
BARRETOS,  1º de abril de 2021

www.jornalacidadebarretos.com.br

A informação com precisão e credibilidade

A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

Ano VIII - Edição nº 426 - Ditribuição Gratuita

E EIS QUE TUDO SE FEZ NOVO! - “Padre Anderson Marçal Moreira, membro da Comunidade Canção Nova, doutor em 
Teologia Pastoral Bíblica e Litúrgica, atualmente está à frente da Paróquia Santa Cândida, em São Paulo, ocupa nosso espaço 
de opinião nesta edição, nesta semana especial de Paixão de Cristo e Páscoa. Segue.” EDITORIAL - Leia na página 2
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Política, opinião e muita informação
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Decreto 
permite 

funcionamento 
de postinhos 

no feriado
Prefeitura de Barretos, por 

meio da Secretaria Municipal 
da Saúde, informa que no feria-
do da Páscoa, de 1º a 3 de abril, 
as Unidades Básicas de Saúde 
dos bairros Barretos II, Marília, 
América, CSU e São Francisco 
funcionarão de forma ininter-
rupta, considerando a nova ro-
tina de atendimento nos ambu-
latórios hospitalares e na rede 
de atenção básica por conta 
da pandemia de Coronavírus. 
Nesta quinta e sexta-feira, os 
atendimentos acontecerão das 
7 às 17 horas e, no sábado, das 
7 às 13 horas. “Num momento 
tão delicado para as famílias é 
preciso demonstrar a dedica-
ção do nosso governo em cui-
dar das pessoas, assim deixar 
os postinhos abertos, é sinôni-
mo de humanidade para com 
a nossa população”, garantiu 
Paula Lemos.

Durante a entrevista sobre 
a implantação da Atividade 
Delegada em Barretos, foi 
apresentada a logística de va-
cinação contra o Covid19 para 
os profissionais de Segurança 
Pública. A ação acontecerá 
em formato drive thru, no 33° 
BPMI de Barretos, no bairro 
Frigorífico, a partir da pró-
xima terça-feira (5) até o dia 
9 de abril, das 8 às 12 horas. 
A ação visa atender 923 pro-
fissionais (PMs, bombeiros 
e demais segmentos da PM) 
de 19 municípios da região. 
A vacinação dos profissionais 
de segurança ocorrerá devido 
a rotina de trabalho e visando 
a proteção da população, ati-
vidade considerada pelos ges-
tores como linha de frente.

Governo Paula Lemos tem menor índice 
de casos de dengue dos últimos três anos

O anúncio foi feito pela se-
cretária municipal de Governo 
e Gestão Estratégica, Graça 
Lemos, e pela coordenadora do 
Controle de Vetores, Cristiane 
Parreira Lima. Entre janeiro e 
março deste ano foram regis-
trados em Barretos apenas 12 
casos confirmados de dengue.

Em três meses de trabalho 
no combate ao Aedes aegypti, 
a equipe do Controle de Ve-
tores visitou 40.348 imóveis, 
sendo constatados 3802 fo-
cos. Nestes foram comprova-
dos 1820 imóveis com larvas 
do mosquito. Já o trabalho de 

nebulização totalizou 1838 re-
sidências, 231 imóveis espe-
ciais, 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.

“É necessário que a popu-
lação continue apoiando e co-
laborando com as ações da Se-
cretaria da Saúde e Controle de 
Vetores. Cada família fazendo a 
sua parte, diariamente limpan-
do e cuidando do seu quintal. 
É um momento de cuidado e 
também de gratidão”, salientou 
Graça Lemos. Página 5

Paula Lemos aumenta a segurança na cidade 
com a implantação da atividade delegada

Há onze anos sem efetivação, implantação da atividade 
delegada municipal se dá nesta quinta, 1º de abril

A prefeita Paula Lemos e 
o secretário municipal de Or-
dem Pública, Jorge Coutinho, 
receberam nesta quarta-feira 
(31), o Tenente Coronel, Mau-
ro Alves dos Santos Júnior, 
comandante do 33º BPMI, e o 
Capitão, Fábio Webel, para co-
municar o início da Atividade 
Delegada no município para 
esta quinta-feira, 1° de abril.

As atribuições se referem à 

fiscalização do funcionamento 
do comércio em geral, de ambu-
lantes e inerentes ao sossego pú-
blico. A jornada de PM empre-
gado na atividade delegada será 
de oito horas de serviço diárias, 
com limite de até 80 horas den-
tro do mês considerado.

“Teremos um efetivo muito 
considerável no serviço de po-
liciamento. Isto é mais segu-
rança para as pessoas”, desta-

cou o Tenente Coronel, Mauro 
Alves dos Santos Júnior.

“A importância está não só 
no fato de oferecermos mais 
segurança pública para as pes-
soas, mas também na valori-
zação profissional do militar, 
que exerce seu trabalho com 
muita dedicação no seu dia. 
Assim, se confirma o lema do 
nosso governo que é cuidar 
das pessoas”, frisou a prefeita.

Secretarias unem forças 
em apoio à campanha 

Páscoa Solidária do Fundo 
Social de Solidariedade

Diversas secretarias munici-
pais decidiram unir forças neste 
momento onde a união se faz 
necessária para colaborar com 
as ações do Fundo Social de So-
lidariedade em prol das famílias 
em situação de vulnerabilidade, 
neste período de pandemia.

Cerca de 120 cestas bá-
sicas e mais de 70 caixas de 
chocolates foram doadas pe-
las secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria 
e Comércio, Saúde e Esporte, 
contribuindo com a campanha 
da Páscoa Solidária, intitulada 

“Doe chocolate, doe alegria”.
“É com imensa felicida-

de que recebo essas doações, 
ainda mais neste momento, 
em que tantas famílias preci-
sam tanto de  alimentos para a 
sua sobrevivência e cuidados 
diários. Agradeço a todos os 
secretários e seus servidores, 
que colaboraram para que o 
nosso trabalho não pare e que 
possamos amparar mais e mais 
pessoas através dessas ações. 
É um momento de esperança e 
união” afirmou a presidente do 
Fundo Social, Letícia Lemos.

Vacinação 
Profissionais 
de Segurança 

Pública

Rio das Pedras anuncia 
melhorias na sede de campo

Mesmo fecha-
do em  razão da 
pandemia, o Rio 
das Pedras Cou-
ntry Club conti-
nua investindo em 
melhorias em sua 
sede de campo. Em 
fase bem adiantada 
está a construção 
do Bar da Árvore 
2, além dos no-
vos banheiros que 
atenderão os só-
cios que utilizam 
os quiosques pró-
ximos ao setor de 
casas. Também se 
destaca o novo Bar 
da Árvore que está 
sendo concluído.

Prefeita antecipa salários dos servidores
A prefeita Paula Lemos an-

tecipou para esta quarta-feira, 
31, o pagamento dos salários 
dos servidores municipais, re-
ferente ao mês que seria pago 
agora em abril. “Apesar das 
dificuldades econômicas pe-
las quais passam o município 
devido ao momento que en-
frentamos, é preciso honrar os 
compromissos com os servido-
res, pagando os salários e per-
mitindo uma Páscoa em famí-
lia. Esta medida só foi possível 
graças à nossa gestão eficiente 
e responsável de recursos, pois 
somos uma gestão que se pla-
neja e se articula para cumprir 
metas, cuidando e se dedicando 
incansavelmente às pessoas”, 
destacou a prefeita.
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

para a coluna.Contato: 
falecom@igorsorente.com.br

ORANDO PELO POVO
Até que Paula Lemos 

(DEM) possa avaliar suas po-
líticas pós-eleição, a maioria 
em função de uma reação do 
que a pandemia de Corona-
vírus vem causando de ruim 
na vida de todos, vai ter que 
seguir orando e acreditando 
nas providências divinas.

FASE VERDE PARA IGREJAS 1
Pastor Elson Santos (Re-

publicanos) conseguiu em-
placar a atividade religiosa 
como essencial para a po-
pulação de Barretos. O pro-
jeto de lei tramitou desde 
setembro do ano passado 
na Câmara Municipal e foi 
sancionado pela prefeita 
Paula Lemos (DEM) nesta 
terça-feira (30) após aprova-
ção pelos vereadores.

FASE VERDE PARA IGREJAS 2
Inicialmente o jurídico da 

Câmara Municipal sugeriu o 
arquivamento do projeto de 
lei por considerá-lo inconsti-
tucional. “(...) invade a compe-
tência da União e do Estado, 
não sendo recomendável sua 
tramitação”, diz o parecer.

PREFEITA ARTICULADA
Articulação da prefeita 

Paula Lemos (DEM) junto à 
mesa diretora da Câmara Mu-
nicipal conseguiu adiantar a 
liberação de R$ 700 mil das 
economias da Câmara Muni-
cipal. O recurso será aplicado 
na manutenção de leitos da 
pandemia de Coronavírus.

LEI SECA E LOCKDOWN
Para tentar conter a con-

taminação do Coronavírus, o 
prefeito de Miguelópolis, Naim 
Miguel (PSDB), decretou lock-
down nos dias 2, 3, 4, 10 e 11 
de abril. Também decretou Lei 
Seca proibindo a comercializa-
ção de bebidas alcoólicas no 
município para coibir festas.

FIM DE GRATUIDADES
O alto déficit no trans-

porte público gerado pelas 
gratuidades levou a prefeita 
Paula Lemos (DEM) a se reu-
nir com a Defensoria Pública. 
No projeto de lei que será 
enviado à Câmara Municipal 
consta que os aposentados 
menores de 60 anos passa-
rão a pagar a passagem, bem 
como os acompanhantes 
das pessoas com deficiência.

CUSTEIO DO TRANSPORTE
No projeto ainda cons-

ta o custeio de até R$ 120 
mil por mês pela prefeitura  

PAINEL 
para a empresa concessio-
nária do serviço de trans-
porte público urbano e ru-
ral. Atualmente, a empresa 
que opera o transporte cir-
cular entre Barretos e a zona 
rural recebe R$ 54 mil por 
mês de subsídio. 

PROMESSA NÃO CUMPRIDA
Dentre os 11 hospitais 

de campanha prometidos 
pelo Governo de São Pau-
lo, apenas 2 estão em ope-
ração: um em Campinas, o 
outro em Barretos.

MAL CHEIRO
Moradores do entorno 

de frigoríficos reclamam do 
forte mau cheiro exalado no 
período noturno. Em 2019 a 
Defensoria Pública e o Mi-
nistério Público se reuniram 
com a direção do Minerva 
e JBS, que solicitaram o re-
paro no equipamento que 
controla a emissão de odo-
res. Ambas empresas foram 
notificadas naquela época 
pela CETESB por conta da 
poluição ambiental.

PERGUNTA CHATINHA
Os aliados de ocasião 

(leia-se deputados federais 
do ‘centrão’) e os alinhados 
por convicção participa-
ram da maquiagem do or-
çamento 2021 que poderá 
levar o governo federal às 
pedaladas fiscais. Será que 
Jair Bolsonaro poderá se dar 
mal como a Dilma Roussef?

PARA NÃO ESQUECER
A data de 31 de março de 

1964 foi marcada pela tomada 
do poder pela Marinha, Exérci-
to e Aeronáutica por conta da 
formação de um “suposto” go-
verno que queria implantar o 
comunismo no Brasil. Tiveram 
apoio de parte da população, 
imprensa e Igreja Católica. O 
governo militar durou até 15 
de março de 1985.

E eis que tudo se fez novo!
Padre Anderson Marçal Moreira, membro da Comunidade Canção Nova, doutor em Teologia Pastoral 
Bíblica e Litúrgica, atualmente está à frente da Paróquia Santa Cândida, em São Paulo, ocupa nosso 

espaço de opinião nesta edição, nesta semana especial de Paixão de Cristo e Páscoa. Segue.
Na manhã daquele Bendi-

to Domingo da Páscoa, Maria 
Madalena vai, logo cedo, ao tú-
mulo, onde se tinha colocado o 
Santíssimo corpo de Jesus.

Mas, lá chegando, viu a 
pedra fora do lugar e o corpo 
não estava lá, tinha “sumido”. 
Onde o colocaram? O que fize-
ram com o corpo do Senhor?

Eis que aparecem anjos di-
zendo que Ele tinha ressusci-
tado, e, logo depois, o próprio 
Jesus aparece vivo a Maria 
Madalena. A alegria tomou 
aquela mulher, que voltou 
rapidamente para encontrar 
os apóstolos de Jesus e dar a 
maior notícia de todos os tem-
pos: “Eu vi o Senhor”.

Mas como viver essa ale-
gria em tempos que a tristeza, 
a desilusão e o medo tomam 
conta do nosso coração e da 
nossa alma, por causa da pan-
demia do Coronavírus? Como 
viver a Páscoa do Senhor se, 
em muitos lugares, como no 
ano passado, as igrejas estão 
fechadas para a participação 
presencial dos fiéis? Como se 
alegrar, se em muitas famílias 
a dor, a preocupação e o luto 
ocupam um lugar enorme?

Maria Madalena e todos 
os outros seguidores de Je-
sus também estavam tristes, 
desiludidos, decepcionados, 

pois Jesus tinha morrido e, 
com Ele, a esperança deles. A 
pandemia daquela época era a 
de não poder dizer que eram 
cristãos e que amavam Jesus. 

E “agora”? Agora é preciso 
ir ao túmulo de Jesus e ver que 
Ele não está mais lá, a pedra 
foi retirada, Ele ressuscitou, a 
morte não foi capaz de vencê-
-lo, muito menos de detê-lo.  
Ele está vivo! Ressuscitou!

Neste tempo, somos cha-
mados a viver a mesma ex-
periência de Maria Madalena, 
de ir ao encontro de Jesus, 
mesmo que seja nos túmulos 
ou nos leitos de um hospital 
onde estão nossos entes que-
ridos, amigos e lá nos encon-

trarmos com Jesus, o vence-
dor da morte e da dor.

Mesmo que esteja doen-
do muito, como, com certe-
za, estava doendo em Maria 
Madalena. Mesmo que este-
jamos abatidos pela ausên-
cia de alguém que amamos. 
Mesmo que não tenhamos fé 
o bastante para acreditar que 
a ressurreição é a verdade, 
Deus é maior que tudo e, com 
certeza, nesses momentos de 
calvário, se faz presente ainda 
mais na nossa vida.

Que possamos ir com fé ao 
encontro do Senhor Ressusci-
tado, na dor e na perda, com a 
certeza que Ele nos dará a es-
perança, o alento e a força para 

vencermos mais esta batalha, e 
nos devolverá a alegria.

Com sua Páscoa, o Senhor 
nos ensina que a esperança não 
decepciona, como São Paulo 
diz em sua carta aos Romanos.

Sim, vivemos tempos di-
fíceis, mas piores são os tem-
pos longe do Senhor Ressus-
citado, quando nos voltamos 
para nós mesmos e não vemos 
que existe, com a Páscoa, uma 
proposta de vida nova e uma 
esperança que, repito, não nos 
decepciona.

Apesar de tudo que esta-
mos vivendo, desejo que a 
alegria de poder esperar em 
Deus nos ajude a ter uma San-
ta Páscoa.

Semana Santa da Diocese de Barretos
Programação da Igreja Católica de Quinta-feira Santa a Domingo de Páscoa
As celebrações, pelo segundo ano consecutivo, por conta da pandemia da Covid-19, acontecerão sem a participação dos fiéis 

nas igrejas, sendo transmitidas apenas pelas redes sociais.

Quinta-feira Santa – Missa da Ceia do Senhor
1. Catedral Divino Espírito Santo: 18h
2. Santuário Nossa Senhora do Rosário: 19h
3. Paróquia Santa Ana e São Joaquim: 19h30
4. Paróquia do Bom Jesus: 19h
5. Paróquia Santo Antônio de Pádua: 18h
6. Paróquia São João Batista: 18h
7. Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica): 18h30
8. Capela Madre Paulina: 18h30
9. Paróquia São Benedito e Paróquia São Luís Gonzaga: Infor-
me-se na secretaria da paróquia
Sexta-feira Santa – Celebração da Paixão do Senhor
1. Catedral Divino Espírito Santo: 15h
2. Santuário Nossa Senhora do Rosário: 15h
3. Paróquia Santa Ana e São Joaquim: 15h
4. Paróquia do Bom Jesus: 15h
5. Paróquia Santo Antônio de Pádua: 15h
6. Paróquia São João Batista: 15h
7. Paróquia São Benedito: 15h
8. Paróquia São Luís Gonzaga: 15h

9. Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica): 15h
10. Capela Madre Paulina: 15
Sábado Santo-Vigília Pascal
1. Catedral Divino Espírito Santo: 18h
2. Santuário Nossa Senhora do Rosário: 18h30
3. Paróquia Santa Ana e São Joaquim: 19h30
4. Paróquia do Bom Jesus: 19h
5. Paróquia Santo Antônio de Pádua: 18h
6. Paróquia São João Batista: 18h
7. Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica): 18h
8. Capela Madre Paulina: 18h30
9. Paróquia São Benedito e Paróquia São Luís Gonzaga: Infor-
me-se na secretaria da paróquia
Domingo de Páscoa
1. Catedral Divino Espírito Santo: 18h
2. Santuário Nossa Senhora do Rosário: 18h30
3. Paróquia Santa Ana e São Joaquim: 09h30
4. Paróquia do Bom Jesus: 19h
5. Paróquia Santo Antônio de Pádua: 06h
6. Paróquia São João Batista: 09h
7. Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Minibasílica): 09h30 e 18h30
8. Capela Madre Paulina: 17h30
9. Paróquia São Benedito e Paróquia São Luís Gonzaga: Infor-
me-se na secretaria da paróquia



BARRETOS, 1º de abril de 2021A informação com precisão e credibilidade A Cidade
BARRETOS E REGIÃO

PENSAMENTO DA SEMANA: “Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua.” Hammed

A terça-feira (30/03) foi dia de comemoração para Anderson Prates, que celebrou mais um ano 
de vida. A data especial veio carregada de mimos e paparicos da esposa Márcia (foto), e das fi-
lhas Lorena e Nathalia, os parabéns ficaram por conta de seus familiares e amigos. Felicidades!

Amante de viagens, tanto nacionais quanto internacionais, esse é Weling-
ton Neves, que brindou quarta-feira (31/03) mais um aniversário. Muito 

querido por todos, Wel como é chamado, passou a data especial receben-
do inúmeras mensagens de carinho de amigos e familiares. Parabéns!

No domingo (04) tem parabéns especial para Tiago Lara, que com-
pleta idade nova. A comemoração será ao lado de pessoas espe-

ciais, e claro, dos filhos João Pedro e Miguel, e da esposa Gabriela 
Oliveira (foto). Felicidades Titi!

Na quinta-feira 25 de março, Sinilia Anjos Ribeiros celebrou mais 
um ano de vida, comemorando a data em casa, sendo seu maior 

presente é ter muita saúde, valorizar as pequenas coisas, aprovei-
tando quem está ao seu lado. O carinho especial ficou por conta do 
maridão Fernando, e dos filhos Matheus, Ana Luísa e Isabella (foto), 

e os cumprimentos de amigos e familiares. Tudo de bom Si!

O Jornalista Wilson 
Franco de Britto com-
pleta neste domingo dia 
4 de abril, mais um ano 
de vida, celebrando a 
data “em quarentena”. 
Cumprimentos especiais 
da esposa Paula Alves 
Britto (foto) e do filho 
Wilsinho Britto, além 
de companheiros de Os 
Independentes, amigos 
e colegas. Parabéns!

Terça-feira (06) é dia 
de festa, bolo e guara-
ná em torno de Maria-
na Gonçalves Pereira 
Ramos que completa 
seus 11 anos. Os mi-
mos e paparicos ficam 
por conta dos pais 
Augusto e Karlene, do 
irmão Augusto Neto 
(foto), familiares, e as 
felicitações dos ami-
guinhos. Parabéns!
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QUEM MORREU, LEVANTA A MÃO
O vereador Chafei Amsei (MDB) solicitou a contagem 

oficial de mortos em Barretos nos últimos seis meses. Ele re-
quereu a informação à prefeitura.

CÂMARA É O CORAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Na opinião do vereador Paçoca (SD) a Câmara é o cora-

ção da administração municipal.

O GOVERNO DO LEGISLATIVO
Segundo o vereador Carlão do Basquete (PSD), quando 

falta governo, os vereadores começam a governar.

PRÊMIO PARA O ENGENHEIRO DOS PREDINHOS
Com ironia, o vereador Eduardo do Mercado (REP) co-

mentou que o engenheiro responsável pelas obras dos Predi-
nhos, tinha que ganhar um prêmio.

VAI COBRAR RESPOSTAS DA PREFEITURA
Insatisfeito com o descaso das secretarias municipais 

em responder os seus requerimentos aprovados na Câma-
ra, o vereador Ângelo Tegami (PV) disse que vai começar 
cobrar as respostas.

AMBULATÓRIO DE ASSISTÊNCIA AO DIABÉTICO
A implantação de Ambulatório de Serviço Municipal de 

Assistência ao Paciente Diabético foi pedida pelo vereador 
Raphael Silvério (PSDB).

PARA DESBUROCRATIZAR A INFORMAÇÃO
Informações sobre o programa governo digital, que ob-

jetiva desburocratizar a informatização entre os órgãos e os 
processos administrativos, foram solicitadas pelo vereador 
Nestor Leonel (DEM) à prefeita Paula Lemos (DEM).

O TEMPO PASSA RÁPIDO PARA OS IDOSOS
O vereador Juninho Bandeira (PL) quer saber da prefei-

tura quando vai funcionar o Centro de Convivência do Idoso 
“Luíza Monteiro”, no bairro Marília.

NÃO VAI MAIS DE TÁXI
O médico e vereador Vagner Chiapetti (REP) pediu ex-

plicações à prefeita Paula Lemos (DEM) sobre os motivos 
da mudança para outro local do ponto de táxi que ficava em 
frente à Santa Casa.

EM TEMPOS DE PÁSCOA...
... qual é o tamanho do ovo que você está levando?

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

Prefeita Paula Lemos é eleita presidente do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande

A prefeita de Barretos, Pau-
la Lemos, foi eleita de forma 
unânime, presidente do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Baixo 
Pardo/Grande (CBH-BPG) du-
rante reunião online. O mandato 
vale pelos próximos dois anos.

Além da prefeita, Barretos 
esteve representada pelo supe-
rintendente do SAAE Barretos, 
Waldo Villani Júnior, que disse 
ser muito importante Barretos 
ter a presidência do comitê.

“Hoje, nós temos uma re-
presentação forte no Estado 
de São Paulo, uma represen-
tação forte dos municípios. 
Nessa nova configuração o 
que se busca é a segurança hí-
drica dos 14 municípios”, dis-
se Villani. Paula Lemos disse 
aos participantes que conta 
com o apoio de todos.

“Nós precisamos pensar 
nessa questão hídrica. Em 
Barretos enfrentamos um pro-
blema muito sério e ainda en-
frentamos a questão da água. 

Acredito que esse não é só um 
problema nosso, mas de todas 
as cidades. E também somos 
uma região do agronegócio, 
sabemos da importância da ir-
rigação, da água também na 
questão econômica. Nós sa-
bemos do desafio. Acredito 
que todos nós juntos podemos 
agregar e fazer com que nossa 
região, de fato, dê uma aten-
ção especial para essa questão 
hídrica”, disse Paula Lemos.
DIRETORIA DO COMITÊ

Paula Lemos (presidente), 
Matheus Nicolino Peixoto He-
nares (vice-presidente), Cláudio 
Daher Garcia (secretário executi-
vo) e Luciana C. Ribeiro de Pau-
la (secretária executiva-adjunto).

SOBRE O CBH-BPG
Composto por 12 muni-

cípios (Altair, Barretos, Be-
bedouro, Colina, Colômbia, 
Guaraci, Icém, Jaborandi, 
Morro Agudo, Orlândia, Terra 
Roxa e Viradouro), além dos 
municípios de Guaíra e Pi-

tangueiras, o Comitê das Ba-
cias Hidrográficas do Baixo 
Pardo/Grande, instalado em 
1996, é um órgão colegiado 
de caráter consultivo e delibe-
rativo de nível regional, vin-

culado ao Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, dife-
rentemente dos outros 20 co-
mitês estaduais, que têm com-
posição tripartite entre estado, 
município e sociedade civil.

Vereador Ricardo Bodinho lança o 
“Canal do Cidadão” como novo canal 

de comunicação com a população
Buscando mais interação 

com a comunidade barretense, 
o vereador Ricardo Bodinho 
(PP) criou um canal direto com 
o cidadão, pelo WhatsApp.

Por meio do aplicativo, o 
número (17) 98185-3746 re-
ceberá denúncias, sugestões, 
reclamações e solicitações de 
melhorias para a cidade.

O parlamentar ressalta a 
importância de ficar mais pró-
ximo da população e nortear, 
ainda mais, o seu trabalho em 
prol da comunidade.

“A ferramenta vai viabili-
zar ainda mais o meu traba-

lho e fortalecer a fiscalização, 
além de um relacionamento 
mais próximo com o nosso 
mandato”, disse Bodinho.

 “Nosso mandato é feito 
junto à população. Quem conhe-
ce profundamente os problemas 
nos bairros são seus próprios mo-
radores. Assim temos uma me-
lhor direção para batalhar pelas 
melhorias”, concluiu o vereador.

A plataforma é uma ferra-
menta prática, ágil e gratuita. 
Para ter acesso ao serviço, o 
cidadão precisa ter o aplica-
tivo baixado em seu celular e 
acesso à internet.

Projeto de Geninho define destinação 
de equipamentos médicos de hospitais 

de campanha após pandemia
Proposta visa evitar distribuição sem critérios

Projeto de lei do deputado 
federal, Geninho Zuliani, do 
DEM/SP, em trâmite na Câ-
mara dos Deputados, põe em 
discussão um tema que deve-
rá ser útil no atendimento de 
saúde em todo o país, no pe-
ríodo pós-pandêmico.

Trata-se da destinação cor-
reta e com critérios, de equi-
pamentos médicos usados em 
hospitais de campanha, mon-

tados no período de pandemia 
de Covid-19.

Na proposta do parlamentar, 
que altera texto da lei federal 
número 13.979, de 06/02/20, 
definem-se regras para a desti-
nação dos equipamentos médi-
co-hospitalares após o encerra-
mento das atividades.

“Vários estados montaram 
hospitais de campanha, que 
foram desmontadas quando 

ocorreu a diminuição de ca-
sos, porém, é preciso regras 
claras para a realocação des-
ses itens”, afirma o deputado.

No projeto, Geninho esti-
pula que todos os equipamen-
tos deverão ser distribuídos 
para unidades de saúde, hos-
pitais filantrópicos e santas 
casas, preferencialmente, em 
localidades geográficas com 
maior taxa de letalidade.

Secretaria estadual treina equipes 
municipais para pesquisas de turismo

Segunda turma teve a participação de 15 
cidades do centro do estado e da região de Rio Preto

A Secretaria de Turismo 
do Estado, por meio do Cen-
tro de Inteligência da Eco-
nomia do Turismo (CIETH), 
atendeu mais uma turma do 
curso de capacitação de equi-
pes municipais sobre a impor-
tância do monitoramento e da 
realização de pesquisas de im-
pacto social e econômico.

A proposta é que, até junho, 
equipes de turismo de mais de 
200 cidades tenham participado 
e, assim, quando as atividades 
voltarem ao normal, possam 

gerar dados sobre a economia 
do setor em todo o estado.

Participaram da segunda 
turma os representantes de 15 
cidades (Descalvado, Fernan-
dópolis, Gavião Peixoto, Ibi-
rá, Ibitinga, Indiaporã, Ouroes-
te, Riolândia, Rubinéia, Sales, 
Santa Fé do Sul, Três Frontei-
ras, Uchôa, Valentim Gentil e 
Votuporanga) das regiões ad-
ministrativas do centro do Esta-
do e de São José do Rio Preto.

Os cursos acontecem de 
forma online, durante dois 

dias. Para criar uma metodolo-
gia eficiente e padronizada são 
detalhadas diversas fontes que 
permitem acompanhar não só 
o fluxo de visitantes, mas prin-
cipalmente como é o compor-
tamento do consumo, que va-
ria de cidade para cidade.

Esses dados ajudarão as 
prefeituras e a secretaria esta-
dual na criação de novos atra-
tivos e no aproveitamento das 
vocações de cada destino. A 
próxima turma será entre os 
dias 8 e 9 de abril. 

Representantes de 15 cidades participaram da segunda turma do curso
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Na última segunda-feira 
(29), a secretária municipal 
de Governo e Gestão Estra-
tégica, Graça Lemos, junto 
da coordenadora do Controle 
de Vetores, Cristiane Parrei-
ra Lima, recebeu a imprensa 
barretense para apresentar 
estudos realizados sobre redu-
ção do número de casos posi-
tivos de dengue no município.

Entre janeiro e março des-
te ano foram registrados em 
Barretos apenas 12 casos con-
firmados de dengue. O muni-
cípio nos últimos anos passou 
por momentos complicados 
no combate ao Aedes aegyp-
ti, principalmente nos anos de 
2013 e 2019, onde o número 
de contaminados por dengue 
foi superior a duas mil pes-
soas, também no mesmo pe-
ríodo (janeiro a março).

Em três meses de trabalho 
no combate ao Aedes aegypti, 
a equipe do Controle de Ve-
tores visitou 40.348 imóveis, 
sendo constatados 3802 fo-
cos. Nestes foram comprova-
dos 1820 imóveis com larvas 
do mosquito. Já o trabalho de 
nebulização totalizou 1838 re-
sidências, 231 imóveis espe-
ciais, 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.

Para evitar que uma nova 
epidemia de dengue aconteça 
em Barretos, a prefeitura, por 
meio da secretaria municipal de 
Saúde e o 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 em 
que ocorreu chuvas mais inten-
sas, o trabalho de prevenção é 
mantido com as visitas domi-
ciliares, imóveis especiais, 
ponto estratégicos, bloqueios 
químicos (nebulização cos-
tais), carro de nebulização (o 
“fumacê”) e orientações sobre 
cuidados, doenças e sintomas.

De acordo com a secre-
tária Graça Lemos, desde o 
início da gestão Paula Lemos, 
o compromisso com a saúde 
da população foi sempre uma 
prioridade e para isso houve 
investimento.

Além de melhorias na es-
trutura de trabalho, houve a 
compra de venenos, botinas, 
uniformes dos agentes de ne-
bulização, manutenção veicu-
lar, realizada a troca de pneus 
de cinco veículos, antes suca-
teados, manutenção de 2 veí-
culos e mais 3 em andamento, 
compra de peças para bombas 
de nebulização, diesel para os 
trabalhos do fumacê, másca-

ras e demais EPIS.
De acordo com a coordena-

dora Cristiane Lima, o trabalho 
do Controle de Vetores é cons-
tante. “Mesmo neste perío-
do de pandemia do Covid19, 
seguimos com o trabalho das 
visitas domiciliares e nos pon-
tos estratégicos como forma 
preventiva, e o uso de bombas 
costais e de carro fumacê, de 
acordo com os casos positivos 
passados pela Vigilância Epi-
demiológica”, apontou.

“Vale ressaltar que todos 
os agentes de endemias tra-
balham devidamente para-
mentados com EPIs máscara 
e álcool 70% e realizam as 
abordagens dentro dos proto-
colos”, informou a coordena-
dora do Controle de Vetores.

Graça Lemos agradeceu o 
empenho de todos os profis-
sionais que, mesmo durante 
a pandemia do covid19, se-
guem focados no combate ao 
Aedes e reforçou o pedido 
para que cada morador auxilie 
na manutenção dos trabalhos.

“É necessário que a popu-
lação continue apoiando e co-
laborando com as ações da Se-
cretaria da Saúde e Controle de 
Vetores, Cada família fazendo a 
sua parte, diariamente limpan-
do e cuidando do seu quintal. É 
um momento de cuidado e tam-
bém de gratidão”, salientou.

Os parâmetros usados pela 
SAAE Barretos para deixar a 
água potável seguem métodos 
analíticos rigorosos do Standard 
Method for the Examination of 
Water and Wastewater, dos Es-
tados Unidos, sendo os mesmos 
realizados mundialmente.

São realizados, atualmen-
te, cerca de 11.700 análises 
mensais entre físico-química 
e microbiológica. O objetivo é 
determinar se a água forneci-
da aos clientes está dentro da 
potabilidade, de acordo com a 
Portaria de Consolidação Nº 
5, de 28 de setembro de 2017, 

A Pacaembu Construtora 
vai entregar as chaves das 
537 moradias do Vida Nova 
Barretos 3 aos futuros mora-
dores nos dias 6 e 7 de abril, 
em sistema de drive-thru, no 
próprio residencial.

A entrega será feita com 
data e hora agendadas, den-
tro do veículo, para evitar 
aglomerações. Nos próximos 
dias, os clientes receberão 
mensagens via WhatsApp 
informando sobre o agenda-
mento e os procedimentos 

necessários.
Com o apoio da prefeitura 

de Barretos, esse novo bairro 
planejado recebeu mais de R$ 
65 milhões em investimentos 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, por meio do 
programa habitacional Casa 
Verde e Amarela e teve finan-
ciamento exclusivo da Caixa.

“Quando uma família re-
cebe uma casa, ela recebe um 
lar. Em menos de 100 dias do 
nosso governo, atendendo ao 
nosso pedido, a Pacaembu dá 

dignidade para todas estas fa-
mílias, isto enche meu coração 
de alegria”, comemora a prefei-
ta de Barretos, Paula Lemos.

“Sabemos da importância 
da casa própria, principal-
mente por conta do momento 
que estamos enfrentando, por 
isso, tomando todas as precau-
ções e medidas necessárias, 
vamos concretizar os sonhos 
dessas famílias com 6 meses 
de antecedência”, reitera Fred 
Escobar, diretor comercial da 
Pacaembu Construtora.

O período de declaração do 
Imposto de Renda já começou 
e, por mais que essa ação seja 
considerada burocrática, pode 
beneficiar milhares de projetos 
e instituições em São Paulo.

Isto porque, até o dia 30 de 
abril, os contribuintes podem 
destinar até 3% do IR para pro-
jetos de alto impacto social em 
diversas regiões do estado. 

A opção está disponível 
para as pessoas que optam pelo 
modelo completo na hora da 
declaração. Se a pessoa tiver 
imposto a restituir, o valor doa-
do é acrescentado ao montante 
(calculado no sistema da Recei-

ta) e ela recebe no período de 
restituição. Caso o contribuinte 
tenha imposto a pagar, o valor 
doado é descontado do débito.

A doação pode auxiliar as 
instituições sociais  que, so-
bretudo no momento da pan-
demia, passam por uma baixa 
em sua captação de recursos.

É importante lembrar que 
o dinheiro já seria pago ao go-
verno de qualquer maneira, por 
isso, fazendo a escolha na hora 
da declaração, é possível acom-
panhar o projeto destinado.
SITE ENSINA PASSO A 

PASSO DE COMO DOAR
Segundo dados da Receita 

Federal, o potencial de doação 
dos brasileiros via Imposto de 
Renda é superior a R$ 4 bi-
lhões. Um valor que impactaria 
diretamente milhares institui-
ções pelo país cadastradas nos 
Fundos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (FDCA).

Mais de 97% dos contribuin-
tes que poderiam fazer a desti-
nação não fazem, seja por falta 
de conhecimento sobre o tema 
ou prática no sistema. Pensando 
nisso, o site impostosolidario.
org.br foi criado, para que o con-
tribuinte possa conferir o passo 
a passo de todo o processo e rea-
lizar a sua doação.

Governo Paula Lemos tem menor índice 
de casos de dengue dos últimos três anos

Vida Nova Barretos 3 será entregue nos dias 6 e 7 de abril

SAAE Barretos segue métodos de análise 
internacional de potabilidade da água

do Ministério da saúde.
Segundo Denisie Maria Ra-

miro da Silva Jimenez, química 
responsável pelos sistemas de 
tratamento do SAAEB, as co-
letas são realizadas diariamente 
em residências (cavalete) dos 
clientes de forma aleatória e 
controladas 24 horas desde a 
saída do tratamento.

“É importante ressaltar que 
o sistema de abastecimento do 
SAAE é monitorado também 
pela Vigilância Sanitária men-
salmente, e que as amostras co-
letadas são enviadas ao Instituto 
Adolfo Lutz para análise”, disse.

O SAAEB tem ainda a 
contratação por meios legais 
de um laboratório acreditado 
pela coordenação geral do 
Inmetro que possui habilita-
ção pela Anvisa na REBLAS 
(Rede Brasileira de Laborató-
rio Analíticos em Saúde).

“O compromisso do 
SAAEB é o mesmo de todo o 
nosso governo, cuidar das pes-
soas zelando e proporcionando 
qualidade de vida e bem-estar. 
Nos dedicamos a fazer o me-
lhor com o nosso coração co-
locado em cada ação”, disse a 
prefeita, Paula Lemos.

Paulistas podem doar para projetos e 
instituições afetados pela pandemia

Até 30 de abril os contribuintes podem destinar até 3% do 
Imposto de Renda. Site ensina passo a passo para fazer a destinação
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Desigualdade também marca 
trabalhadores por conta 
própria, revela estudo

Os chamados “empreendedores” vivem uma 
realidade de precarização nas condições de trabalho 
e na remuneração, informa levantamento realizado 

pela Fundação Perseu Abramo e Reafro
A pandemia produziu mi-

lhões de “empreendedores” 
por todo o Brasil. Diante da 
falta de empregos com cartei-
ra assinada e a retirada de di-
reitos imposta desde a apro-
vação da reforma trabalhista, 
no governo de Michel Temer, 
o brasileiro passou a ter de 
“se virar” para sobreviver.

Por trás do verniz do em-
preendedorismo, no entanto, 
a realidade dos trabalhadores 
por conta própria é dura.

O projeto Reconexão Pe-
riferias, da Fundação Perseu 
Abramo, e a Reafro (Rede 
Brasil Afroempreendedor) 
divulgaram no último dia 24, 
pesquisa inédita que confir-
ma as desigualdades sala-
riais e de oportunidades en-
tre gêneros e raças também 
nessa parcela da população.

Sob o título “Nas dobras 
da precariedade – Desigual-
dades regionais, de gênero, 
raça e classe no trabalho por 
conta própria no Brasil”, o 
levantamento usa dados de 
2019 da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua, do IBGE. 
E revela a precariedade de 
condições de trabalho, remu-
neração e suporte na vida da 
imensa maioria desses traba-
lhadores que têm como ocu-
pação principal um trabalho 
por conta própria.

São 24,3 milhões de pes-
soas no Brasil nesse grupo 
social de composição majo-
ritariamente masculina (63% 
a 37% de mulheres). Che-
gam a 48% os “conta pró-
pria” com renda inferior a 
R$ 1.000 por mês. Somente 
7% conseguem ganhos supe-
riores a R$ 4.000. Para 30%, 
a renda mensal fica entre R$ 
1.001 e R$ 2.000. E 15%, 
entre R$ 2.001 e R$ 4.000.

DESIGUALDADE 
PERSISTENTE

A pesquisa aponta, ainda, 
discriminação racial e de gê-
nero entre esses “empreen-
dedores”. Por exemplo, mu-
lheres cabeleireiras (negras e 
brancas) têm a renda mensal 
concentrada na faixa de até 
R$ 1.000. É no segmento 
de homens brancos que se 
concentram os ganhos men-
sais de R$ 4 mil ou mais. 
Os negros são maioria entre 
os “conta própria”, 54%, 10 
pontos percentuais a mais 
que os brancos (44%).

O trabalho por conta pró-
pria tende a ser a única fonte 
de renda em 97% dos casos. 
E costuma ser de longa du-

ração: 74% exercem a mes-
ma atividade há dois anos ou 
mais. São 34% os que tra-
balham até 30 horas (sendo 
20% até 20 horas). E 35% tra-
balham mais do que 40 horas 
semanais (sendo 11% mais de 
50 horas e 14% entre 44 e 50 
horas); 30% trabalham entre 
30 e 40 horas semanais.

A maior parte do traba-
lho por conta própria é feito 
em casa, na rua ou não conta 
com estabelecimento espe-
cífico para funcionar (64%). 
Somente um terço (33%) 
dispõe de lojas, escritórios 
ou galpões.

Somente 15,7% desses 
trabalhadores têm ensino su-
perior completo. A maioria 
tem ensino médio completo 
ou não (38,8%) e ensino fun-
damental completo ou não 
(38,1%). Apenas 2,5% têm 
menos de um ano de estudo 
ou nenhuma instrução.
POLÍTICAS PARA MUDAR

Ao analisar os dados ex-
traídos da Pnad Contínua, 
as instituições chegaram à 
conclusão de que o trabalho 
por conta própria no Brasil 
de 2020 reflete o longo ciclo 
de exclusão sistemática de 
oportunidades no mercado 
formal de trabalho para po-
bres, negros e, em especial, 
mulheres negras. Com es-
sas informações, pretendem 
identificar demandas por 
políticas de fortalecimento à 
economia popular.

Por exemplo, políticas 
capazes de suprimir as desi-
gualdades de acesso às opor-
tunidades de educação for-
mal, que prejudicam negros 
e negras, historicamente.

Assim como, compreen-
der como a razão neoliberal 
foi incorporada entre os “vi-
radores” e o que contribuiu 
para esse estado de coisas.

O estudo pretende, ainda, 
observar práticas cooperati-
vas e colaborativas, também 
antirracistas, entre esses gru-
pos. E identificar formas de 
associação e ação política, 
adotadas por esses agentes.

“Políticas de desenvol-
vimento focadas no apoio à 
economia popular (em suas 
conexões com os circuitos 
superior e inferior da eco-
nomia) serão mais efetivas 
se se voltarem às mulheres 
negras e se estiverem com-
binadas a ações de apoio à 
organização coletiva para 
combate às discriminações 
racial e de gênero”, conclui 
o estudo. (Fonte: RBA)

Na última terça-feira (30), 
a Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Desenvol-
vimento Humano recebeu a 
doação de 90 cestas básicas ar-
recadadas pela Segunda Igreja 
Presbiteriana de Barretos, pre-
sidida pelo Pastor Sílvio Novo.

A ação intitulada “Drive 
Thru Solidário” foi realizada 
pela Igreja no último final de 
semana e contou com o apoio 
de seus membros para a arre-
cadação dos alimentos.

As cestas recebidas serão 
destinadas aos Centros de Re-

A Stone, empresa de tec-
nologia em serviços financei-
ros, tem novas oportunidades 
de emprego abertas em Barre-
tos para pessoas que queiram 
transformar o setor de meios 
de pagamentos no Brasil.

As vagas são para o time 
comercial externo da fintech 
e, para se candidatar, basta 
acessar o site e se inscrever.

Não há data limite para rea-
lizar a inscrição no portal. As 
vagas contam com salário fixo 
+ variável relacionada ao cum-
primento de metas. Além disso, 
a empresa oferece vale alimen-
tação e refeição, vale transporte, 
seguro saúde e odontológico, 

seguro de vida, auxílio creche e 
auxílio academia.

“Barretos é um polo estraté-
gico para a companhia. Por isso, 
estamos investindo em oportuni-
dades de emprego na região que 
nos permita continuar crescen-
do e atendendo bem aos nossos 
clientes”, explica Augusto Lins, 
presidente da Stone.

“Nosso modelo de atuação 
é diferenciado, pois sabemos 
que o Brasil vai muito além 
dos grandes centros. Apoia-
mos empreendedores espalha-
dos por todo o país e, por isso, 
precisamos reforçar ainda 
mais nossos times locais para 
atender com excelência todos 

os nossos clientes”, completa.
Diante do cenário de pan-

demia no país e seguindo as 
normas de segurança ditadas 
pela Vigilância Sanitária, a 
Stone está conduzindo os pro-
cessos seletivos com todas as 
etapas de forma remota, ga-
rantindo a saúde dos candida-
tos e dos recrutadores.

O processo de contratação 
inclui testes on-line e entrevis-
tas por videoconferência. Neste 
primeiro momento, não haverá 
a etapa presencial para conhe-
cer as instalações da empresa.

Além dessas oportuni-
dades, a empresa tem vagas 
abertas em outras cidades e 

áreas, todas listadas no portal 
Jornada Stone .

SOBRE A STONE
Empresa de tecnologia fi-

nanceira que possui uma pla-
taforma de soluções comple-
tas cujo propósito é melhorar 
a vida do empreendedor bra-
sileiro,  ajudando-o a vender 
mais, gerir melhor o seu negó-
cio e crescer sempre. Por meio 
de tecnologia e inovação, con-
tribui para o fortalecimento e 
a evolução do mercado. Com 
clientes espalhados por todo 
o Brasil, desenvolve um re-
lacionamento próximo e per-
sonalizado com cada um dos 
lojistas que atende.

A prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação e com o suporte 
do setor de alimentação esco-
lar, iniciou na última terça-feira 
(30), a entrega de kits de alimen-
tos  para as famílias dos alunos 
regularmente matriculados na 
rede municipal de ensino.

Essa distribuição atende, 
inicialmente, aqueles estudan-
tes já cadastrados no CRAS e 
que também fazem parte dos 
programas Bolsa Família e 
Brasil Carinhoso.

De acordo com a secretária 
de Educação, Jéssica Maria, 
baseados nos dados já exis-
tentes e em alinhamento com 
a Secretaria de Assistência So-
cial do município, a equipe da 
merenda escolar contatou as 
famílias e garantiu a entrega 
dos alimentos nas residências, 
buscando assim contribuir 
para os protocolos sanitários.

“Inicialmente entregare-
mos mais de 500 kits com-
postos por alimentos básicos 

Com a crise de saúde públi-
ca instalada em razão da CO-
VID-19, rede hospitalar à beira 
do colapso, aumento no número 
de mortes em domicílios em ra-
zão da falta de leitos ou do medo 
da ida aos hospitais, reflexos 
no crescimento dos falecimen-
tos por doenças respiratórias e 
cardíacas aceleradas pelo vírus, 
o município de Barretos com-
pletou o “ano da pandemia” 
com um total de mais de 1.400 
mortos, número recorde desde o 
início da série histórica “Estatís-
ticas do Registro Civil” em 2003.

Os dados do “ano da pan-
demia” constam no Portal da 
Transparência do Registro Civil, 
administrado pela Associação 
Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).

O número de óbitos registrados 

nos Cartórios de Barretos no “ano 
da pandemia”, considerado o perío-
do de março de 2020 a fevereiro de 
2021, totalizou 1.413 mortes, 455 
falecimentos a mais do que a média 
dos mesmos períodos desde 2003.

Em termos percentuais, sig-
nifica um crescimento de 47,4% 
de óbitos em relação à média his-
tórica, que sempre esteve na casa 
de 1,86%, totalizando 45,6 pon-
tos percentuais a mais no perío-
do. Na comparação em relação 
ao exato ano anterior da pande-
mia, março de 2019 a fevereiro 
de 2020, o aumento foi de 26,9% 
no número de falecimentos.

Já o estado de São Paulo fe-
chou o “ano da pandemia” com 
um total de quase 370 mil mortos, 
número recorde desde o início da 
série histórica. O período de março 
de 2020 a fevereiro de 2021 totali-

zou 368.533 mortes, 99.071 faleci-
mentos a mais do que a média dos 
mesmos períodos desde 2003.

Em termos percentuais, sig-
nifica um crescimento de 36,7% 
de óbitos em relação à média his-
tórica, que sempre esteve na casa 
de 1,5%, totalizando 35,2 pontos 
percentuais a mais no período.

Na comparação em relação 
ao exato ano anterior da pande-
mia, março de 2019 a fevereiro 
de 2020, o aumento foi de 19,5% 
no número de falecimentos.

FEVEREIRO
Apesar do agravamento da 

pandemia no último mês, feve-
reiro de 2021 ficou abaixo da 
média de mortes de sua própria 
série histórica em Barretos, com 
um total de 119 óbitos registra-
dos pelos cartórios do município 
no período, 40 óbitos a menos 

do que a média para o período.
O número foi 33,4% menor 

do que a média histórica dos me-
ses de fevereiro desde 2003, sen-
do 31,3% pontos percentuais a 
menos em relação à média para o 
período. Já na comparação com 
fevereiro de 2020, houve cresci-
mento de 12,2%.

O número de óbitos regis-
trados nos meses de 2021 ainda 
pode vir a aumentar, assim como 
a variação da média anual e do 
período, uma vez que os prazos 
para registros chegam a prever 
um intervalo de até 15 dias entre o 
falecimento e o lançamento do re-
gistro no Portal da Transparência.

Além disso, alguns estados 
brasileiros expandiram o prazo le-
gal para comunicação de registros 
em razão da situação de emergên-
cia causada pela COVID-19.

Assistência Social recebe doações de cestas básicas através de 
ação realizada pela Segunda Igreja Presbiteriana de Barretos

ferência de Assistência Social 
(CRAS), que atualmente aten-
de uma demanda cada vez mais 
crescente de famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
decorrente de vários fatores, 
mas em especial aquelas que 
vêm sofrendo com os impactos 
pela Pandemia do Covid19.

“Assim como o corpo sem 
espírito está morto, também a 
fé sem obras está morta. Tia-
go 2:26 NVI. Nós da segunda 
igreja Presbiteriana coloca-
mos nossa fé em prática aju-
dando aqueles que precisam. 

Agradecemos aos membros 
da nossa comunidade que 
abraçaram a causa e glorifi-
caram Jesus Cristo com suas 
doações. Muitos doaram, ou-
tros trabalharam por enten-

derem que essa é a vontade 
de Deus. Estamos felizes por 
ajudarmos quem precisa”, 
disse o Pastor Alex de Paula, 
membro da Segunda Igreja 
Presbiteriana de Barretos.

Stone abre vagas de empregos em Barretos
Fintech de soluções financeiras para o empreendedor busca talentos para integrar seu time comercial

Governo Paula Lemos entrega de Kits de Alimentação 
Escolar a alunos em situação de vulnerabilidade

e também aqueles de origem 
da agricultura familiar” infor-
mou a secretária.

A Lei nº 13.987 de 07 de 
abril de 2020 autoriza, em ca-
ráter  excepcional, durante o 
período de suspensão das aulas, 
em razão de situação de emer-
gência ou calamidade pública, a 
distribuição de gêneros alimen-
tícios adquiridos com recur-
sos do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) 
aos pais ou responsáveis pelos 
estudantes das escolas públicas 
de educação básica.

“Enquanto as atividades 
escolares presenciais estive-
rem suspensas, buscaremos 
garantir que nossos estudan-
tes recebam este alimento 
indispensável para seu desen-
volvimento nutricional”, dis-
se a secretária.

Segundo ela, no período 
de 05 a 07 de abril, a secre-
taria municipal de Educação 
realizará, em parceria com a 
secretaria de Assistência So-

cial, a atualização cadastral 
dos atendidos com o objetivo 
de ampliar este fornecimento.

“Neste momento crítico 
da pandemia, não podería-
mos deixar de levar os kits 
alimentação para àquelas fa-
mílias que têm necessidade e 
atendem aos critérios sociais 
estabelecidos por lei. Ou seja, 
as pessoas que mais precisam 
serão atendidas dentro da le-
galidade, mas também com 
o amor, respeito e dedicação 
do nosso governo”, afirmou a 

Prefeita Paula Lemos.
As famílias interessadas nes-

te fornecimento e que possuem 
filhos regularmente matricula-
dos na rede municipal de ensino 
de Barretos, deverão na próxi-
ma semana, se direcionar até a 
secretaria de Educação, das 8 
às 16 horas, munidos de com-
provante de residência, compro-
vante de escolaridade da criança 
e documentos pessoais, para a 
atualização cadastral.  Destaca-
-se que o cadastro é indispensá-
vel para o fornecimento do kit.

Barretos perde mais de 1,4 mil vidas no “ano da pandemia”
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A Minerva Foods, líder em 
exportação de carne bovina 
na América do Sul e uma das 
maiores empresas na produ-
ção e comercialização de car-
ne in natura e seus derivados 
na região, segue promovendo 
auxílio para municípios de 
todo o Brasil, no combate aos 
efeitos do novo coronavírus.

Durante todo o mês de 
março, a companhia destinou 
3,4 toneladas de carne para 
instituições sociais de Barre-
tos. Foi 1,6 tonelada para a 
Casa Transitória André Luiz, 
1,2 tonelada para o Instituto 
Social do Bem, 416 kg para o 
Esporte Clube Barretos e 244 
kg para a Casa Ágape.

Além disso, a empresa des-
tinou 1.240 pacotes de ataduras 
para a Secretaria Municipal de 
Saúde de José Bonifácio, loca-
lizada também na região norte 
do Estado de São Paulo.

As ações aconteceram a 
partir das unidades locais da 
Minerva Foods e é continui-
dade do ciclo de ações inicia-
do em 2020, com o objetivo 
de mitigar os impactos causa-
dos pela COVID-19.

DOAÇÕES REALIZA-
DAS NOS MUNICÍPIOS 

O equivalente a 24 carretas 
de matéria-prima foi coletado 
nos mais de 2.800 pontos de 
coleta distribuídos pelos es-
tados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Minas Gerais, 
São Paulo, Alagoas, Pernam-
buco, Goiás e no Distrito Fe-
deral ao longo de toda a exis-
tência do programa.

O Tampinha Legal chegou 
ao marco de mais de 600 to-
neladas de tampas plásticas 
recolhidas, o equivalente a 
24 carretas de matéria-prima, 
que se transformaram em re-
cursos para entidades assis-
tenciais participantes.

Caracterizado como o 
maior programa socioambien-
tal de caráter educativo em 
economia circular da indústria 
de transformação do plástico 
da América Latina, o Tam-
pinha Legal possui mais de 
2.800 pontos de coleta distri-
buídos pelo Brasil, nos estados 
do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Minas Gerais, São 
Paulo, Alagoas, Pernambuco, 
Goiás e no Distrito Federal.

Em atividade há mais de 
4 anos, o programa está pre-
sente em diversos ambientes 
sociais como órgãos públicos, 
comércio e escolas.

De acordo com Simara 
Souza, coordenadora do Insti-
tuto SustenPlást, mais de 300 
entidades assistenciais do ter-
ceiro setor são participantes.

“É a economia circular acon-
A Lei 14.071/2020 come-

ça a valer no próximo dia 12 
de abril, trazendo uma série 
de alterações no CTB (Códi-
go de Trânsito Brasileiro) que 
vão mexer com o cotidiano de 
milhões de motoristas. As mu-
danças incluem as regras para 
o transporte de crianças meno-
res de 10 anos em automóveis.

O critério para uso de dis-
positivos de retenção como a 
“cadeirinha” seguirá as mes-
mas faixas etárias já adotadas; 
no entanto, a nova lei de trân-
sito também levará em conta o 
peso e a altura do passageiro.

Publicada na semana pas-
sada, a Resolução 819/2021 
do Contran (Conselho Nacio-
nal de Trânsito) regulamenta 
o tema. Vale destacar que o 
descumprimento das novas 
disposições continuará sendo 
infração gravíssima, que pre-
vê multa de R$ 293,47, sete 
pontos no prontuário do con-
dutor e retenção do veículo.
CONFIRA O DISPOSITI-

VO CORRETO
+ Bebê conforto ou conver-

sível : Obrigatório para crian-

ças com até 1 ano de idade; ou 
com peso de até 13 kg, con-
forme limite máximo definido 
pelo fabricante do dispositivo.

+ Cadeirinha: Obrigatória 
para crianças com idade supe-
rior a 1 ano e inferior ou igual 
a 4 anos; ou com peso entre 9 
e 18 kg, conforme limite má-
ximo definido pelo fabricante 
do dispositivo.

+ Assento de elevação : 
Obrigatório para crianças com 
idade superior a 4 anos e infe-
rior ou igual a 7 anos e meio; 
ou com até 1,45 m de altura 
e peso entre 15 e 36 kg, con-
forme limite máximo definido 
pelo fabricante do dispositivo.

+ Cinto de segurança no 
banco de trás: Obrigatório 
para crianças com idade supe-
rior a 7 anos e meio e inferior 
ou igual a 10 anos; ou com 
altura superior a 1,45 m. Pas-
sageiros acima de 10 anos po-
dem ocupar o banco dianteiro, 
sempre com o cinto afivelado.
MOTORISTA DE UBER 
SERÁ LIBERADO DE 
LEVAR CADEIRINHA

Outra novidade relativa 

ao transporte de crianças: en-
quanto estiverem em servi-
ço, motoristas de aplicativos 
como Uber serão isentos do 
uso dos dispositivos de reten-
ção mencionados acima con-
forme estabelece a Resolução 
819/2021 do Contran.

“A resolução adequa a re-
gulamentação às novas dis-
posições do CTB e corrige 
alguns anacronismos legais, 
como a falta de isenção do uso 
desses dispositivos de reten-
ção no transporte privado de 
passageiros por aplicativos. 
Atualmente, a legislação isen-
ta apenas os taxistas”, ponde-
ra o advogado Marco Fabrício 
Vieira, membro do Cetran-SP 
(Conselho Estadual de Trânsi-
to do Estado de São Paulo).

Ao mesmo tempo, o espe-
cialista prevê que a referida 
isenção vai acarretar um novo 
problema. “A ampliação da 
isenção trará dificuldade para 
a fiscalização, já que os veícu-
los utilizados nesse serviço são 
particulares, sem uma padroni-
zação visual como ocorre com 
o transporte a taxímetro”, frisa.

Minerva Foods realiza novas 
doações em Barretos e José Bonifácio

EM 2020
A nova doação soma-se a 

diversas outras realizadas ao 
longo de 2020. Ao município 
de Barretos, a Minerva Foods 
destinou 1.410 testes (rápidos e 
PCR) para diagnóstico da CO-
VID-19 para auxiliar no con-
trole da propagação do vírus na 
cidade. A Minerva Foods tam-
bém contribuiu com diferentes 
instituições, ao doar 30 tonela-
das carne bovina; mais de 20 
quilos em alimentos como ma-
carrão e legumes; 20 mil más-
caras; 250 unidades de itens de 
higiene; cerca de 7 mil litros de 
álcool em gel; 1.500 descartá-
veis como embalagens, garfos 
e copos, além de 50 toneladas 
de carne bovina destinadas ao 
SESI Barretos.

As doações dos itens de con-

sumo foram destinadas à Pre-
feitura Municipal de Barretos, à 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Fundação Padre Gabriel, Casa 
Transitória André Luiz, Asilo 
São José, Santa Casa de Bar-
retos, Centro de Promoção da 
Sabedoria, Hospital de Amor 
de Barretos, Associação das Au-
xiliares Missionárias, Hospital 
Madre Teresa, Fundação Fa-
culdade Regional de Medicina 
(HB), Fundação Casa do Ma-
çom João Baroni, Associação 
Protetora da Infância Província 
de São Paulo, Centro Assisten-
cial Espírita do Calvário ao Céu, 
Lar do Idoso Servas do Senhor, 
Prefeitura Municipal de Bebe-
douro, Sociedade Filantrópica 
Hospital José Venâncio, Socie-
dade Obreiros da Caridade e 
Instituto Social do Bem.

Nova lei de trânsito muda o uso das 
cadeirinhas. Conheça as novas regras

Em 4 anos, Tampinha Legal recolhe mais 
de 600 toneladas de tampas plásticas

tecendo na prática diariamente 
e em todos os ambientes. Estes 
números refletem uma nova 
realidade em que as pessoas es-
tão assumindo a própria respon-
sabilidade enquanto cidadãos e 
compreendendo a sua responsa-
bilidade. O plástico é uma maté-
ria-prima nobre (vale dinheiro) e 
é 100% reciclável. Precisa retor-
nar para a indústria para a produ-
ção de novos produtos”, explica.

Com os recursos obtidos 
através do Tampinha Legal, as 
entidades assistenciais podem 
adquirir medicamentos, ali-
mentos, equipamentos, ração 
animal e/ou materiais escola-
res, bem como custear trata-
mentos e exames de saúde hu-
mana e animal, melhorias em 
suas sedes, entre outras ações.

Participam do programa 
entidades assistenciais do ter-
ceiro setor devidamente regu-
larizadas como Apaes, Ligas 
Femininas, escolas, ONG’s, 
asilos, associações, hospitais, 
entre outros.

O TAMPINHA LEGAL

O Tampinha Legal é uma 
iniciativa do Instituto Sus-
tenPlást. Todos os segmentos 
da sociedade são convidados 
a juntar tampinhas e desti-
ná-las para entidades assis-
tenciais cadastradas junto ao 
programa que busca a melhor 
valorização de mercado para 
o material.

Os valores obtidos são 
destinados integralmente 
para as entidades assisten-
ciais participantes sem ra-
teios ou repasses, sem que o 
programa receba comissões 
e/ou gratificações sobre o 
material coletado.

Em 2020 ultrapassou R$ 
1 milhão de reais destinados 
100% para entidades assis-
tenciais participantes. Recen-
temente, lançou o Copinho 
Legal que, seguindo o mode-
lo do Tampinha Legal, desti-
na os recursos obtidos com a 
venda dos descartáveis plásti-
cos (copos, pratos e talheres) 
para as entidades assistenciais 
participantes.
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A presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade (FSS), 
de Barretos, Letícia Olivei-
ra Lemos, acompanhada da 
prefeita Paula Lemos, rece-
beu o secretário municipal 
de Turismo, Cuiabano Lima, 
representando a Empresa Ita-
lac, que realizou a doação de 
5 mil litros de leite longa vida 
integral para o órgão.

A doação será destinada às 
famílias assistidas pelo FSS 
e algumas instituições par-
ceiras, especialmente àquelas 
que têm idosos e crianças.

Paula Lemos disse estar 
satisfeita com o engajamen-
to de todo o seu secretariado, 
que está totalmente envolvido 
nas campanhas do Fundo So-
cial de Solidariedade.

“De mãos dadas, mas nes-
te momento de pandemia, 
também de corações juntos, é 

assim que tenho visto toda a 
minha equipe de gestão, com-
prometidos em ajudar o próxi-
mo. É um momento especial, 
em que temos que nos soli-
darizar com todas as famílias 
que passam por dificuldades. 
O meu filho toma um copo de 
leite todos os dias ao ir deitar, 
então, que o filho de cada fa-
mília barretense que precisa, 
também possa tomar”, ressal-
tou a prefeita.

Representando a empresa 
doadora, o secretário Cuiaba-
no Lima fez a leitura de uma 
carta da Empresa Italac, assi-
nada pela família Teixeira e 
todos os seus mais de 3 mil 
colaboradores, mencionando 
a alegria e a satisfação em po-
der colaborar com a sociedade 
neste período de pandemia.

“A nossa missão é árdua, 
mas sabemos que desde que 

assumimos um papel na ges-
tão Paula Lemos, assumimos 
também um compromisso 
com as pessoas. Trabalhar em 
parceria com todo o secreta-
riado é harmonioso, alegre e 
emocionante.” disse Cuiaba-
no Lima.

De acordo com a presiden-
te do FSS, Letícia Lemos, cer-
ca de 20 mil pessoas em Bar-
retos vivem hoje em situação 
de vulnerabilidade. 

“Por esse motivo é com 
imensa alegria que recebo cada 
doação. Mesmo diante deste 
momento tão difícil, é possível 
ver ações parceiras, que vem 
do coração e que garantirá o 
sustento de muitas famílias” 
enfatizou, agradecendo o em-
penho de toda sua equipe de 
voluntários colaboradores, re-
presentados pelas conselheiras 
do FSS, Lígia e Andreia.

Paula Lemos recebe doação da Italac 
para Fundo Social de Solidariedade


