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A VIDA NÃO TERMINA NO CALVÁRIO! - “O padre Márcio Prado, sacerdote da Comunidade Canção Nova e autor dos livros “Entender e viver
o Ano da Misericórdia” e “Via-sacra do Santuário do Pai das Misericórdias”, nos enviou este texto onde destaca a importância da tradicional
Semana Santa que se aproxima e nos leva à comemoração da Páscoa. Dada a importância para o momento que atravessamos, vamos reproduzir as palavras do padre neste nosso espaço de opinião. Segue.”
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Câmara faz devolução de R$ 700 mil ao município
Valor é referente às economias do Legislativo no primeiro trimestre de 2021; Prefeita sinalizou que vai utilizar o recurso no combate à pandemia
A Câmara Municipal de
Barretos vai devolver R$ 700
mil (setecentos mil reais) para
a prefeitura na manhã desta sexta-feira (26). O valor é
referente às economias que o
Legislativo municipal conseguiu realizar no primeiro trimestre do ano, devido à redução de algumas atividades no
momento da pandemia.
A devolução antecipada

do valor economizado no trimestre atende a um pedido da
prefeita Paula Lemos (DEM),
que sinalizou por meio de ofício e coletiva de imprensa que
vai utilizar os recursos nas
despesas com leitos de UTI
para pacientes com Covid-19.
Todos os vereadores têm
demonstrado
preocupação
com a escassez de leitos em
hospitais, insumos, medica-

mentos, demora na entrega
das vacinas, além da crise
econômica que atinge as atividades comerciais e a população no geral.
Apesar de não poderem
indicar a destinação exata dos
valores devolvidos, os vereadores entendem que o dinheiro economizado poderá ajudar
emergencialmente o município
no enfrentamento da pandemia.

Paula Lemos se dedica à ampliação de
leitos e mais compra de medicamentos
Durante live e coletiva
de imprensa, nesta quinta-feira (25), a prefeita Paula
Lemos anunciou a conquista de recursos para serem
investidos no combate ao
coronavírus em Barretos.
Paula Lemos comentou o
repasse da Câmara para ajudar no combate à doença no
município.
“Agradeço aos vereadores
que entenderam a urgência
do ato em auxiliar o município no pior momento em que
já vivenciamos no enfrentamento da pandemia. Esse
apoio foi fundamental para
que pudéssemos organizar a
ativação de 10 leitos na UPA,
sendo 5 de suporte ventilatório e mais 5 de enfermaria”,
ressaltou a prefeita.
Ela também destacou que,
infelizmente, o município
tem recebido poucos repasses
para auxiliar neste momento.
“No ano de 2020 Barretos
recebeu através de repasses
do governo para o combate
do Covid19, cerca de 50 milhões de reais, já neste ano
recebemos menos de 1 milhão de reais. Estamos nos
desdobrando,
trabalhando
de domingo a domingo para
conseguir organizar estratégias para suprir as necessida-

Barretos acelera a vacinação
contra covid após recebimento
de nova remessa de doses
Uma nova remessa de vacinas contra a Covid 19 chegou
ao município de Barretos e a
prefeitura, por meio da secretaria municipal de Saúde, com
apoio da secretaria de Ordem
Pública, organizou mais um
esquema especial de vacinação no formato drive thru.
Nesta sexta-feira (26) e na
próxima segunda-feira, dia 29,
será aplicada a primeira dose
da vacina no grupo com idades
entre 69 e 71 anos. O atendimento será entre 9 e 16 horas

des de nosso município neste
momento tão difícil”.
Paula Lemos anunciou a
ativação de 6 leitos de UTI no
AME e a conversão de 10 leitos da UTI da Santa Casa para
UTI/Covid. “O apoio da Fundação Pio XII neste momento
traz um suporte essencial para
auxiliar nessa luta, nos proporcionado o aumento de leitos
e abastecimento de insumos
como mais oxigênios”, desta-

cou Paula.
De acordo com Paula Lemos, a prefeitura encontrou
apoio de empresários, que
auxiliarão na compra de testes para agilizar o tratamento
precoce das pessoas.
“É um momento de unir
forças contra esse mal que tem
desfeito famílias. Queremos
garantir mais leitos sim, mas
acima de tudo, a vida dessas
pessoas” disse a prefeita.

Fundo Social promove arrecadação de
chocolates para alegrar a Páscoa de
crianças em situação de vulnerabilidade
O FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Barretos promove uma campanha especial para
arrecadar chocolates para serem
entregues às crianças de famílias
em situação de vulnerabilidade.
Intitulada “Doe chocolate, doe
alegria” a ação acontecerá em
formato drive thru, neste sábado,
27 de março, das 10 às 11h30, na
sede do FSS, localizado na rua
26 entre avenidas 25 e 27, nº 929.
“Entendemos que passamos por
um período de restrição social,
mas é importante que as famílias
possam celebrar a Páscoa, e nós
queremos que, por meio desses
chocolates arrecadados, o sentimento de conforto e a esperança
sejam recebidos por essas famílias“, afirmou a presidente do
Fundo Social, Letícia Lemos.

no estacionamento do Rochão.
Simultaneamente, as Unidades Básicas de Saúde dos
bairros América, Barretos 2,
Marília e Pimenta também
haverá vacinação.
Já os pacientes pertencentes
aos territórios de Estratégia de
Saúde da Família, localizados
nos bairros Ibirapuera, Nova
Barretos, CSU, Luis Spina, Cecapinha, Cristiano Carvalho,
Derby Clube, Los Angeles e São
Francisco, receberão as equipes
de vacinação domiciliar.

Rio das Pedras Country
Club concede desconto
nas mensalidades

Diante do cenário mundial, a
qual todos enfrentam a segunda
onda da pandemia do covid-19,
e pensando no bem estar de
seus associados, a diretoria do
Rio das Pedras, com aprovação
do Conselho de Administração,
deliberou em conceder 20 % de
desconto nas mensalidades referentes aos meses de março e
abril de 2021.
“Entendemos que para
mantermos o clube saudável
e forte financeiramente devemos atender às necessidades
dos sócios e nada mais justo
do que conceder este desconto no mês em que o clube está
fechado”, afirma o presidente,
Weverson Alves Moreira.
“A diretoria foi procurada por um grupo de associados no início do mês, que
os convidou para debater a

real situação. Agradecemos
este contato, na verdade, esta
aproximação em nos relatar as
suas ideias e sugestões’, justificou o presidente do clube.
Vale lembrar que no ano de
2020, o clube permaneceu fechado por 6 (seis) meses e foram concedidos 7 (sete) meses
de desconto entre 20 e 25%.
“O desconto está sendo
oferecido por sensibilidade da
diretoria e do Conselho de Administração ao momento que
passamos, visto que não há
obrigação legal de obrigação
de valor, já que não se trata de
relação de consumo como já
decidido em processo judicial
que apreciou o caso”, frisou.
“Reabrimos em 1º de outubro de 2020 e mantivemos
o funcionamento até 28 de
fevereiro de 2021, cumprindo
rigorosamente as determinações do decreto municipal. Na
verdade estamos há menos de
30 dias fechados, mas já iremos conceder o desconto para
estes dois meses”, reforçou
Weverson Alves Moreira.
Para os associados que já
efetuaram o pagamento da
anuidade no começo deste
ano, com descontos oferecidos pelo clube, estes terão a
partir de janeiro de 2022, o
desconto referente aos meses
de março e abril de 2021.

SAAE parcela
dívidas com
até 100% de
desconto em
multas e juros
Por meio do Programa
de Parcelamento Incentivado (PPI), os clientes do
SAAE de Barretos podem,
desde a última quarta-feira (24), ter isenção de até
100% de juros e multas dos
débitos em dívida ativa. O
pagamento, até o exercício
de 2020, poderá ser feito em
parcela única, no prazo máximo de 29 de dezembro de
2021, ou parcelado em até
10 vezes, com desconto de
100% das multas e juros.
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Minerva
Foods abre
inscrições para
seu Programa
Estágio em 2021

Com o intuito de apostar
em novos talentos e promover ainda mais inovação, diversidade e desenvolvimento dentro da Companhia, a
Minerva Foods, líder em
exportação de carne bovina
na América do Sul e uma
das maiores empresas na
produção e comercialização
de carne in natura e seus
derivados na região, anuncia a abertura de inscrições
para o seu Programa de Estágio 2021, Seja + Minerva.
Para participar, os candidatos devem se inscrever até
o dia 04 de abril, por meio
do site: www.minervafoods.
com/estagio2021.
Página 5
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Editorial

A vida não termina no calvário!

O padre Márcio Prado, sacerdote da Comunidade Canção Nova e autor dos livros “Entender e viver o Ano da
Misericórdia” e “Via-sacra do Santuário do Pai das Misericórdias”, nos enviou este texto onde destaca a importância da tradicional Semana Santa que se aproxima e nos leva à comemoração da Páscoa. Dada a importância
para o momento que atravessamos, vamos reproduzir as palavras do padre neste nosso espaço de opinião. Segue.
Chegamos a uma das mais
importantes semanas para o
cristianismo, a Semana Santa, a “Semana Maior”, a “Semana das semanas”, ousaria
eu dizer. Mas como celebrar
o mistério da Paixão, Morte
e Ressurreição de Jesus nas
atuais circunstâncias?
A questão que se repete: os
filhos de Deus sempre fizeram
festa após duras provas, momentos complicados. E hoje,
nós somos convidados a fazer
essa experiência na Semana Santa, que culmina com a
Páscoa, o principal evento, o
coração da fé cristã. Toda vida
de Jesus Cristo foi de entrega,
doação, amor e misericórdia.
A Semana Santa inicia
com o Domingo de Ramos,
quando Jesus entra em Jerusalém e é saudado pelo povo
como rei. Foi a única vez que
o Senhor permitiu ser honrado. E que lição bela deu ao
permitir tal ação do povo!
Ele permitiu ser saudado,
honrado e aclamado sobre um
burrinho. Jesus não entrou de

maneira majestosa, não emprestou um cavalo ou uma
carruagem do rei Herodes. Ele
não entrou pelas ruas da cidade antiga com pompas, afinal,
seu reinado nunca foi assim.
Desde seu nascimento,
Jesus veio pobre, humilde;
cresceu no escondimento de
Nazaré e, somente depois, aos
30 anos, iniciou sua vida pública. No entanto, continuava
a exercer o ministério de forma humilde e misericordiosa.
A Semana Santa inicia
com a entrada de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição. Mas no meio temos
a Paixão do Senhor.
Nessa semana, a liturgia
fala das perseguições que Jesus sofreu, das traições, de
sua solidão, do sentimento de
abandono, da morte e da vida.
Na quinta-feira Santa teremos a Missa da Ceia do
Senhor, conhecida como celebração do “Lava-pés”, na
sexta-feira a celebração da
Paixão do Senhor e na vigília
do sábado a Páscoa do Senhor.

Teremos uma grande e importante semana, uma grande festa, mas ainda num cenário complicado de saúde pública. Que
desafio! Que tempo vivemos!
Viveremos mais uma Semana Santa semelhante à do
tempo de Jesus. Brigas políticas, divisões no meio religioso
e pessoas que estão assistindo
tudo, algumas apreensivas e
outras com indiferença.
Se vivermos mais uma
Semana Santa aos moldes da
primeira, nada de desespero
por causa disso. Vivamos com
fé. Pois Jesus venceu o mal na
obediência ao Pai. Sim, a Vida
vence a morte, a Esperança
vence o desespero e a Confiança renasce frente ao medo.
Por fim, nada de desânimo! Entremos na Semana
Santa, aliás parece que nossa
vida é uma Semana Santa, não
é? Entremos com Jesus em
Jerusalém (nossa casa, nosso
trabalho). Como Ele, ora somos aclamados e ora somos
injuriados…
Entremos na Jerusalém

do nosso coração, na confusão que muitas vezes ali está
presente, mas como Jesus,
foquemos na vontade do Pai.
Ele está conosco! Entremos
em Jerusalém com Jesus e por
Jesus, e vamos imitá-lo.
Nesta Semana Maior, mesmo à distância ou não, participe
com muita fé das celebrações.
No domingo de Ramos e
na Sexta-feira Santa escutaremos a narração do caminho
do calvário de Jesus. Convido você a se colocar no lugar
dele e pedir a Deus a graça de
responder às maldades e adversidades como Ele.
No atual calvário que vivemos, olhemos para Jesus e vamos nos levantar das quedas,
consolar os desesperados e
perdoar os que nos fazem mal.
No calvário da vida, vamos
imitá-Lo na obediência, no
amor, no sacrifício por amor ao
Pai. Viveremos assim a melhor
Semana Santa, a melhor Páscoa, porque a vida não termina
no calvário e nem no sepulcro.
A vida em Cristo é eterna!

Opinião

Carta aberta ao presidente da República

EXPEDIENTE

O Brasil vive o maior colapso sanitário e hospitalar de
sua história, tornando-se epicentro mundial da pandemia.
Diante desse triste cenário, a
Confederação Nacional de Municípios (CNM), no exercício
de representação dos municípios brasileiros e de seus governantes, conclama ao presidente
da República que assuma de
uma vez por todas o papel
constitucional de coordenação
nacional no enfrentamento da
Covid19 no país, promovendo
o alinhamento entre as esferas
de governo e de poder.
É hora de focar no presente, produzir resposta efetiva,
colocar a evidência científica
como norte e despolitizar a
pandemia, superando divergências e priorizando a defesa
da vida para estancar as milhares de mortes e aplacar o sofrimento das famílias brasileiras.
Agora, na pior fase da
pandemia, com resultados
trágicos cuja dimensão social
e econômica ainda é incalcu-
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lável, o movimento municipalista reitera que a soma de
esforços representa o único
e inadiável caminho, no qual
o papel de coordenação da
União faz-se indispensável.
Dessa forma, o presidente da República deve estar
pessoalmente empenhado na
execução de campanha de comunicação em prol da eficácia
e da segurança das vacinas,
além da defesa das medidas
não farmacológicas, como o
distanciamento social, o uso
de máscaras e álcool gel, que
vêm sendo adotadas em todo o
país por Estados e Municípios.
Faz-se urgente, também,
a implementação de medidas
pela União nas atividades de
âmbito nacional, dando maior
efetividade às ações dos demais Entes federados.
Não cabe transferência de
responsabilidades neste momento dramático. É urgente
que todas as autoridades públicas de todos os Poderes, da
União, dos Estados e dos Mu-
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PAINEL

CONTRA A DENGUE
Paula Lemos (DEM) ressaltou que nos 100 primeiros
dias de 2021 foram registrados apenas sete casos de
dengue no município. No
mesmo período do ano passado houve 30 casos. A prefeita destacou o trabalho intensivo da equipe de vetores
na fiscalização e nebulização.

MAIS BLOQUEIOS
Classificada na fase vermelha em 19 de fevereiro e
com lockdown parcial desde 2 de março, a região de
Barretos não conseguiu derrubar o contágio, internações e mortes por Covid-19.
Teme-se que o governo de
João Doria (PSDB) possa
decretar um lockdown total
após 4 de abril.
SUGESTÃO DE LEI
A regulamentação das
faixas amarelas de carga e
descarga cabe ao município.
Em Barretos, mais de 140
destas faixas contabilizadas,
só na área central, servem
de estacionamento particular de comerciantes diante
da falta de vagas. Passou da
hora de regulamentar.
BATALHA PELA EDUCAÇÃO
Vereador Paulo Correa
(PL) luta há 13 anos para a
instalação da FATEC em Barretos. A Faculdade de Tecnologia possui 73 unidades
no Estado de São Paulo.
FAZENDO O BEM
Nestor Leonel entregou
na semana passada 2700 kits
de testes rápidos para a Covid-19 à Secretaria Municipal
de Saúde. A iniciativa do Sindicato Rural do Vale do Rio
Grande será usada para testar familiares de pessoas que
testaram positivo.

nicípios, bem como a sociedade brasileira, trabalhem de forma harmônica e colaborativa.
Esse alinhamento é o único caminho para frear o crescimento geométrico de casos
diante de um sistema de saúde
colapsado, com esgotamento
estrutural e pessoal.
Urgem ações emergenciais para o fomento à produção e à importação de neurobloqueadores e oxigênio,
além de uma operação logística nacional para o monitoramento e o remanejamento
desses insumos no território.
Uma nação não pode aceitar cidadãos morrendo sufocados ou tendo que suportar dores indescritíveis decorrentes
de intubação sem anestesia.
O Brasil está em guerra
contra o vírus e, na guerra,
todos têm responsabilidades.
A União precisa reorientar as
plantas produtivas à disposição no país e, mais do que
nunca, mobilizar a diplomacia
internacional a fim de garantir
as condições necessárias, para

responder a esta batalha.
As prefeitas e os prefeitos
do Brasil fazem a sua parte e
continuarão não medindo esforços para exercer seu papel
de corresponsabilidade, mas
precisam e clamam para que
o presidente da República assuma, de forma inadiável, seu
dever de coordenar a nação,
respeitando a população, a
ciência e a comunidade internacional, com a humanidade
e a empatia exigidas de um
Chefe de Estado.
Brasília, 23 de março de 2021.
Glademir Aroldi
Presidente da CNM

RAIVA HUMANA
Em 1975 o vereador Sebastião Misiara pediu ao
Instituto Pasteur a liberação
de 9 mil vacinas para tratamento anti-rábico.
DE OLHO NO FUNDO
A criação do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB pela
prefeitura de Barretos é uma
exigência da Lei 14.113/2020
que regulamenta o fundo e
entrou em vigor em 1º de janeiro. O colegiado tem como
função principal acompanhar
e controlar a distribuição, a
transferência e a aplicação

dos recursos nas escolas.
BEM REPRESENTADOS
Os trabalhadores do setor de lavanderia terão seus
direitos garantidos com a
criação do sindicato da categoria. O registro foi publicado na edição de 19 de março
no Diário Oficial da União.
ESCASSEZ DE OXIGÊNIO
Uma empresa de Paulínia
(SP) teria capacidade de entregar até 50 mil cilindros de
oxigênio por mês, mas há três
anos tenta autorização da
Anvisa. Segundo o G1, o empresário Pedro Borella Neto
tem sido procurado diante da
escassez do produto. A empresa também tem filiais em
Barretos e Guarulhos.
ESPERANDO O JOGO
Os dirigentes da FPF (Federação Paulista de Futebol)
terão que esperar até 4 de
abril para saber quando os
jogos do Campeonato Paulista voltarão ao Estado de São
Paulo. Apesar dos esforços do
deputado estadual Delegado
Olim (Progressistas), as tratativas não progrediram.
QUAL O FUTURO?
O PT perdeu muitos representantes nas eleições de
2018 e 2020 e agora segue
tentando criar uma só frente
com apoio do PSDB de Fernando Henrique Cardoso. O
PDT de Ciro Gomes segue
pregando derrotar o Lulismo
e o PSOL de Guilherme Boulos não será só coadjuvante.
TAPETE VERMELHO
Caso o PSL não aceite de
volta o presidente Jair Bolsonaro para a disputa das
eleições em 2022, ao menos
quatro partidos já estenderam o tapete: PSC (no qual
disputou para deputado federal), Patriota, PMB e PROS.

Igor Sorente é jornalista
e escreve semanalmente
para a coluna.Contato:
falecom@igorsorente.com.br
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PENSAMENTO DA SEMANA: “A vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de se levantar.” (Karatê Kid)

E neste dia 23 de março, Alessandro Cambauva completou
seus 40 anos, recebendo na da especial, todo o carinho das
mulheres de sua vida, sua esposa Bel Dias, suas filhas Ana
Luísa e Marina e sua mãe Vera (foto). Parabéns!

A quarta-feira (24) foi de muito carinho e comemoração na residência dos “Lara”. O motivo foi que Maria Benedita Lara de Oliveira completou mais um ano de vida. Os mimos mais especiais ficaram por
conta do marido Luiz Augusto (foto), dos filhos Tiago e Talita, dos
netos Miguel e João Pedro e das noras Gabi e Cris. Parabéns Dita!

Quem fez aniversário na quinta-feira (25) foi o
empresário e Sansei, Huelder Motta, proprietário
de academia de artes marciais. Felicidades!

Luan Cavalini Costa virou mais uma página do calendário da
vida na quarta-feira (24). Ele comemorou a data ao lado da
esposa Rafaela Galan, do filho Miguel, do enteado Kauã (foto),
além de amigos e familiares. Tudo de bom Luan!
E no último domingo (21) quem celebrou idade nova foi Dona
Gercedes, que exalou alegria e muitos sorrisos ao ganhar um bolo
surpresa, com as felicitações de seus filhos, genros e netos. Parabéns Dona Gê, muitos anos de vida e saúde, a senhora merece!
O funcionário público municipal, Francisco Leme, recebeu cumprimentos e desejos de muitas realizações ontem, quinta-feira
(25), de muitos amigos e familiares. O carinho especial ficou por
conta da esposa Ednai, dos filhos Juninho, Paulinho, Ana Paula
e Fabiana, além dos netos, genros e noras. Parabéns!

Parabéns e muitos anos de vida para Beto Toniolo que completou idade nova no último dia 21 de março. O empresário
do Cono Pizza & Bar recebeu o carinho de amigos, familiares e
dos pais João e Maria do Carmo Toniolo. Felicidades Beto!
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Sindicato rural entrega recebe 2,7 mil testes rápidos
de COVID para secretaria municipal de Saúde
Objetivo é colaborar na testagem de trabalhadores, agropecuaristas e população em geral
O diretor do Sindicato Rural do Vale do Rio Grande e,
também, vereador, Nestor
Leonel, entregou ao secretário
municipal de Saúde de Barretos, Kleber Rosa, 2.700 kits
de testes rápidos que ajudarão
no diagnóstico de covid-19.
Essa ação foi realizada através da parceria entre a FAESP,
SENAR e Sindicato Rural do
Vale do Rio Grande de Barretos.
O “Programa Semear da
Esperança”, idealizado pelo
Sistema FAESP/SENAR-SP
(Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de São
Paulo/Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), com

apoio da Fiocruz, já distribuiu cerca de 270 mil testes
rápidos de Covid-19 para 130
sindicatos rurais paulistas, incluindo o sindicato rural de
Barretos e região.
“Continuamos as atividades
para testar os trabalhadores e
os agropecuaristas, que nunca
pararam de trabalhar, mesmo
com todos os impactos da pandemia”, comentou o presidente
do sindicato, Ênio Rodrigues.
“Essa aproximação do sindicato rural com o poder público é prioridade e vem contribuindo para essa importante
ação em prol da saúde pública”, completou Nestor Leonel.

O PERFUMADO VEREADOR TEGAMI
O vereador Ângelo Tegami (PV) passou perfume para ficar bem cheiroso na última sessão online da Câmara. Em seguida, foi abordar a questão do lixo em Barretos.
PROJETOS EM CIMA DA HORA
O vereador Rodrigo Malamam (PSDB) achou inconveniente a chegada, na última hora, de projetos importantes
para serem apreciados pela Câmara Municipal. Em seu ponto de vista, a prefeitura tem que ter planejamento. Outros
edis também manifestaram insatisfação com a questão.

que irá reter água durante a
temporada do verão, quando
chove muito, e escoá-la no período de estiagem.
Outros questionamentos
realizados foram sobre os poços profundos do bairro Santa
Cecília e Unifeb.
“Em atendimento à lei de
minha autoria, que obriga perfuração de poços, indaguei se
estes poços já estão prontos
para operação, visto que as
perfurações foram finaliza-

das em 2020 e faltava apenas
a questão elétrica para funcionamento”, disse o vereador.
A operação do poço do Zequinha Amêndola, também foi
questionada, juntamente sobre
detalhes da construção da estação de tratamento e captação de
água do córrego Rio das Pedras.
“É importante discutirmos
agora a infraestrutura hídrica
que temos, para não ocorrer
falta de água no período da
seca”, disse Paulo Correa.

Câmara lança serviço para informar cidadãos por e-mail e celular
Cidadão pode cadastrar e-mail e celular para receber notícias, resultados das votações e convites de audiências públicas
Desde o início do mês, a
Câmara Municipal de Barretos passou a disponibilizar no
próprio site o serviço de disparo automático de e-mails,
para manter os cidadãos informados sobre tudo o que acontece no Poder Legislativo.
Qualquer cidadão pode entrar no site da Câmara, clicar
na opção Atendimento ao Cidadão e fazer um rápido cadastro com nome, e-mail e, caso
queira, o número de telefone.

Após o cadastro, o cidadão receberá toda semana um
e-mail com os resultados das
votações dos projetos de forma simples e descomplicada.
Pelo mesmo canal também
serão enviados notícias e convites para que os cidadãos possam
assistir e participar de Audiências Públicas e Sessões Solenes.
POR QUE O E-MAIL?
O envio de e-mails tem como
objetivo manter informado o cidadão que não tem o hábito de

acessar o site oficial e as redes sociais da Câmara com frequência.
Atualmente a caixa de e-mail
pode ser acessada por computador, tablet e celular de qualquer
lugar com acesso a internet.
Pesquisas recentes na área
de marketing também mostram
que apesar da expansão das redes
sociais, o e-mail ainda continua
sendo uma das principais ferramentas de comunicação utilizadas diariamente por empresas e
profissionais de diversas áreas.

“O que pode ser um sinal
de que as medidas mais restritivas estão surtindo efeito”, disse
o secretário estadual de Saúde,
Jean Gorinchteyn. Em leitos de
enfermaria, o estado registrava
17.350 pacientes internados.
Ante à semana anterior, houve incremento de 17% no número de casos de Covid. A taxa
de internações subiu 18,8% e a
de óbitos cresceu 35%.
APERTO DA
FISCALIZAÇÃO
Desde 26 de fevereiro, a
fiscalização
encerroub716
festas clandestinas e comércios funcionando de forma irregular. No total foram 14.495
fiscalizações. As fiscalizações
realizadas em todo o estado
mobilizam agentes de órgãos
estaduais e municipais.
A força-tarefa é composta
por agentes de órgãos do Governo do Estado para reforçar
o trabalho de fiscalização dos
municípios e o cumprimento
das regras previstas no Plano
São Paulo.
Neste período, a Polícia
Militar atuou de forma preventiva em diversos pontos
da capital e do interior, com
orientações para dispersão de

aglomerações. Foram abordadas mais de 300 mil pessoas,
sendo 444 delas detidas.
Já a Vigilância Sanitária
estadual inspecionou 7.216
estabelecimentos comerciais,
dos quais 263 foram autuados. O Procon-SP vistoriou
4.176 estabelecimentos comerciais. Destes, 298 foram
autuados por desrespeito à regra de restrição de circulação,
uso obrigatório de máscaras e
distanciamento social.
EDUCAÇÃO E
SEGURANÇA
A vacinação destes grupos
começará em abril e inclui policiais, agentes penitenciários,
bombeiros, guardas civis,
professores e funcionários de
creches e escolas.
Com início no dia 5, 180

A CADEIRA MUDA
Para o vereador Paçoca (SD) uma coisa é estar na Câmara, outra na prefeitura. Em sua opinião, não é a prefeita que
mudou de posição. É a situação que faz mudar, argumentou.
O INDEPENDENTE PROFESSOR
Ao reafirmar sua independência no legislativo barretense, o
vereador professor Raphael Silvério (PSDB) declarou que vota
a favor de projetos da prefeita Paula Lemos (DEM) e, se precisar, também vota contra. “Voto a favor da população”, garantiu.
REUNIÃO AGITADA NA CÂMARA
O presidente Paulo Correa (PL) achou muito agitada a sessão de segunda-feira (22) da Câmara de Barretos. Ele atribuiu o
clima carregado a projetos polêmicos que estavam em debate.
BODINHO É BOM DE VARA
Nas redes sociais, o vereador Ricardo Bodinho (PP) exibiu talento e habilidade na pescaria. No legislativo, ele sugere a instalação de uma universidade pública municipal.
DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS DO PROCON
Ampla divulgação das pesquisas realizadas pelo Procon de
Barretos foi proposta pelo vereador Gabriel Uchida (DEM). A
ação seria realizada numa parceria entre o órgão e a prefeitura.
EM TEMPOS DE SEMANA SANTA...
...que cada um carregue a sua cruz. Outros precisam da
ajuda de um Cirineu.

WHATSAPP E
TELEGRAM
Em breve, o envio de informações também passará a ser
feito por plataformas de comunicação instantânea, como o
WhatsApp e o Telegram.

Medidas restritivas da fase emergencial
mostram resultados, informa o Governo do Estado
Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o Governo do Estado divulgou os dados (até a última
quarta, dia 24) sobre o enfrentamento das consequências sanitárias e econômicas
da pandemia de Covid-19 e
informou que as ações de fiscalização contra o descumprimento do Plano SP atingiram
o expressivo número de mais
de 14 mil incursões, com fechamento de mais de 700 festas e comércios irregulares.
Também foi anunciada a
vacinação, em abril, de mais de
500 mil profissionais da Educação e Segurança Pública.
Na 12ª semana epidemiológica do ano e na 2ª semana
da fase emergencial do Plano
SP, o Estado registrou 92,3%
de taxa de ocupação de leitos
de UTI.
São Paulo anotou na última quarta(24) quase 12,5 mil
pacientes internados com Covid nas unidades de terapia
intensiva de todo o estado. A
despeito de ainda muito elevado, este número é inferior
ao registrado na semana epidemiológica anterior, que foi
de 12.317.

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

A CABEÇA DE BOI E O POVO IGNORANTE
“Na cidade enterraram um monte de cabeças de boi”, desabafou o vereador Carlão do Basquete (PSD, na última sessão ordinária de março do legislativo barretense. Ele chamou de povo ignorante certos grupos de WhatsApp que
criticam os vereadores.

Paulo Correa questiona infraestrutura
hídrica de Barretos para período da seca
Em razão da escassez de chuva em 2021, inclusive o mês de
janeiro sendo considerado um dos
mais secos da década, o vereador
Paulo Correa (PL), questionou a
prefeitura e o SAAE sobre o nível
atual de água do córrego Pitangueiras, bem como qual era o nível no mesmo período em 2020,
já que o córrego abastece cerca de
60% de Barretos.
O parlamentar quer saber,
também, sobre o projeto para
barramento do Pitangueiras,

PITA FOGO

mil policiais civis, militares e
técnicos-científicos, agentes
penitenciários, bombeiros e
guardas civis metropolitanos
começam a ser vacinados. A
meta é imunizar todos os integrantes de forças de segurança que estão na ativa.
No dia 12 de abril, 350 mil
professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares com idade
a partir de 47 anos também serão incluídos na campanha.
O público-alvo representa
cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica
em São Paulo. Inicialmente, o
governo do Estado está priorizando profissionais com idade
em que a incidência de casos
moderados e graves da COVID-19 é mais alta.

Equipes de
fiscalização divulgam
balanço referente ao
último final de semana

As equipes da Vigilância Sanitária, com apoio da Secretaria
Municipal de Ordem Pública
(Ronda e Postura), PROCON
e a Polícia Militar, divulgaram
o balanço de suas atividades no
período de 19 a 21 de março.
O relatório relata os abusos e descumprimentos de
normas relativas à prevenção
da COVID-19 por parte da
população de Barretos.
Foram vistoriadas 25 festas familiares, que foram fechadas pelas equipes. Uma
festa clandestina na área rural
foi finalizada, o proprietário
do local foi autuado e foi lavrado crime contra saúde pública, artigo 268 do Código
Penal. Menores de idade localizados na festa foram conduzidos para o distrito policial e
acionado o Conselho Tutelar.
Dois autos de infrações

foram lavrados e 43 estabelecimentos foram flagrados
descumprindo o decreto municipal, sendo fechados.
O relatório conjunto é da
Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Ordem Pública que informaram, também,
o monitoramento da Região
dos Lagos, Via das Comitivas,
Avenida das Nações, áreas rurais, distrito de Alberto Moreira, Cachoeirinha e Rodovia
Assis Chateaubriand.
Como ponto positivo da
operação, as equipes destacaram o apoio dos proprietários
dos estabelecimentos que entenderam as ações e colaboraram até mesmo denunciando
aqueles que insistiam em descumprir o decreto. Como ponto negativo foi destacado a resistência de parte da população
ao uso da máscara facial.

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade

BARRETOS, 26 de março de 2021

BARRETOS E REGIÃO

5

COTIDIANO

Minerva Foods abre inscrições para CDHU parcela dívida de mutuários
inadimplentes de Barretos
seu Programa Estágio em 2021
As inscrições vão até o dia 04 de abril e os aprovados iniciam as atividades em maio

Com o intuito de apostar
em novos talentos e promover
ainda mais inovação, diversidade e desenvolvimento dentro da Companhia, a Minerva
Foods, líder em exportação de
carne bovina na América do
Sul e uma das maiores empresas na produção e comercialização de carne in natura
e seus derivados na região,
anuncia a abertura de inscrições para o seu Programa de

Estágio 2021, Seja + Minerva.
Para participar, os candidatos
devem se inscrever até o dia 04
de abril, por meio do site: www.
minervafoods.com/estagio2021.
Os estagiários aprovados
contarão com uma jornada de
desenvolvimento que envolve
treinamentos, workshops, mentoria e projetos, onde poderão
aprender e se desenvolver em
áreas específicas da Companhia.
Os interessados precisam

ter disponibilidade de 30 horas semanais para o estágio.
A seleção passa por etapas
de teste de raciocínio lógico,
conhecimentos gerais, avaliações comportamentais, avaliação em grupo, entrevistas individuais com RH e gestores.
O processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os
aprovados serão convocados
para admissão, iniciando em
maio de 2021.

Usuários do SAAEB podem parcelar dívidas
com até 100% de desconto em multas e juros
Pagamentos podem ser feitos em parcela única ou até em 10 vezes
Por meio do Programa de
Parcelamento Incentivado (PPI),
os clientes do SAAE de Barretos podem, desde a última quarta-feira (24), ter isenção de até
100% de juros e multas dos débitos em dívida ativa.
O pagamento, até o exercício de 2020, poderá ser feito
em parcela única, no prazo
máximo de 29 de dezembro
de 2021, ou parcelado em até
10 vezes, com desconto de
100% das multas e juros.
Os usuários que já tiverem

aderido aos PPIs anteriores poderão fazer um novo PPI com
os descontos estabelecidos pela
Lei Complementar Nº 470, de
23 de fevereiro de 2021.
“O valor poderá ser parcelado em até 10 vezes, sendo cada
parcela no valor mínimo de R$
50,00 (cinquenta reais). O vencimento da primeira parcela será
em até 30 dias do fechamento do
acordo, sendo que a efetivação
da conclusão da PPI só acontecerá a partir da quitação da primeira
parte da dívida”, explicou o coor-

denador jurídico do SAAEB,
Bruno Ferreira de Freitas.
Para fazer parte do PPI,
e para mais informações, os
usuários devem procurar o
Setor de Negociação na sede
da autarquia, na rua 30 nº 220,
esquina da avenida 41.
“Todas as ações desse governo são feitas pensando nas pessoas e na melhor forma de viabilizar o cuidado com a família
e as finanças nesse momento tão
delicado de pandemia”, disse a
prefeita Paula Lemos.

Caixa Tem libera atualização
a novo grupo, mas é opcional
A Caixa Econômica Federal iniciou na última terça-feira (23) a atualização de
dados cadastrais no aplicativo
Caixa Tem para quem nasceu
em junho. O app foi usado
em 2020 por milhões de brasileiros para receber o auxílio
emergencial e deve ser usado
novamente este ano.
Segundo a Caixa, a atualização não é obrigatória, quem
tiver direito ao auxílio ou a
outro benefício social vai re-

cebê-lo mesmo se não tiver
feito o procedimento.
As regras do auxílio em
2021, com valor menor e para
menos pessoas, foram divulgadas nesta semana.
A atualização dos dados
acontece de forma escalonada
e o calendário segue o mês de
nascimento dos clientes. O calendário vai até o dia 31 deste
mês (quando poderá atualizar
os dados quem nasceu em dezembro).

Não será preciso ir até uma
agência para atualizar o cadastro. Segundo o banco, todo
o processo poderá ser feito
pelo celular.
CALENDÁRIO
Quem nasceu em setembro
pode atualizar o app até nesta sexta-feira, dia 26; quem
nasceu em outubro, até 29 de
março, nascidos em novembro até 30 de março e nascidos em dezembro até 31 de
março.

Companhia oferece por meio de carta acordo para famílias que possuem três ou mais
prestações em atrás; o número de inadimplentes em Barretos é de 231 mutuários

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), enviou à
casa de 44.147 mutuários
com três ou mais prestações
em atraso uma carta oferecendo proposta de acordo para
parcelamento da dívida até o
final do contrato de financiamento.
Na região de Ribeirão
Preto, 4.897 mutuários estão
inadimplentes. O número de
inadimplentes em Barretos é
de 231 mutuários.
Pela proposta enviada, cada
um dos mutuários inadimplentes recebe em sua casa um
boleto personalizado, já calculado o valor da entrada que
corresponde a no mínimo 10%
de toda a dívida, com data de
pagamento para 25 de março.
O mutuário que recebeu a
carta, mas não reuniu tempo
para pagar até o vencimento

[quinta, 25 de março] ou ainda vai receber a carta após a
data de vencimento, deve entrar em contato com a CDHU
para tentar negociar uma nova
data de pagamento.
O mutuário também é informado na carta qual será o
valor mensal das prestações
futuras do acordo. Depois de
efetuar o pagamento da parcela de entrada, o mutuário receberá um novo carnê, cujas
prestações já vão incluir os
valores atrasados acordados.
“Esta é mais uma excelente oportunidade que a CDHU
está oferecendo aos mutuários
para regularizarem seus débitos sem nenhuma burocracia,
recebendo as informações
por meio de carta em suas
residências”, afirma o secretário de Estado da Habitação
Flávio Amary. “É importante
estar em dia com a CDHU

para o mutuário preservar seu
maior bem, a sua casa própria”, explica.
Outros 8.430 mutuários
que estão com parcelas atrasadas referentes a acordos anteriores já feitos com a CDHU
também receberam em suas
casas um boleto único para
quitar o débito acumulado
sem cobrança de juros e correção monetária.
Neste caso, o valor máximo do boleto é de R$ 1 mil e
a data de pagamento também
era 25 de março.
Os mutuários inadimplentes que não receberam pelos
Correios propostas de acordo
e desejam regularizar a situação devem acessar o site da
CDHU (www.cdhu.sp.gov.br)
ou ligar para o ALÔ CDHU
pelo 0800-000-2348 e verificar as condições disponíveis
do seu contrato.
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Prefeitura intensifica as ações contra o Aedes
aegypti e reduz em 230% o número de contaminados
Entre janeiro e março deste ano foram registrados no
município de Barretos apenas
7 casos confirmados de dengue, o que representa uma redução de 230% em relação a
igual período de 2020.
O município nos últimos
anos passou por momentos
complicados no combate ao
Aedes aegypti, principalmente nos anos de 2013 e 2019,
onde o número de contaminados por dengue foi superior a
duas mil pessoas, no mesmo
período janeiro a março.
Para evitar que uma nova
epidemia de dengue aconteça
em Barretos, a prefeitura, por
meio da secretaria municipal
de Saúde e o setor de Controle de Vetores, tem intensificado todas as ações de combate
a mosquito Aedes aegypti,
que também transmite outras
doenças, como a zika, chikungunya e febre amarela.
Desde janeiro, período de intensas chuvas, o trabalho de prevenção é mantido com as visitas
domiciliares, imóveis especiais,
pontos estratégicos, bloqueios

químicos (nebulização costais),
carro de nebulização (o “fumacê”) e orientações sobre cuidados, doenças e sintomas.
“O trabalho do Controle de
Vetores é constante. Mesmo
neste período de pandemia do
Covid19, seguimos com o trabalho das visitas domiciliares e nos
pontos estratégicos como forma
preventiva, e o uso de bombas
costais e de carro fumacê, de
acordo com os casos positivos
passados pela Vigilância Epidemiológica”, apontou a coordenadora do Controle de Vetores,
Cristiane Parreira Lima.
“Vale ressaltar que todos
os agentes de endemias trabalham devidamente paramentados com EPIs máscara e álcool
70% e realizam as abordagens
dentro dos protocolos”, detalhou a coordenadora.
Com relação aos pontos estratégicos, sempre que os agentes encontram amostras é feito
prontamente o trabalho de bloqueio químico naquele local,
através da bomba Costal, para
fazer o bloqueio e eliminar os
possíveis mosquitos alados que

O agravamento da pandemia e a alta dos juros são uma pá
de cal em quem pensava em recuperação. O novo auxílio
emergencial em valores muito menores do que em 2020
será insuficiente para o sustento das famílias

possam ter naquele ponto.
Em menos de três meses de
trabalho no combate ao Aedes
aegypti, a equipe do Controle de Vetores visitou 37.313
imóveis, sendo constatados
3.603 focos. Nestes foram
comprovados 1.671 imóveis
com larvas do mosquito.
Já o trabalho de nebulização totalizou 1.838 residências, 231 imóveis especiais,
152 pontos estratégicos, atendeu 54 bairros da zona urbana
e mais 2 comunidades da zona
rural com a ação de bloqueio
com o carro fumacê.
A prefeita Paula Lemos

parabenizou o empenho de
todos os profissionais que,
mesmo durante a pandemia
do covid19, seguem focados
no combate ao aedes e pede
para que cada morador auxilie
na manutenção dos trabalhos.
“É necessário que a população continue apoiando e colaborando com as ações da secretaria e controle de vetores, cada
família fazendo a sua parte, diariamente limpando e cuidando
do seu quintal. Atitudes simples
que ajudam na prevenção e controle do mosquito. É preciso ter
empatia e se colocar no lugar do
outro” salientou a prefeita.

Pagamento de até R$ 1.100 do abono
salarial é adiado de julho para 2022
O pagamento de até um salário mínimo (R$ 1.100) do abono
salarial do PIS/Pasep, que deveria recomeçar a partir de julho
deste ano, foi adiado para 2022.
A decisão foi tomada por
unanimidade em reunião do
Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador), após acordo
entre governo, empresas e trabalhadores.
O calendário adiado é para
quem trabalhou com carteira
assinada em 2020. Essas pessoas terão que esperar pelo menos mais seis meses para rece-

ber, a partir de janeiro de 2022.
Para ter direito, é preciso
preencher alguns requisitos,
como ter recebido em média até
dois salários mínimos por mês.
O Codefat é um órgão formado por representantes do
governo, das empresas e dos
trabalhadores. Segundo Renan
Arrais, da CTB (Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras
do Brasil), o governo defendeu no Codefat o adiamento
do abono e colocou a medida
como condição para recriar
outro programa, o BEm (Benefício Emergencial).

O BEm foi o benefício pago
pelo governo no ano passado
para complementar a renda de
trabalhadores que tiveram a jornada e o salário reduzidos.
O Ministério da Economia
não confirmou se impôs ao
Codefat o adiamento do abono como condição para recriar
o BEm, nem informou se a
verba que estava prevista para
o benefício será usada em um
novo programa de manutenção de emprego.
Sindicalistas disseram que
a decisão sobre o abono é impopular entre os trabalhado-

res, mas não havia alternativa.
PAGAMENTO ADIADO,
MAS SEM DATA EXATA
O cronograma detalhado de
pagamento do abono salarial
de 2020 ainda não foi definido.
Porém, a resolução aprovada
pelo Codefat prevê “os melhores esforços para assegurar”
que todos recebam durante o
primeiro semestre de 2022.
Em regra, o cronograma
segue o mês de nascimento,
para os empregados da iniciativa privada, e o número final
da inscrição no Pasep, para
funcionários públicos.

Ipem-SP alerta sobre os cuidados na
compra de pescados e ovos de Páscoa

Dicas de consumo podem evitar problemas na hora da compra, além de auxiliar o consumidor na escolha de produtos
No período da Páscoa estão disponíveis no mercado
diferentes tipos de pescados
e variadas ofertas de ovos
de chocolate que enchem os
olhos do consumidor, especialmente das crianças.
Mas é preciso estar atento
às indicações de peso e quantidade, bem como à qualidade
dos brinquedos que, em alguns casos, acompanham esses produtos sazonais.
Para evitar problemas, o
Ipem-SP (Instituto de Pesos
e Medidas do Estado de São
Paulo), órgão delegado do
Inmetro, apresenta dicas práticas para o consumidor identificar produtos irregulares e
não errar na hora das compras.
Ovos de chocolate com
brindes: se o ovo de chocolate
traz brinquedo como brinde,
verificar na embalagem se está
estampada a frase “Atenção:
contém brinquedo certificado
no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”. Também é obrigatória
a indicação de faixa etária ou,
se for o caso, uma frase que
informe que não existe restrição de faixa etária. No brinde,
o consumidor deve também
procurar o selo do Inmetro.

Somente essas informações
garantem que o brinquedo
passou por testes e não vai
oferecer riscos à criança.
Indicação de peso: ovos,
bombons, demais chocolates,
colombas ou qualquer produto embalado deve apresentar,
de forma clara, a indicação
do peso líquido na sua embalagem. Esta indicação deve
referir-se somente ao peso
do produto, desconsiderando
o valor da embalagem e dos
brindes, se houver.
Não compre pelo número: a numeração dos ovos de
Páscoa serve apenas como referência. Ou seja, não se pode
dizer que um produto com
numeração maior pesa mais,
pois cada fabricante adota
uma escala diferenciada de
tamanho. Assim, oriente-se
apenas pela indicação do peso
líquido do ovo de chocolate.
Fique atento na compra
de peixe fresco: sejam eles
adquiridos em feiras ou mercados, sempre acompanhe a
pesagem do peixe fresco. Esta
deve ser feita na presença do
consumidor, assim como a
embalagem do produto.
Se quiser gelo, preste atenção: caso queira que o peixe
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seja embalado com gelo para
que fique protegido e preservado durante o trajeto para
sua casa, fique atento se o
vendedor não o pesará depois
de acrescentar o gelo. Quem
compra deve pagar pelo peixe, não pelo gelo.
Use a balança do estabelecimento: ao comprar peixe
em conserva, pré-embalado
ou congelado, o consumidor
pode solicitar a conferência
do peso do produto em uma
balança do estabelecimento.
Lembre-se de que será importante considerar o peso líquido do pescado, além do peso
da embalagem.
Não leve mais gelo do que

peixe: se levar um pescado
com bastante gelo, observe na
hora do preparo se o mesmo
rende a mesma quantidade que
está habituado a consumir.
O consumidor que desconfiar ou encontrar irregularidades pode recorrer ao serviço
da Ouvidoria, pelo telefone
0800 013 05 22, de segunda
a sexta, das 8 às 17 horas, ou
enviar e-mail para: ouvidoria@ipem.sp.gov.br.
Devido a pandemia do Covid-19, tenha cuidado com a
higienização. Após o manuseio dos produtos, lembre-se
de lavar as mãos com água e
sabão ou utilizar álcool 70%
(gel ou líquido).

O último relatório da FAO sobre insegurança alimentar de 2020,
aponta um aumento de cerca de 5
milhões de brasileiros e brasileiras
sujeitos a insegurança alimentar
moderada ou severa, entre 2006
e 2019, totalizando 43 milhões de
brasileiros nesta situação.
Com a gravidade da Covid-19 somada à incompetência
do governo na guerra à pandemia, os relatos sobre o avanço da
fome vão alastrando-se pelo país
e chegam muito antes dos dados
estatísticos. A fome não espera.
A pandemia exigiu o fechamento das escolas, nas quais muitas
crianças tinham sua principal ou até
única refeição do dia. Uma série de
pesquisas encomendadas pela UNICEF ao IBOPE aponta que 13%
dos brasileiros – cerca de 20,7 milhões – deixaram de comer por não
ter dinheiro para comprar comida.
Os que conseguem comer têm
sido obrigados a migrar cada vez
mais para alimentos industrializados ultraprocessados, refrigerante e
fast food de péssima qualidade para
a saúde, ao invés de buscar uma
alimentação saudável, equilibrada
e diversificada que sempre foi referência na mesa dos brasileiros.
O Brasil não consegue acordar do seu pesadelo. Chegamos
ao fim de 2015 com 8,5% de
desemprego, um crescimento de
35% em relação a 2014. A estatística parece não fazer jus à
tragédia, mais de 2,6 milhões de
trabalhadores e trabalhadoras engrossaram a fila do desemprego,
que chegava a 9 milhões.
Alguns acreditaram que o ápice
da tragédia tivesse passado quando
chegamos a 13,7% de desempregados no fim do primeiro trimestre
de 2017, que empurrou outros 5
milhões de pessoas para a fila do
desemprego, fruto da crise política
e econômica que se abateu no país.
O governo Temer e os primeiros 2 anos do governo Bolsonaro
mostram um país andando de lado
no fundo do poço, como um caranguejo incapaz de sair do balde.
No fim do primeiro trimestre
de 2020 contabilizamos 12,85 milhões de desempregados, para uma
taxa de desemprego de 12,2% da
população economicamente ativa
maior de 14 anos (empregada ou
procurando emprego).
Foi nessa situação já combalida
que o país iniciou sua guerra contra
a Covid-19. As pessoas pobres no
Brasil, aquelas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 178,00
somavam cerca de 40 milhões de
pessoas ou 13 milhões de famílias.
Isso significa que 2 em cada 10 brasileiros foram atingidos em cheio
pela pandemia, perdendo a pouca
renda que ainda auferiam no trabalho sem carteira e por conta própria.
Os beneficiários do programa
Bolsa Família não foram os únicos a verem sua renda se esvair. O
Brasil possui uma massa de trabalhadores sem direitos. No ano de
2020 perdemos praticamente 9
milhões de empregos no setor privado e chegamos ao seu final com
20% a mais de pessoas desempregadas. O resultado só não foi pior
porque o número de pessoas no
mercado de trabalho recuou 6%.
Os trabalhadores desprotegidos foram os mais afetados. Sem
direito a participar do programa de
manutenção ao emprego ou ao seguro-desemprego viram no auxílio
emergencial sua única salvação.
Aproximadamente ¼ das trabalhadoras domésticas perderam o
emprego, além de 16% dos trabalhadores sem carteira assinada no
setor privado. A queda do número
de trabalhadores por conta própria
sem CNPJ indica que cerca de 1,7
milhões de trabalhadores e trabalhadoras perderam a renda. Uma tragédia familiar e para a economia.
Para agravar ainda mais esse
quadro, o valor médio do auxílio
emergencial aprovado para 2021

será de apenas R$ 250,00 por parcela, menos da metade do valor da
cesta básica. Não vai pagar o aluguel
como faziam os R$ 600,00 reais anteriores, nem garantir o arroz com
feijão na mesa até o fim do mês.
A cesta básica já custa em quase todo o país mais do que meio
salário mínimo, R$ 640,00 em São
Paulo segundo o Dieese, e o dobro
do novo auxílio. As quatro parcelas
do novo auxílio devem ser pagas a
“somente” 33 milhões de pessoas,
metade do atendido no ano passado.
E os preços de itens básicos
continuam aumentando, o que foi
exacerbado graças ao fim dos estoques regulatórios impostos pelo
governo ainda antes da pandemia.
O arroz subiu 70% nos últimos
12 meses até fevereiro deste ano, o
feijão preto 52%, os legumes 31%,
as carnes 30% e as frutas 27%. Neste período, enquanto o IPCA Geral
foi de 5,2%, a inflação dos alimentos no domicílio foi de 19,42%.
Com o gás de cozinha a praticamente R$ 100, o auxílio não deve conter
a elevação da fome e da miséria,
como ocorreu o ano passado.
O agravamento da pandemia
e a alta dos juros neste início de
2021 é uma pá de cal em quem
pensava em recuperação. O novo
auxílio emergencial, agora em valores muito menores do que em
2020, certamente será insuficiente
tanto para o sustento das famílias,
quanto para a sustentação da demanda como foi no ano passado.
A crise provocada pelo novo
coronavírus não é uma fatalidade.
O papel e a importância dos governos no combate à crise são evidentes. Estamos em março e o orçamento ainda não foi votado pelo
Congresso, e até o momento políticas importantes para agricultura familiar, que é a grande responsável
por colocar a comida saudável na
mesa do brasileiro, tem indicação
de ter uma redução significativa
em relação ao previsto para 2020.
A consolidação do “Sistema
Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional” perdeu 363% das
verbas pelo projeto do governo, a
“Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da
Segurança Alimentar” perdeu 83%,
a “Assistência Técnica Rural” perdeu 163%. O mesmo ocorreu com
o Pronaf, o principal programa da
Agricultura Familiar, que só não
morre porque parte da sua verba
deve vir da abertura de créditos extraordinários pelo Legislativo.
O Legislativo ainda pode rever
a verba para essas políticas e outras
políticas no Orçamento de 2021 que
deve ser votado em breve. Todos já
estão de olho na eleição de 2022 e
sabem que, como dizia Carolina de
Jesus, a fome é também professora.
Dos problemas acima mencionados, a fome e a miséria são
as mais urgentes.
Na falta de governo, desde o
início da pandemia, a sociedade
civil tem buscado fazer o que pode,
mas sabe que não fará milagre. Organizações sociais, religiosas, artistas, personalidades e empresas,
dentre outras, nacionais e internacionais, têm intensificado as campanhas de doação e de distribuição
de alimentos e refeições e continuarão na trincheira contra a fome
(Tem Gente com Fome - https://
www.temgentecomfome.com.br/).
Sem renda, emprego e políticas
públicas capazes de garantir a segurança alimentar e nutricional, o povo
brasileiro vive em 2021 uma crise
sem precedentes. Não faz muito
tempo que comemoramos a derrota
da fome na batalha, mas a guerra não
terminou e nos vemos mais uma vez
no mapa da fome. Quem tem fome,
tem pressa! (Fonte: Revista Forum)
Aristides Santos,
presidente da Contag
Alexandre Sampaio Ferraz,
economista do Dieese
e doutor em Ciência Política.
Givanilson Silva, mestre em
Sociologia e assessor da Contag.
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico oferece cursos
de qualificação profissional com bolsa-auxílio para Barretos
Barretos foi contemplada
pelo governo de São Paulo, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com 70 vagas
para cursos gratuitos de qualificação profissional, no modelo
EAD (Ensino a Distância), com
bolsa auxílio no valor de R$
210 (bolsa única ) do Programa
Via Rápida, em diversas áreas.
Os cursos ofertados são de
balconista de farmácia ( 20 vagas), orientador de Turismo Local (30 vagas) e Planejamento
e Gestão de Empreendimentos
Gastronômicos ( 20 vagas), to-

dos no período noturno, com
variação de horas/aulas de 60 a
100 horas. As inscrições estão
abertas através do site www.
cursosviarapida.sp.gov.br até o
dia 30 de março.
Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos
e ser alfabetizado. Caso o
número de inscritos seja superior, serão priorizadas as
pessoas desempregadas, com
baixa renda e com deficiência.
Para receber a bolsa- auxílio, além de ser desempregado e
estar frequente no curso, o estudante não pode estar recebendo

seguro desemprego ou outros auxílios da secretaria de Desenvolvimento Econômico. A convoca-

ção dos candidatos selecionados
ocorrerá por e-mail e as aulas
têm previsão de início para abril.

O Conselho Gestor do Simples Nacional aprovou na última
quarta-feira (24), a prorrogação
dos vencimentos de impostos
para empresas enquadradas nesse modelo de tributação.
A decisão atende a uma solicitação do Comitê Nacional
dos Secretários de Fazenda dos

Estados e do Distrito Federal. A
medida estendeu os prazos dos
tributos com vencimentos em
abril, maio e junho de 2021.
O
Simples
Nacional
abrange os seguintes tributos:
Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ); Contribuição
Social sobre Lucro Líquido

(CSLL); PIS/Pasep; Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social (Cofins); Imposto sobre Produto
Industrializado (IPI); Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
Imposto sobre Serviços (ISS);
e a Contribuição Patronal Pre-

videnciária (CPP).
COMO FICA
O CALENDÁRIO
- Período de apuração de
março de 2021, com vencimento
original em 20 de abril de 2021,
poderá ser pago em duas parcelas
iguais, sendo a 1ª em 20 de julho
e a 2ª em 20 de agosto de 2021
- Período de apuração de
abril de 2021, com vencimento original em 20 de maio de
2020, poderá ser pago em duas
parcelas iguais, em 20 de setembro e 20 de outubro de 2021
- Período de apuração de
maio de 2021, com vencimento original em 20 de junho de
2020, poderá ser pago em duas
parcelas iguais, sendo a primeira com vencimento em 22 de
novembro e a segunda vencendo em 20 de dezembro de 2021.

Conselho Gestor prorroga os vencimentos de impostos do Simples Nacional

Agravamento do cenário da Covid-19 no Brasil
aumenta sintomas de ansiedade e depressão
Diante do quadro atual da pandemia, especialista aponta
principais queixas de pacientes em psicoterapia
Após um ano do primeiro
caso confirmado do novo coronavírus no país, estamos ainda
hoje vivendo um momento muito crítico na saúde. A crise sanitária persiste e está alcançando
números cada vez mais preocupantes. Isso tem mexido com o
psicológico do brasileiro.
De acordo com dados colhidos pela Universidade de
São Paulo (USP), o Brasil lidera uma lista de 11 países
com mais casos de depressão e
ansiedade durante a pandemia.
Ainda na pesquisa, o Brasil é
o país que apresenta mais casos
de ansiedade (63%) e depressão
(59%); em segundo lugar ficou
a Irlanda, com 61% das pessoas
com ansiedade e 57% com depressão, e em terceiro aparecem
os Estados Unidos, com 60% e
55%, respectivamente.
A psicóloga Bettina Correa,
integrante do Grupo de Telemedicina Iron, aponta que as principais queixas que ela percebeu nas
recentes sessões envolvem crises
de ansiedade, insônia, compulsão alimentar descontrolada e,
ainda, instabilidade emocional.
Ela lista abaixo e comenta
sobre cada um desses sintomas
e o impacto na vida das pessoas.
Ansiedade - Muitos pacientes neste período de pandemia estão apresentando

muitos sintomas de ansiedade.
Alguns manifestam por meio
de picos ou até mesmo crises
de ansiedade aguda, enquanto
outros por meio de comportamentos compulsivos, como
a compulsão alimentar. A incerteza do que irá acontecer,
a diminuição considerável da
prática de atividade física, o
período de isolamento e de
solidão, o excesso de notícias
tristes e dolorosas são fatores
que agravam essa situação.
Insônia - Uma das principais questões que vem chamando a atenção é a alteração
do padrão de sono, principalmente a insônia. A alteração na
rotina, diminuição da prática
de atividade física, aumento de
atividades paradas, aumento
do uso de telas como TV, celular e computador, e até mesmo
a ansiedade prejudica o sono.
Compulsão alimentar Há uma grande parcela de pes-

soas que se queixa do aumento
de peso desde o início do isolamento social. Com o aumento
de ansiedade, piora da qualidade do sono, diminuição da
atividade física e até mesmo a
falta de interação social, muitas pessoas acabam comendo
mais vezes ao dia, especialmente doces e fast food.
Instabilidade emocional
- É muito comum escutar das
pessoas ao nosso redor que
“não sabem o que estão sentindo”. Acordam felizes, mas ao
longo do dia ficam irritados,
tristes, eufóricos, angustiados,
ansiosos, tudo em menos de
24 horas. Há uma enorme insegurança quanto ao fato da
pandemia em si, além da falta de recursos de alívio dessas
sensações e sentimentos, tanto
pela significativa diminuição
de contato com outras pessoas,
quanto pela falta de atividades
de um modo geral.
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Empresários terão até mais
três meses para começar a
pagar crédito do Pronampe
Extensão deve ser negociada entre donos de micro e pequenas
empresas e os bancos onde tomaram financiamento. Prazo
anterior previa início de quitação das parcelas em fevereiro
Os empresários que tomaO programa de crédito
ram empréstimos pelo Pro- voltado para micro e pequenampe em 2020 terão até três nas empresas foi muito promeses a mais para começar a curado durante o ano passado
pagar o valor devido. A deci- e concedeu mais de R$ 37,5
são foi tomada no início do bilhões em 520 mil contratos.
mês em reunião do Fundo de
Com o fim do programa,
Garantia de Operações (FGO), pequenas empresas já estão
órgão garantidor do programa. sentindo o impacto mais forte
Os empresários que tive- da pandemia, como o setor de
rem interesse nessa extensão serviços, que teme quebradeipodem procurar os bancos nos ra sem uma nova rodada de
quais fizeram o empréstimo. As ajuda do governo federal.
instituições deverão decidir, ao
NOVO PRONAMPE
Enquanto o governo conseu critério, se concederão esse
período adicional e de quanto cede carência para aqueles
será, se um, dois ou três meses. que já conseguiram financiaO período de carência dos fi- mento, o Congresso se monanciamentos era inicialmente de vimenta para viabilizar uma
oito meses e foi estendido devido nova rodada de empréstimos
à continuidade dos impactos eco- pelo Pronampe neste ano.
O Senado apreciou um
nômicos da pandemia no país.
Como as primeiras opera- projeto do senador Jorginho
ções aconteceram em junho, al- Mello (PL-SC) que estabelece
guns empresários já teriam que regras para o Pronampe percomeçar a pagar o empréstimo manente. O parlamentar foi o
em janeiro e fevereiro deste ano. autor do projeto que criou o
No ano passado, se espe- programa original.
A proposta faz duas mudanrava que o fim do período de
carência coincidisse com a re- ças principais: aumenta os juros
tomada da economia. No en- de 1,25% ao ano mais a taxa Selic
tanto, a data para o início dos (atualmente em 2%) para 6% ao
pagamentos ocorreu ao mes- ano mais a Selic e dá permissão
mo tempo do agravamento da para que as instituições financeipandemia e de novas medidas ras estabeleçam a alavancagem
de distanciamento social, in- que vão dar para os recursos do
clusive com fechamento do governo que servem de garantia
para os empréstimos.
comércio em alguns estados.
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Decreto prevê aplicação de multas
de R$ 500 reais no descumprimento
de medidas restritivas

Na última segunda-feira, 22,
o secretário municipal de Saúde
de Barretos, Kleber Rosa, esclareceu para toda a imprensa, detalhes das novas medidas restritivas que entraram em vigor na
terça-feira, 23 de março.
De acordo com Kleber
Rosa, as novas medidas restritivas visam preservar o mínimo do funcionamento da atividade econômica e, ao mesmo
tempo, manter o máximo possível o distanciamento social
na circulação de pessoas.
A adoção das medidas foi
debatida em reunião com o
representante do Ministério
Público de Barretos; assim, as
medidas publicadas por meio
de decreto serão objeto de intensa fiscalização.
ENTENDA O DECRETO
Indústrias: No segmento industrial, devem ser adotadas as
recomendações inerentes à se-

gurança e prevenção de contágio
entre os funcionários como utilização de álcool em gel e demais
utensílios e/ou equipamentos de
segurança. A partir de 23 de março fica estabelecido que serviços
administrativos e locais de estoque devem trabalhar com revezamento de 50% dos trabalhadores
no sistema home office;
Serviços de Saúde: A partir de 24 de março de 2021, os
agendamentos de consultas nas
Unidades Básicas de Saúde
estão suspensos, atendendo à
demanda espontânea, que funcionará por sistema de triagem
realizada pelos profissionais de
enfermagem posicionados na
entrada na Unidade. “Os pacientes que apresentarem os sintomas gripais serão isolados dos
demais”. Já a dispensação de
leite fluído será realizada todas
às terças-feiras, quartas-feiras e
sextas-feiras nas Unidades Bási-

cas de Saúde e nas Unidades de
Saúde da Família, obedecidas
as seguintes diretrizes: o PROGRAMA VIVALEITE terá a
entrega feita para o beneficiário
ou responsável dele portando
documento do beneficiário; e o
PROGRAMA LEITE DO IDOSO terá a entrega feita para o
beneficiário idoso ou parente ou
indivíduo portando documento
do idoso beneficiário. As consultas no ARE I - “Postão” serão
reduzidas a 50%. Contudo, as
consultas de pré-natal seguem a
rotina normal no ARE I - “Postão”, nas Estratégias de Saúde
da Família e nas Unidades Básicas de Saúde estão mantidas.
Restrição de pessoas: o
decreto veda a permanência,
aglomerações e reuniões de
qualquer natureza na Região
dos Lagos, Avenida Roberto
Cardoso Alves (Via das Comitivas), Avenida José Domingos
Ducatti, Avenida das Nações,
Avenida Antônio Frederico
Ozanan (Via dos Coqueiros) e
demais logradouros públicos,
considerando-se aglomeração
a reunião de mais de 3 (três)
pessoas. Em caso de desobediência, será aplicada multa de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por pessoa, sem prejuízo da
multa de R$ 100 (cem reais)
pelo não uso de máscara, cobrindo nariz e a boca.

