, Síndro-
mes coronarianas, Valvopatias, 
Miocardiopatias e pericardio-
patias, Doenças da aorta, dos 
grandes vasos e fístulas arte-
riovenosas, Arritmias cardía-
cas, Cardiopatias congênita, 
Próteses valvares e dispositivos 
cardíacas implantados, Doença 
cerebrovascular, Doença renal 
crônica, Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias gra-

Com objetivo de auxiliar 
comunidades locais no com-
bate à pandemia do novo co-
ronavírus, 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 de-
rivados na região, realizou a 
entrega de 400 cestas básicas 
e 408 unidades de álcool em 
gel 70% para famílias do bair-
ro Joaquim da Silva Júnior, no 
município de Barretos.

As novas doações acon-
teceram a partir da unida-
de local da Minerva Foods 
dando continuidade do ciclo 
de ações iniciadas em 2020, 
com o objetivo de mitigar os 
impactos causados pela CO-
VID-19.

Recentemente, a compa-
nhia distribuiu 850 cestas bá-
sicas e 966 unidades de álcool 

em gel 70% nos bairros do 
Ibirapuera, Santa Cecília, CE-
CAP (Predinhos), Comple-
xo Racibe Rezek, Dom João 
Bosco e Centro.

DOAÇÕES EM 2020
Em 2020, ao município 

de Barretos, a Minerva Foods 
destinou 1.410 testes (rápi-
dos e PCR) para diagnóstico 
da COVID-19 para auxiliar 
no controle da propagação do 
vírus na cidade. A companhia 
também contribuiu com di-
ferentes instituições, ao doar 
30 toneladas carne bovina; 
mais de 20 kg em alimentos, 
como macarrão e legumes; 
20 mil máscaras; 250 unida-
des de itens de higiene; cerca 
de 7 mil litros de álcool em 
gel 70%; 1.500 descartáveis, 
como embalagens, garfos e 
copos; além de 50 toneladas 
de carne bovina destinadas ao 
SESI Barretos.

Conselho Municipal de Igualdade Racial e Secretaria Municipal 
de Cultura de Barretos promovem agenda de Igualdade Racial

Minerva Foods realiza nova 
entrega de Cestas Básicas e Álcool 
em Gel para famílias de Barretos

Ação beneficiou 400 famílias carentes 
do bairro Joaquim da Silva Júnior

Vacinação de grupos de 50 a 54 anos com 
comorbidades e BPC continua nesta sexta-feira

ves, Obesidade mórbida e 
Cirrose hepática.
QUAIS DOCUMENTOS 

LEVAR?
· Apresentar RG e CPF 

originais; Apresentar com-
provante de endereço em 
Barretos, preferencialmente, 
em nome da pessoa a ser va-
cinada: conta de água, con-
ta de energia elétrica, conta 
de telefone/celular, conta de 
serviços de internet, conta 
bancária, conta de cartão de 
crédito, carnê de IPTU, etc; 
Entregar cópia de documento 
que comprove comorbidade 
(exames atualizados, receitas, 

relatórios médicos atualiza-
dos, prescrição médica ou a 
DECLARAÇÃO MÉDICA 
PADRONIZADA, disponível 
no site www.barretos.sp.gov.
br e na Vigilância Sanitá-
ria, devidamente preenchida 
e assinada pelo profissional 
médico). Quaisquer dos com-
provantes deverão constar, 
obrigatoriamente, o número 
do CRM e assinatura do mé-
dico responsável.

PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

PERMANENTE (BPC)
A aplicação da primeira 

dose será para pessoas de 50 a 

54 anos com deficiência perma-
nente e que recebem o Benefí-
cio de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

A vacinação, também 
acontece nesta sexta-feira, 21 
de maio, das 8 às 16 horas, 
no Centro de Reabilitação, na 
Via Conselheiro Antônio Pra-
do, nº 1365, próximo à UPA e 
ao shopping.

Para tomar a vacina, as 
pessoas devem levar: Do-
cumento com foto, CPF, 
Comprovante de residência 
e Cópia do comprovante de 
recebimento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

A primeira parcela do dé-
cimo terceiro do Instituto 
Nacional de Seguro Social 
(INSS) começará a ser paga 
no próximo dia 25. Antecipa-
do para maio, devido a pande-
mia da Covid-19, os depósitos 
ocorrerão até 8 de junho. A se-
gunda parcela será paga entre 
24 de junho e 5 de julho. 

As datas são distribuídas 
conforme o dígito final do be-

nefício, começando nos segu-
rados de final 1 e terminando 
nos segurados de final 0. Elas 
valem para quem recebe apo-
sentadorias, auxílios e pensões 
de até um salário mínimo. 

Para quem ganha acima do 
mínimo, o calendário é um pou-
co diferente. A primeira parcela 
será paga de 1º a 8 de junho; e a 
segunda, de 1º a 7 de julho. Co-
meçam a receber os segurados 

de final 1 e 6, passando para 2 e 
7 no dia seguinte e terminando 
nos finais 9 e 0.

As datas estão sendo infor-
madas no site e no aplicativo 
Meu INSS. A primeira parcela 
do décimo terceiro é isenta de 
Imposto de Renda e equivale 
à metade do benefício mensal 
bruto pago pelo INSS. O im-
posto só será cobrado na se-
gunda parcela.

Depósito do 13º do INSS 
começa a ser pago dia 25
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A Câmara Municipal de 
Barretos aprovou por unani-
midade na última segunda-
-feira (17), o projeto de lei 
complementar municipal, de 
autoria da prefeita Paula Le-
mos, que concederá isenção 
da taxa de licença decorrente 
do Poder de Polícia também 
às empresas mais atingidas 
pela pandemia.

O pedido de isenção deve 
ser feito até o dia 31 de agosto 
de 2021. Entre os setores mais 
vulneráveis e que poderão ser 
beneficiados pela medida es-
tão os bares e restaurantes, 
hotéis, comércio em geral, 
setor de eventos, academias e 
setor de beleza.

Desde o início do ano, a 
prefeita tem tido a preocu-
pação de dar manutenção no 
combate ao novo Coronaví-
rus, mas, ao mesmo tempo, 
buscar soluções para que os 
empresários, comerciantes e 
trabalhadores consigam supe-
rar essa fase difícil com im-
pactos na economia local.

“É uma forma de o nosso 
governo colaborar com estes 
comerciantes de Barretos que 
estão tendo dificuldades sé-
rias para enfrentar essa fase. 
Podem ter certeza de que es-
tamos trabalhando, dia a dia, 
pensando na saúde e no em-
prego de todas as pessoas da 
nossa cidade”, comentou a 

prefeita Paula Lemos.
Essa alteração na Lei Com-

plementar Municipal 98/2008 
prevê isenção da Taxa de Li-
cença decorrente do Poder de 
Polícia municipal do ano 2021 
para as empresas que possuem 
os seguintes requisitos:
1 – Estejam regularizadas (te-
nham inscrição municipal e ca-
dastro atualizados na Prefeitura);
2 – Estejam dentro dos setores 
mais atingidos pela pandemia 
(queda de faturamento maior 
que 30% de 2019 para 2020);
3 – Tenham faturamento anu-
al de até R$ 360 mil.

O próximo passo é a san-
ção da prefeita e a publicação 
no Folha do Município.

Lei da prefeita Paula Lemos foi 
aprovada por unanimidade e 

concede isenção de taxa a empresas 
mais atingidas pela pandemia


