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OS CRIMES NO BBB DA PANDEMIA - “O fenômeno do Big Brother Brasil está chegando a sua reta final. A edição mais longa da história do programa
foi cercada por inúmeras polêmicas, as quais repercutiram em diversos meios e redes sociais. O advogado Francisco Gomes Júnior traz em seu texto de
linguagem clara e leve, sua visão jurídica sobre os acontecimentos que permeiam a casa mais vigiada do país.”
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Barretos recebe 213 cestas do Fundo
Social de Solidariedade do Estado
A prefeitura de Barretos,
por meio do Fundo Social de
Solidariedade (FSS) municipal, recebeu 213 cestas básicas do governo estadual.
Os alimentos serão distribuídos para famílias carentes
da cidade nos próximos dias,
de acordo com a presidente do
fundo, Letícia Lemos. “Será
um acréscimo muito grande
para ajudar a suprir essa demanda que cresceu por conta
da pandemia”, disse.
Os kits foram doados pelo
Fundo Social de Solidariedade estadual, por meio de sua
presidente, Bia Doria, e irão
reforçar as medidas de ajuda

Instituto Pró Família
recebe doações de empresário

Paula Lemos assume como
diretora na Associação
Paulista de Municípios
A prefeita de Barretos, Paula Lemos, foi empossada como 3ª
tesoureira da nova diretoria da Associação Paulista de Municípios, que tem como presidente, Frederico Guidoni Scaranello,
ex-prefeito de Campos do Jordão, São Paulo. A entidade é a mais
antiga instituição do país a erguer a bandeira do municipalismo e
tem como objetivo o de fazer ouvir a voz dos municípios e levar
a outras esferas as reivindicações. “A bandeira do municipalismo
precisa ser cada vez mais forte e representativa”, afirma a prefeita. “Os gestores públicos de todas as esferas enfrentam, neste
momento, o maior desafio de saúde pública, imposto a esta geração. Assim, é o momento de nos unirmos, com alegria, com fé,
com entusiasmo para que as nossas cidades floresçam”, afirmou
o presidente da APM, Frederico Guidoni Scaranello.

A ação teve o alcance de
213 pessoas atendidas. A
Organização da Sociedade
Civil - Instituto Pró Família
atende famílias dos bairros
Santa Cecília, São Francisco, Caiçara e imediações.
As doações da empresa
E&L Marketing Esportivo
com apoio da Império Pizzaria, entregaram a cada uma
das cinquenta famílias assistidas pelo instituto, duas pizzas e uma cesta básica.
Segundo o presidente do
Instituto Pró Família, Daniel
Santos Raimundo, “nós só
temos a agradecer aos colaboradores nas pessoas dos
senhores Ferraz e Antônio
por estas valorosas doações.
São gestos como este que nos
enche de orgulho e esperança
de um mundo mais fraterno”.

às pessoas mais necessitadas
neste momento de pandemia.
A prefeita de Barretos, Paula Lemos, agradeceu a Bia Doria pelo envio das cestas. “Quero registrar esse agradecimento,
ainda mais nesse momento tão
difícil da pandemia. A Bia tem
trabalhado muito por essa causa
e colaborado sempre com nossa
cidade. Fica a minha gratidão”,
disse a prefeita.
“Nosso governo seguirá
agindo e pensando em todas as
pessoas da nossa cidade e não
mediremos esforços para que
consigamos amenizar o sofrimento que a pandemia tem causado”, completou Paula Lemos.

Câmara inicia estudos para
aplicação da lei para proteger
dados e privacidade de cidadãos
A Câmara de Barretos deu
início aos estudos para colocar em prática a lei federal
n° 13.709, conhecida como
LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados). O objetivo é propor mecanismos para proteger dados pessoais e garantir a privacidade dos cidadãos. Com a aplicação da lei, as instituições deverão informar ao cidadão “o motivo”
da coleta desses dados pessoais, “de que forma eles serão utilizados”
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e “onde eles ficarão armazenados”, por exemplo.

Trecho da Avenida
Ibirapuera está interditado
para obras de melhoria

Academia do RPCC
retorna as atividades

A academia do Rio das Pedras Country Club retornou às atividades no último dia 14 de abril (quarta-feira), seguindo o novo
decreto municipal. O funcionamento será das 6 às 20 horas, de
segunda a sexta-feira, e aos sábados. das 8 às 11 horas. Para atividade de musculação, continua sendo obrigatório o agendamento
no dia anterior: PRESENCIALMENTE a partir das 6 horas até as 20
horas e POR TELEFONE (017) 3322-7099 Ramal 4 a partir das 8 horas. Retornam, também, através de retirada de senhas, outras atividades como: Pilates Solo, Bike, Funcional e Terceira Idade. Para
mais informações sobre os comunicados, dias e horários, acesse
https://rpcc.com.br/estrutura-e-lazer/ (Foto: Jânio Munhoz)

O trecho da Avenida Ibirapuera, na rotatória com a
Alameda Líbano (rotatória do
bairro Nova Barretos), está
interditado no sentido bairro-centro para que seja feita
uma obra de melhoria. A interrupção no tráfego de veículos será por 15 dias para a
realização de reparos em uma
canaleta. Essa ação acontece
após a empresa que executou
a obra na gestão passada ter
sido notificada a fazer os reparos necessários. “Peço a
compreensão de todos que
transitam por ali porque esta
obra será de muita importância”, diz o secretário de Obras
e Serviços Urbanos, Reinaldo
Garcia. “Todas as obras que
estão em período de garantia
e tiverem distorções técnicas
serão objeto de notificação
e posterior reexecução dos
serviços, tendo em vista que
já foram pagas com o dinheiro público. Isto demonstra o
compromisso deste governo
com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados às
pessoas”, justificou a prefeita
Paula Lemos.

App de delivery
99Food abre cadastro
para restaurantes
e entregadores
parceiros de Barretos

Em breve, a 99Food, plataforma de intermediação de entregas que conecta pessoas aos
melhores restaurantes locais,
chegará a Barretos. A empresa
está cadastrando restaurantes e
entregadores parceiros interessados no site https://food.99app.
com/pt-BR/store
e
https://
food.99app.com/pt-BR/entregador. O cadastro de parceiros é
gratuito e não é cobrada taxa de
inscrição ou de assinatura. Entre
os diferenciais da 99Food para
os parceiros cadastrados estão:
repasses semanais, suporte na
criação de cardápios, total flexibilidade de criação de promoções,
incentivos e não há contrato de
exclusividade, tanto para os
entregadores quanto para os
restaurantes parceiros. “O mercado de entregas está aquecido
no Brasil e no mundo. Nesse
momento, inclusive, o delivery
se tornou uma alternativa para
que muitos estabelecimentos tenham uma fonte de renda e se
mantenham funcionando. Nossa
chegada a Barretos pode ajudar
muitos desses estabelecimentos. Além de ser uma alternativa
também para entregadores parceiros”, antecipa Pedro Gomes,
diretor de operações da 99Food.

Presidente da
ACIB orienta
associados sobre
trabalho a partir
do decreto

A presidente da Associação Comercial e Industrial de
Barretos, Jackelyne Rossini,
enviou vídeo a associados da
indústria e comércio de Barretos, destacando os principais
pontos de mudança no atendimento dos setores, a partir da
emissão do decreto n° 10.967,
de 12 de abril, emitido pela
Prefeitura do Município de
Barretos. Jackelyne Rossini reforçou a necessidade de
um trabalho consciente de
atenção à saúde e colocou a
associação à disposição para
esclarecimentos.
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Os crimes no BBB da pandemia
O fenômeno do Big Brother Brasil está chegando a sua reta final. A edição mais longa da história
do programa foi cercada por inúmeras polêmicas, as quais repercutiram em diversos meios e
redes sociais. O advogado Francisco Gomes Júnior traz em seu texto de linguagem clara e leve,
sua visão jurídica sobre os acontecimentos que permeiam a casa mais vigiada do país. Segue.
A cada edição do BBB
(Big Brother Brasil) os recordes de audiência são quebrados, o sucesso sempre aumenta, junto com o desafio
da direção do programa em
gestar a próxima edição com
mais êxito ainda.
A edição atual tornou-se líder de audiência por alguns fatores inesperados e outros não
programados, segundo se pode
apurar das declarações de seu
diretor geral, Boninho, e do
apresentador Tiago Leifert.
O primeiro fator que explica a ampliação de público desta edição está na triste
pandemia que vivemos e que
dá às classes mais abastadas
a condição de permanecerem
em casa, em home office. Isso
faz com que essa elite assista
o programa como nunca e repercuta os acontecimentos em
todas as mídias tradicionais
e sociais. O BBB é o assunto
mais comentado do Twitter em
dias de prova de liderança, votação e eliminação no paredão.

Repercute em todas as redes
sociais, com milhões de seguidores na torcida pelos participantes e inclusive com medição
de popularidade através do ganho ou da perda de fãs nas plataformas como Instagram.
A esse fator inicial soma-se a
escolha e performance do “elenco” atual de participantes. De
início, evidenciou-se a abertura
de um maior espaço para militâncias de várias frentes e uma
diversidade de pessoas representadas pelos arquétipos escolhidos. E o que deu certo são as
reviravoltas do que se esperava.
Os participantes “militantes” de quem se esperava um
discurso de empatia mostraram uma face desconhecida,
surtada e que transformou a
primeira leva de vilões.
Do ponto de vista jurídico,
tivemos injúrias raciais, falta
de tolerância religiosa, falas
discriminatórias de pessoas
nascidas em determinada região, dentre outros fatos que
não podem ser tomados como

bons exemplos.
Mas há a máxima de que
se trata de um jogo e uma vez
acabado ou com o participante eliminado, esquece-se tudo
e segue a vida.
Nos últimos anos as autoridades policiais não pensaram
assim. Várias investigações
e inquéritos policiais foram
abertos (alguns ainda em andamento) para apurar condutas
cometidas dentro da casa.
Não há na lei brasileira a
permissão para que uma conduta deixe de ser crime quando
cometida em determinado ambiente. Crime é crime em qualquer lugar e mesmo nesta edição
investigação para apurar intolerância religiosa foi iniciada.
Mas nesse primeiro momento, mocinhos se transformaram em vilões e prováveis
vilões e aqueles que com fala
rústica e uma cultura machista
de formação poderiam ser vilões foram mais ponderados.
Como dizem que o jogo
reflete, de certa forma, as

tensões sociais, o jogo mostrou-se polarizado, com uma
agressividade extrema e com
muita falta de empatia em sua
primeira parte.
Estamos na parte final e polêmicas ainda continuam existindo, como um comentário
sobre determinado penteado,
sobre termos politicamente incorretos etc. e o programa parece atento e buscando sempre
evitar qualquer violação legal
e ética. Mas em época de cancelamentos, qualquer conduta
repercute fortemente aqui fora
e produz danos à imagem.
E concluindo com outra
observação jurídica, devem as
torcidas e pessoas em geral ter
cuidado com postagens nas
redes sociais e outros meios.
Pode-se torcer à vontade,
destacar as virtudes de seu preferido ou as mancadas do adversário, mas não se pode ofender,
fazer falsas acusações, enfim,
não se pode denegrir a honra dos
participantes ou seus familiares.
Isso também é crime.

Opinião

Reorganizando nossas vidas

EXPEDIENTE

Imagine a aflição de um náufrago à procura de uma tábua de
salvação, qualquer coisa para
agarrar no meio do oceano. O desespero de famílias que perdem,
nesses dias de pandemônio, entes
queridos. Ou a angústia trazida
por desastres ambientais, como
o rompimento da barragem da
Vale em Brumadinho, em Minas
Gerais, no dia 25 de janeiro de
2019, que deixou um rastro de
destruição e mortes.
Estamos vivendo momentos
de aflição e angústia. A ansiedade cai sobre nós com seus
reflexos sobre o cotidiano, paralisando projetos iniciados,
afastando outros que ainda
estavam na prancheta do planejamento e, acima de tudo,
injetando em nosso espírito a
incerteza, a dúvida, o medo.
Por mais planejada que seja
uma pessoa, ela se junta ao gigantesco cordão dos desvalidos
que se sentem perdidos por ter
suas vidas desorganizadas.
É certo que a resiliência e a
coragem de enfrentar os mais terríveis males fazem parte do roteiro da sobrevivência humana. Por
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isso, vemos perfilados na arena
do combate gente de todos os
calibres, homens e mulheres, jovens e velhos, dispostos a afastar
ameaças e a lutar pelo bem-estar.
Mas o fato é que esse vírus
que contamina nossos corpos e
atormenta nosso espírito causa
mudanças em nosso dia a dia.
Na vida de uns, produz profunda alteração, em outros, provoca o
reordenamento de tarefas cotidianas, introduzindo novos hábitos,
determinando rotas diferentes dos
traçados originais. Nossas vidas
foram, sim, desarrumadas.
Por mais que o empresário,
o executivo de um grande grupo, quadros tarimbados e experimentados na arte de enfrentar
desafios acreditem que pouca
coisa mudará em suas vidas, o
amanhã não será o mesmo.
O trabalho assume nova
modelagem com o enxugamento de estruturas, o home office,
a simplificação da papelada, o
redimensionamento de budgets, a procura incessante de
inovação, o uso da internet, enfim, as redes sociais funcionando como extensões de nosso
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cérebro e nossos braços.
Mas as mudanças de ordem
material, em pleno curso, terão
infinitamente menor impacto
do que as forjadas por nossa
mente. A começar pelo conceito de tempo, morte e vida.
Sêneca (4.aC – 65) já pregava: “Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos.
A vida é suficientemente longa e
com generosidade nos foi dada
para a realização das maiores
coisas, se a empregamos bem.
Mas, quando ela se esvai no luxo
e na indiferença, quando não a
empregamos em nada de bom,
então, finalmente constrangidos
pela fatalidade, sentimos que já
passou por nós sem que tivéssemos percebido. O fato é que não
recebemos uma vida breve, mas
a fazemos, nem somos dela carentes, mas esbanjadores”.
A cada dia dos recordes de
mortos, somos levados a enxergar que a eternidade está ali, a
um palmo. Os dribles mentais
que, às vezes, costumamos fazer, pensando que temos ainda
o vigor da adolescência, a capacidade de saborear as coisas
boas da vida, fenecem.
O translúcido espelho da
realidade está ali adiante de
nós. Como ia dizendo, no plano
espiritual o facho das mudanças será bem luminoso.
A solidariedade, por exemplo, é uma das sementes a germinar na seara dos valores. Viveremos com mais intensidade a
virtude da amizade, que é a cola
da fraternidade. Os amigos serão inseridos no círculo do compartilhamento, característica de
uma sociedade convivencial.
Bem sabemos que a rotina
do cotidiano forma oceanos

entre amigos, os laços vão se
desmanchando, o tecido social
se esgarça na poeira do tempo.
Por isso, teremos de batalhar
para que o distanciamento não
maltrate a integração espiritual,
procurando retomar os caminhos
encruzilhados do passado, evitando a competitividade leonina
do presente, reconhecendo que o
viver sob intenso sufoco corrói a
humanidade que nos habita.
Teremos de recolocar a vida
e toda sua intensidade no mais
alto pedestal dos valores. Hoje,
de tanto ouvirmos a numerologia da morte, este ato final da
espécie torna-se banalizado. A
imaginar “um tanto faz, tanto
fez”, como se a vida não fosse o
sagrado dom que Deus nos deu.
Poderemos, sim, ser competidores, ambiciosos, heróis de
grandes empreendimentos, sem
esquecer, porém, nossa identidade humana.
Pinço Confúcio: “a humanidade é mais essencial para o
povo do que água e fogo. Vi homens perderem sua vida por se
entregarem à água ou ao fogo;
nunca vi alguém perder a vida
por se entregar à humanidade”.
Gaudêncio Torquato
Jornalista, escritor,
professor titular da USP e
consultor político

PAINEL

PELO EMPREGO
Prefeita Paula Lemos
(DEM) editou decreto na
segunda-feira (12) para
‘garantia do trabalho das
pessoas’ e reabriu estabelecimentos comerciais. Afirmou que o fechamento não
trouxe significativa mudança nos índices de isolamento social no município.
PELA ECONOMIA
Paula Lemos (DEM) afirmou ter se reunido com o
representante do Ministério Público em atendimento à diretriz do Plano
São Paulo no dia 9 de abril.
O Secretário de Saúde,
Kléber Rosa, disse que “é
preciso olhar para as empresas que sofrem com a
quebradeira geral”.

POSSÍVEL REGRESSÃO
O Secretário Estadual de
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB)
disse ao Diário da Região
que vai notificar Barretos
a respeito do descumprimento do Plano São Paulo.
SITUAÇÃO CRÍTICA
O vice-governador de
São Paulo, Rodrigo Garcia
(DEM), deve anunciar nesta sexta-feira (16) a fase laranja para algumas regiões
do Estado. Porém, a região
de Barretos permanecerá
na fase vermelha por conta
da ocupação da UTI estar
acima de 80%.
COISAS BOAS VIRÃO
Coordenador Estadual
do PDT, Ewerton Roberto
dos Santos, o “Carreirinha”,
se reuniu no final de semana em Barretos com o
presidente do partido, João
Costa Santos Filho. Vereador Ângelo Tegami (PV)
também participou. Disse
que a conversa foi sobre a
conjuntura política municipal. Prometeu ‘coisas boas’.

intitula independente na
Câmara de Barretos poderá renunciar a sua trégua
bem antes dos seis meses
de governo.
PEDIDO ARQUIVADO
A Secretaria do Trabalho
do governo federal arquivou o pedido de registro
do SINJURIS (Sindicato dos
Trabalhadores e Servidores Públicos do Judiciário
Estadual). A região de Barretos estaria representada
juntamente com outras 13
microrregiões.
PEDIDO ACEITO
Por outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores
Ativos e Aposentados nas
Indústrias de Panificação,
Açúcar, Sucos Concentrados, Carnes e Derivados
teve o registro aceito. A fundação aconteceu em outubro de 2020 e tem base em
Colina (SP). O presidente é
Luiz Carlos Anastácio.
CPI DO COVIDÃO
João Doria (PSDB) desafiou que ‘quem não
deve não teme’ no caso
da CPI da Covid chegar
ao Estado de São Paulo. A
respeito da vacinação, as
faixas de idade logo chegarão aos 50 anos.
CRIMES DE GOVERNOS
Jair Bolsonaro se prepara para enfrentar a CPI
da pandemia, agora incluído crimes cometidos por
governos estaduais e municipais detectados pelo
Ministério Público e Polícia
Federal. Sobre a acusação
da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de genocídio mundial, disse que ‘o
povo vai falar’.

MÉDICO DAS CRIANÇAS
O médico Emanoel Carvalho anunciou nas redes
sociais sua saída da Santa
Casa após mais de 30 anos
de dedicação às crianças.
O ex-prefeito agradeceu
publicamente pela confiança de seus pacientes.
BANCADA DE OPOSIÇÃO
Um vereador que se

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca.” (Chico Xavier)

No sábado (03), teve parabéns para Dirce Aparecida Nogueira. Na data, ela recebeu o carinho
especial das filhas Jessica e Luíza, e do esposo Marcos Aurélio (foto). Felicidades! (foto: Infocco)
Ariane Oliveira brindou idade
nova terça-feira (13), com os melhores presentes de sua vida, os
filhos Henrico e Helena, e o maridão Francisco (foto), recebendo
na data especial o carinho dos
familiares e amigos. Parabéns
Ari! (foto: Vanessa Amorim)

Parabéns para Kleber Eugênio Corsino Loureiro,
que completou seus 14 anos domingo (11). O
carinho especial ficou por conta dos pais Wagner
e Maria Helena, dos irmãos Kelvin, Kesia e Katlen, e do cunhado Nilton (foto). Tudo de bom!

Hoje (16) é dia de festa para Renato Amisy que celebra seus
57 anos bem vividos. Ele que passou por um susto dia desses,
está em fase de recomeço, e no dia de hoje recebe inúmeras
felicitações de amigos, familiares, e a mais especial, de sua
mãe Leila Lima Amisy Pereira. Parabéns!

Segunda-feira (19) é dia de festa, bolo e guaraná
para Ana Eliza Pereira Macedo, que completa seus
14 anos. O parabéns mais especial fica por conta de
seus pais Peterson e Andreza, e de seus familiares.

Parece que se casaram ontem, mas já se passaram
três anos desta linda e feliz união! Parabéns para o
casal Vanessa Celestino e Fabio Sachetto que
celebraram Bodas de Trigo na última quarta-feira (14).

Neto Mancim comemora amanhã (17) mais um aniversário.
As felicitações ficam por conta dos amigos e familiares, e os
lambeijos de seu cachorro João (foto). Parabéns!

Romilda Reis é sinônimo de alegria, alto astral e diversão. E com
todos esses adjetivos, que ela celebrou mais um ano de vida ontem
(15), e quem ganhou o presente são todos que estão a sua volta. O
carinho ficou por conta do marido Luiz, dos filhos Pedro Henrique e
Luiz Octávio, e as felicitações dos amigos e familiares. Parabéns!

A terça-feira (13) foi dia de Larissa Valente comemorar mais um
ano de vida, recebendo na data especial o carinhos dos pais, amigos, familiares, em especial, do marido Hélio Donizete. Parabéns!
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POLÍTICA

Câmara inicia estudos para aplicação
da Lei Geral de Proteção de Dados

Lei Federal tem como objetivo proteger os dados pessoais e garantir a privacidade dos cidadãos

A Câmara de Barretos deu
início aos estudos para colocar
em prática a lei federal n° 13.709,
conhecida como LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
Aprovada em 2018 e com
vigência a partir de agosto de
2020, a LGPD tem como objetivo propor mecanismos para
proteger dados pessoais e garantir a privacidade dos cidadãos.
Na prática, quando um cidadão entra em contato com
a Câmara, seja por meio da
participação em processo licitatório ou preenchimento de
formulário para solicitar informações, alguns dados pessoais (nome, telefone, endereço, e-mail) ficam armazenados
nos sistemas eletrônicos (site,
nuvem, banco de dados).
Com a aplicação da LGPD,
as instituições deverão informar ao cidadão “o motivo” da
coleta desses dados pessoais,
“de que forma eles serão utilizados” e “onde eles ficarão
armazenados”, por exemplo.
Além disso, o cidadão precisará autorizar as instituições a

O BONDÃO URBANO NA MIRA DE MALAMAN
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) indagou à prefeitura de
Barretos sobre a quantidade de ônibus utilizada pela empresa
Itamaraty em fevereiro e março. Também perguntou quantas
linhas a empresa dispõe atualmente no serviço urbano e por
que utiliza o terminal de integração como garagem.

JUNINHO COBRA IMPLANTAÇÃO DE CAPS
A implantação do CAPS-1 (Centro de Atendimento Psicossocial) voltado a infância e juventude; e o CAPS-AD, destinado
a atender dependentes de alcool e drogas, foi cobrada pelo vereador Juninho Bandeira (PL).

O chefe de Informática da Câmara Municipal de Barretos, Roberto Carlos da Silva,
integra a comissão de trabalhos para implantação da lei em Barretos

utilizar e armazenar esses dados, podendo a qualquer momento revisar, excluir ou alterar as informações.
Para estudar a aplicabilidade da LGPD, a Mesa da Câmara instituiu uma Comissão
de Estudo formada por quatro
servidores de carreira dos se-

tores de Informática e Procuradoria Legislativa.
De acordo com portaria
baixada pelo Legislativo barretense, os servidores nomeados são: Roberto Carlos da
Silva (Informática), Fernando
Henrique Pio de Mastro Salvanhini (Informática), Clóvis

Ferreira Júnior (Procuradoria)
e João Paulo Lefundes Coelho
(Procuradoria).
A primeira reunião da comissão aconteceu no início de
abril. Os estudos deverão ser
concluídos em 90 dias, podendo o prazo ser prorrogado
por mais 15 dias.

Educação, Rossieli Soares da
Silva e ao presidente da Fundação para Desenvolvimento
da Educação (FDE), Nourival Pantano Júnior, bem como
ao deputado estadual, André
do Prado (PL), para apoio na
construção da UBS e escola.
“Os moradores sofrem desde o ano de 2016, quando da
entrega da primeira etapa do
residencial. A falta de uma
UBS gera inúmeros transtornos aos munícipes que precisam se deslocar para outros
bairros para atendimento médico, sendo que, quem mais
procura os atendimentos são

porte da região, em levantamento divulgado pela EPTV,
na última quarta-feira (14).
Em conversa com a equipe
de aplicação da vacina no drive-thru do Rochão no mesmo
dia, a prefeita Paula Lemos
agradeceu o empenho de todos os envolvidos nessa marca expressiva.
“Quero agradecer ao nosso secretário da Saúde, Kleber
Rosa, ao secretário de Ordem
Pública, Jorge Coutinho, que

O TAMANHO DA VIDRAÇA DE CADA VEREADOR
Respeito aos seus projetos foi solicitado pelo vereador Ângelo Tegami (PV) aos colegas do legislativo. Lembrou que
cada um tem a vidraça de um tamanho. Destacou que seu papel não é fiscalizar e nem entrar em conflito com vereador,
mas defender suas idéias.
UMA MATINHA NO JARDIM UNIVERSITÁRIO
O vereador Gabriel Uchida (DEM) questiona a não implantação de bosque municipal, conforme lei de autoria do Carlão
do Basquete (PSD). Também indaga se a administração interessa formar o arvoredo no Jardim Universitário.
ONDE FOI PARAR O DINHEIRO DA COVID-19
Informações sobre os gastos no combate e prevenção a Covid-19, nos últimos 5 meses, destinados a Santa Casa, UPA e
Hospital Nossa Senhora foram solicitadas pelo vereador Ricardo Bodinho (PP). Ele também quer saber sobre os contratos entre a prefeitura e o Hospital de Amor.
CADÊ OS RELATÓRIOS, PERGUNTA PRESIDENTE
Os motivos pelos quais a prefeitura não envia semanalmente
à Câmara os relatórios sobre receitas e despesas no combate a
Covid-19, de acordo com lei municipal, são questionados pelo
presidente Paulo Correa (PL).
O COMPROMISSO POLÍTICO DO TUCANO
O vereador Raphael Silvério (PSDB) reafirmou seu compromisso político com o deputado federal, Ricardo Silva (PSB).
BANDEIRAS TREMULANDO
NA REGIÃO DOS LAGOS
O vereador Lupa (PRTB) deseja que o pavilhão nacional tremule ao lado da bandeira do Japão na praça da avenida 11, na
Região dos Lagos.

mães com crianças pequenas
e idosos. O mesmo acontece
com os alunos que precisam de

se deslocar em grandes distâncias para chegar à escola mais
próxima”, disse Paulo Correa.

organiza os drive-thrus, a nossa secretária de Governo e Gestão Estratégica, Graça Lemos,
que levantou a bandeira da ne-

cessidade de realizar os drives,
mas quero agradecer principalmente a todos os servidores públicos e aos parceiros que são
fundamentais para esse bom resultado”, disse a prefeita.
Paula Lemos destacou a
necessidade de conscientização dos barretenses para
o controle da transmissão do
novo coronavírus, evitando
comportamentos de risco e
qualquer tipo de aglomeração ou festa.
“Precisamos entender que
o momento é sério e que nossas ações são fundamentais
para que consigamos dar atenção plena à saúde do nosso
povo, mas com o cuidado necessário quanto a nossa economia local”, afirmou.

Barretos é a cidade da região
que mais vacinou contra Covid-19

Barretos tem sido destaque
na região quando o assunto é a
vacinação contra a Covid-19.
Proporcionalmente, é a cidade
que mais vacinou seus moradores, motivo de orgulho para
toda a equipe da rede municipal de saúde.
De acordo com dados das
secretarias municipais, Barretos já vacinou 15,2% com a
primeira dose e 8% com a segunda dose e está na frente de
outros municípios de médio

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

PAÇOCA QUESTIONA SISTEMA DE INTEGRAÇÃO
O vereador Paçoca (SD) requereu informações sobre o funcionamento do sistema de integração nos serviços de ônibus circular.

Paulo Correa reivindica ao Estado
construção de UBS e Escola de Ensino
Fundamental nos bairros Vida Nova
Na última sessão realizada
na segunda-feira (12), o vereador e presidente da Câmara de Barretos, Paulo Correa
(PL), apresentou dois requerimentos de grande importância
para os moradores dos bairros
Vida Nova I, II e III.
Os requerimentos se referem à construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS)
e uma Escola de Ensino Fundamental para atendimento
das 2.519 famílias.
Os ofícios foram encaminhados ao Secretário Estadual
de Saúde, Jean Gorinchteyn,
ao Secretário Estadual de

PITA FOGO

Cidade			
1ª dose
2ª dose
Barretos			15,2%		8%
Bebedouro			14,3%		6,1%
Jaboticabal			13,3%		5,9%
Ribeirão Preto		12,1%		5,7%
Franca			10,3%		3,6%
Sertãozinho			 9,6%		5,1%

Fonte: Secretarias de Saúde

EM TEMPOS DE QUATRO MESES DE GOVERNO...
... começaram cutucar a administração municipal.

Câmara emite nota de
pesar pelo falecimento
do ex-vereador Caio
Monteiro de Barretos

“A Câmara Municipal de
Barretos presta solidariedade aos familiares e aos amigos do ex-vereador, Caio
Monteiro de Barros –“Dr.
Caio do SAMU”, que faleceu na madrugada desta
quinta-feira (15 de abril),
vítima da Covid-19.
Dr. Caio foi eleito vereador para o mandato 20092012 pelo PP (Partido Progressista), mas precisou
deixar a Câmara após uma
decisão judicial que reduziu o número de cadeiras

no Legislativo de 17 para
11. Retornou em março de
2012 após renúncia do então vereador Dr. Reginaldo
da Silva, para assumir a reitoria do Unifeb.
Caio Monteiro de Barros
atuava como médico, mas
também possuía formação
em Engenharia e Direito.
Antes de ser internado para
tratar Covid-19 em hospital de São José do Rio Preto,
estava na linha de frente no
combate ao coronavírus em
Colina/SP”.
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Rumo aos 50 anos, SAAE Barretos celebra
100 dias de gestão com novos serviços
Autarquia apresenta logo jubilar, novo site e anuncia atendimento eletrônico
Para marcar os primeiros
100 dias de gestão no governo
da prefeita Paula Lemos, no último sábado, 10 de abril, a administração do SAAEB (Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de
Barretos) fez o lançamento do
logotipo do início das festividades que vão marcar o Jubileu de
Ouro da autarquia, o novo site
institucional e anunciou o início
do atendimento via WhatsApp.
No dia 23 de dezembro, a
autarquia completa 50 anos
de criação. Ao longo deste

ano serão realizadas algumas
atividades para recordar momentos que marcaram a história do SAAEB.
O novo site da instituição
(www.saaeb.com.br) apresenta
novo layout e mais praticidade
aos internautas. Ao longo da
próxima semana as páginas terão seus conteúdos atualizados.
Na última segunda-feira
(12), entrou em funcionamento,
gradualmente, o atendimento
eletrônico via WhatsApp: (17)
3321-5300. Os usuários pode-

rão informar, via aplicativo de
mensagens, problemas relacionados à falta de água, vazamento de água e esgoto (inclusive
enviando imagens), coleta de
lixo, pedidos de religamento de
água, negociar parcelamento
de dívidas, tapa buraco, débito
em execução fiscal, falar com
atendentes e com a ouvidoria
da autarquia, manifestando críticas, elogios, sanando dúvidas
e fazendo denúncias.
“Rumos aos 50 anos do
SAAEB, queremos promover

uma melhora no atendimento e
excelência nos serviços prestados pela autarquia. Nestes 100
dias identificamos problemas
deixados pela gestão passada,
conseguimos já sanar alguns
deles, e trabalhamos para, junto ao governo da prefeita Paula
Lemos, desenvolver um trabalho cada vez melhor aos nossos
usuários”, disse o superintendente, Waldo Villani Júnior.
“São 100 dias de dedicação
às pessoas para dias melhores”,
afirmou a prefeita Paula Lemos.

Barretenses de 69 a 71 anos podem
Vacinação da H1N1 em Barretos
ser vacinados com segunda dose da segue plano nacional de imunização
prefeitura de Barretos, apresentar documento original pacientes da Covid-19. Então,
vacina contra Covid-19 nesta sexta porAmeio
da Secretaria Mu- com foto e carteirinha de vaci- tomar a vacina da gripe signiCampanha “Vacina Contra a Fome” segue arrecadando
alimentos para distribuir para quem mais precisa neste momento

A secretaria municipal de
Saúde, com apoio da secretaria de Ordem Pública, organiza
nesta sexta-feira, 16 de abril,
mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19, das 9 às
16 horas, no ginásio Rochão.
Desta vez será para a aplicação
da segunda dose no grupo de
pessoas entre 69 e 71 anos.
A triagem dos pacientes será
realizada através da apresentação de documentos com fotos e
CPF. Depois do cadastro e com
a senha em mãos, os barretenses serão liberados para a área
interna do estacionamento do
Rochão, onde recebem a vacina.
Simultaneamente, nas Unidades 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, nos
bairros Ibirapuera, Nova Bar-

retos, CSU, Luis Spina, Cecapinha, Cristiano de Carvalho,
Derby Clube, Los Angeles e
São Francisco, receberão as
equipes de vacinação domiciliar. Pessoas acamadas devem
agendar a vacinação pelo telefone: (17) 98210-2221.
É importante destacar que
as pessoas que tomaram a primeira dose em uma unidade
de saúde, devem se dirigir ao
mesmo local para receber a
segunda dose.
Para o secretário de saúde,
Kleber Rosa, o drive-thru é a
melhor forma de evitar aglomerações de pessoas em um
só local. “No drive-thru, cada
um fica no seu carro, evitando assim aglomeração, que é
o que mais precisamos neste
momento”, reforça.
“A prefeitura tem feito todos os esforços para vacinar as
pessoas, conforme recebemos

as vacinas do governo estadual. Nosso empenho e nossa
luta para o combate à proliferação do Covid-19 é incessante e incansável, pois colocamos as pessoas no centro do
nosso governo e cuidamos das
pessoas com afeto e carinho,”
afirma a prefeita Paula Lemos.
VACINA CONTRA
A FOME
Juntamente das ações de
drive-thru de vacinação contra
o Covid-19, segue a campanha
de arrecadação de comida “Vacina contra a Fome”. A proposta é que cada pessoa vacinada
doe um quilo de alimento não
perecível ou de ração animal.
Entre 9 e 16 horas, no estacionamento do Rochão, haverá um posto de coleta para
a ração e os alimentos doados.
Esses mantimentos serão repassados a famílias em situação de vulnerabilidade.

nicipal de Saúde, deu início
à Campanha de Imunização
Contra a Influenza (H1N1).
Na última quarta-feira (14), no
Postão, a prefeita Paula Lemos
e o marido, René Radaelli de
Figueiredo, acompanharam o
filho Francisco, de 5 anos, para
receber a vacina contra.
O público-alvo nesta primeira etapa contempla as crianças com idades entre 6 meses e
menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas
e trabalhadores da Saúde.
O atendimento estará disponível em todas as Unidades
de Saúde e ARE I - Postão, de
segunda a sexta-feira, das 8 às
16 horas.
A primeira etapa se estende até o dia 10 de maio.
De acordo com o secretário
municipal de Saúde, Kleber
Rosa, “para receber a dose,
o público beneficiado deverá

nação. No caso dos trabalhadores de saúde, serão imunizados
no local de trabalho”, afirmou.
“Vale ressaltar que para
aquelas pessoas que também
já tomaram ou que irão tomar
a vacina contra a Covid-19, o
prazo de espera de pelo menos 14 dias, após a segunda
dose, entre as aplicações deverá ser respeitado. A medida
se faz necessária mediante recomendação do Ministério da
Saúde e de entidades de classe
como a Sociedade Brasileira
de Imunizações.
Kleber Rosa reforçou, ainda, a importância da imunização contra a influenza-gripe,
sobretudo neste período de
pandemia. De acordo com o
secretário, “o objetivo é reduzir
a incidência de casos graves de
gripe, visando também à diminuição de atendimentos na rede
de saúde, que já está focada em

fica evitar complicações e atendimentos hospitalares”.
A campanha contra a gripe
segue até o dia 9 de julho, em
três etapas distintas.
1ª ETAPA (de 12 de abril
a 10 de maio): Crianças (de 6
meses a menores de 6 anos),
Puérperas, Gestantes Povos
Indígenas, Trabalhadores da
Saúde
2ª ETAPA (de 11 de maio
a 8 de junho): Idosos 60 anos
ou mais, Professores
3ª ETAPA (de 9 de junho
a 9 de julho): Pessoas com
comorbidades, Trabalhadores
Portuários, Pessoas portadoras de deficiência, Forças de
Segurança, Caminhoneiros,
Forças Armadas, Funcionários do Sistema Prisional, Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário, População
privada de liberdade e jovens
sob medida socioeducativa

Agente da Pascom de Olímpia vence
concurso nacional de identidade visual do Dia
Mundial das Comunicações Sociais 2021
A obra vencedora do concurso nacional para a identidade visual do 55º Dia Mundial
das Comunicações Sociais, a
ser celebrado este ano no dia 16
de maio, é de Evandro Caldeira, agente da Pastoral da Comunicação (Pascom), da Paróquia
Nossa Senhora Aparecida, da
cidade de Olímpia, que pertence à Diocese de Barretos.
A divulgação aconteceu
na última segunda-feira (12)
pelos canais oficiais da Pascom Brasil, com a explicação
da peça que será utilizada em
todo o país. Evandro Caldeira,
que trabalha como designer
desde 2010, disse que ficou
muito feliz e grato ao saber
que tinha sido o vencedor.
“Foi o primeiro concurso, em
nível de igreja, em que participei.
Ganhar foi uma confirmação de
que estou no caminho certo em
fazer parte de uma pastoral tão
importante dentro da Igreja, que
evangeliza através dos meios
de comunicação. Eu creio que
Deus usou minhas mãos, meu
pensamento e a minha criatividade para poder expressar, neste
cartaz, tudo aquilo que vivi neste momento tão difícil na Igreja.
Quis expressar o que tantos outros pasconeiros estão vivenciando também em suas comunidades”, comentou o vencedor.
O padre José Antônio Soa-

res, assessor eclesiástico da
Pascom na Sub-região RPII
da Província Eclesiástica de
Ribeirão Preto, disse que a vitória do pasconeiro é motivo
de alegria e grande incentivo.
“Ficamos felizes pela vitória
do Evandro e ao mesmo tempo
vemos como algo de grande incentivo para a animação pastoral
e missão da Pascom em nossa
sub-região RPII. Existe uma
expressão muito conhecida que
diz: ‘Palavras convertem, mas
o testemunho arrasta’. Além de
divulgar, articular e celebrar o
Dia Mundial das Comunicações
Sociais deste ano com mais sintonia e gratidão, podemos aproveitar este momento de graça em
nossa Sub-região para propagar
o testemunho dele que mostrará
o valor e importância, incentivando e motivando, ainda mais,
todos os pasconeiros das nossas
dioceses”, expressou padre José.

O trabalho de Evandro
Caldeira foi uma escolha unânime da comissão julgadora,
formada por leigos profissionais da área da comunicação e
bispos membros da Comissão
de Comunicação da CNBB.
“A escolha da criação do
Evandro é uma grande motivação para todos os agentes da
Pastoral da Comunicação de
nossa diocese. A vitória dele tem
um caráter de unidade, ou seja,
o ministério que ele desenvolve
na paróquia dele em Olímpia
não é algo que fica restrito àquela comunidade, está a serviço da
Igreja do Brasil. Somos uma só
Igreja, um só rebanho, mesmo
que agora estejamos unidos em
Cristo conectados pelas redes
sociais neste período de pandemia”, disse o padre Pedro
Lopes, assessor eclesiástico da
Pastoral da Comunicação da
Diocese de Barretos.
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Banco do Povo disponibiliza linha emergencial
para apoiar setores mais impactados na pandemia
São R$ 50 milhões em microcrédito para capital de giro com taxas de juros a partir de 0% ao mês

O Banco do Povo em Barretos funciona no antigo
prédio da prefeitura, na rua 30, esquina da avenida 33,
e foi reestruturado para administração municipal

Para apoiar as micro e pequenas empresas dos setores
mais afetados pela pandemia,
o Banco do Povo, vinculado à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, liberou uma linha emergencial
com condições especiais.
Estão disponíveis R$ 50
milhões em microcrédito para
capital de giro com taxas de
juros de 0% a 0,35% ao mês.
As medidas integram um
pacote ações para mitigar os
impactos econômicos causados pela pandemia do Coronavírus. Os empréstimos podem ser solicitados em www.
bancodopovo.sp.gov.br.
O microcrédito conta com

taxas de juros de 0% a 0,35%
ao mês, carência de seis meses e prazo de pagamento de
até 36 meses. Entre outras
condições estão a dispensa de
consulta no Cadin (condicionada à sanção do Projeto de
Lei 108/21) e avalista. A linha
emergencial está disponível
para os municípios conveniados com o Banco do Povo,
como Barretos.
QUEM PODE
SOLICITAR?
A linha emergencial atende os
setores mais impactados como:
Bares e Restaurantes; Academias
e Setor de Beleza; Comércio e
Atividades Imobiliárias; Cultura
e Economia Criativa; Hotéis e

Turismo e Artesanato.
Poderão solicitar os empreendedores formais (inclusive MEI, ME, EPP, LTDA
e EIRELI) sem restrições
creditícias junto ao SERASA
e que realizaram cursos dos
programas Empreenda Rápido ou Empreenda Mulher. A
consulta no Cadin estará suspensa, mediante aprovação do
Projeto de Lei 108/21.
O empreendedor deverá
apresentar as seguintes documentações para solicitar a linha emergencial:
- CNH ou RG e CPF dos sócios e dos cônjuges (se houver) ou documento oficial
com foto. Para estrangeiros,
apresentar Registro Nacional
de Estrangeiros (RNE);
- Inscrição CNPJ – consultar
no site da Receita Federal;
- Quando houver, inscrição
estadual;
- Quando houver, inscrição
municipal;
- Certidão de casamento do
cliente e dos sócios. Nos casos de separação ou viuvez,
apresentar devidas certidões
e, caso declare união estável,
apresentar documento que a
comprove;
- Comprovante recente – me-

nos de 90 dias – de endereço em nome da empresa ou,
na ausência, do responsável
(água, luz ou telefone);
- Cartão de conta bancária ou
extrato em nome da empresa
ou em nome do sócio que receberá os recursos;
- Orçamento do bem a ser financiado que conste o nome do
fornecedor ou da razão social,
o número do CPF ou CNPJ,
endereço e telefone, além da
descrição detalhada dos bens,
serviços ou mercadorias a serem financiadas e a forma de
pagamento à vista. Para capital de giro, em substituição,
podem ser aceitas cópias das
notas fiscais de compras dos
últimos três meses, em substituição ao orçamento;
- Plano de Negócio, para início de atividade;
- Certificado do curso dos Programas Empreenda Mulher ou
Empreenda Rápido: www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/
empreendamulher ou www.empreendarapido.sp.gov.br.
Outros R$ 50 milhões serão oferecidos pelo Banco
Desenvolve SP para capital de
giro. Para conhecer as condições, acesse em www.desenvolvesp.com.br.

Formação empreendedora
é uma das bases do Senac Barretos

Instituição incentiva o protagonismo dos estudantes; alunas da unidade
são premiadas em competição que estimula a aplicação do empreendedorismo
A necessidade de garantir
subsistência fez crescer em
todo o país a opção pelo empreendedorismo. Dados do
Portal do Empreendedor mostram que entre março, início
da pandemia, e dezembro de
2020, foram 1,49 milhão de
novas formalizações de Microempreendedores Individuais (MEIs).
No ano passado, o Brasil
bateu o recorde com o maior
número de registros de novos
empreendedores individuais
da história. Uma tendência que
reflete a necessidade da população e que faz parte da base
formativa do Senac São Paulo.
Segundo a interlocutora de
empreendedorismo do Senac
Barretos, Fernanda Amaral,
durante a formação é necessário que o aluno seja desafiado
a empreender na sua área, resolvendo problemas com inovação e criatividade.
“Todos os cursos do Senac
Barretos abordam a atitude empreendedora no dia a dia dos
alunos, como a importância de
gerar valor para a sociedade.
Incentivamos o protagonismo
dos estudantes, sua autonomia
e visão crítica”, afirma.
Exemplo dessa formação

desenvolvida pela unidade foi
a premiação na categoria “Cursos Técnicos e Ensino Médio
Técnico”, conquistada por duas
alunas do Técnico em Podologia do Senac Barretos na 13ª
edição do Empreenda-Senac,
competição de empreendedorismo e inovação realizada pelo
Senac São Paulo.
As alunas Carla Cristina
da Silva Camargo (42 anos)
e Tania Keiko Sekimura Fuji
(55 anos) desenvolveram um
equipamento para apoiar os
pés durante o atendimento de
pedicures e podólogos.
O Ergo Pés, como foi batizado o projeto, é pensado
principalmente para idosos,
obesos e pessoas com pouca mobilidade que não conseguem levantar as pernas
quando vão fazer as unhas ou
algum tratamento podológico.
Além disso, o equipamento serve para auxiliar a postura
dos profissionais que realizam
atendimentos nos cuidados
dos pés. “Nos planejamos durante dois anos entre desenvolver e inscrever o projeto
na competição, então, agora
podemos dizer que o sonho se
tornou real. Além de ganharmos, já estamos negociando

de verdade. Nossa jornada
contou com muito aprendizado profissional, mas, principalmente, pessoal”, comentou
Tânia Keiko.
“O
empreendedorismo
transforma vidas, transforma
sonhos em realidade, proporciona aos alunos o enfrentamento de desafios, estimula a
criatividade, gera inovação e
valores para a sociedade. E é
por isso que destacamos tanto
essa marca formativa nos cursos do Senac Barretos”, ressalta Fernanda Amaral.
Valquiria Rizzo, coordenadora do grupo de empreendedorismo, sustentabilidade e inova-

ção do Senac São Paulo, ressalta
o trabalho da instituição para a
atitude empreendedora.
“Isto significa que o aluno
aprende que ele pode fazer
suas escolhas profissionais.
Essa jornada vai além do
comportamento e do contato
com conteúdo sobre empreendedorismo e inovação. É uma
oportunidade de desenvolvimento que promove mudanças na vida destes alunos”,
completou Rizzo.
Para informações sobre
cursos, bolsas de estudo e descontos acesse o Portal do Senac Barretos – https://www.
sp.senac.br/senac-barretos

Barretos tem novas vagas para os cursos oferecidos
pelo Centro de Artes e Esportes Unificados
O Centro de Esportes e
Artes Unificados “Eunice de
Souza Espíndola”, CEUs Barretos, está com novas vagas
disponíveis para os cursos de
desenho, violão, dança de salão, balé baby, balé, jazz, desenho e danças urbanas.
As inscrições podem ser feitas no formato on-line até nesta sexta-feira, dia 16 de abril,

pelo do e-mail : artenoceu12@
gmail.com e encaminhar as informações solicitadas.
Devem ser encaminhadas
no email, as seguintes informações: nome completo
(Para alunos menores de idade escrever nome dos pais ou
responsáveis), data de nascimento, número do RG e CPF
ou certidão de nascimento,

endereço, número de telefone
(de preferência whatsapp) e
o curso de interesse e período em que gostaria de fazer o
curso (manhã, tarde ou noite).
Após o cadastro on-line, o
CEUs entrará em contato para
a confirmação da matrícula e
do horário das aulas. As vagas
serão preenchidas por ordem de
inscrição. Para os demais cur-

sos serão informados de acordo
com a abertura de novas vagas.
Importante consultar a tabela
de vagas disponíveis para cada
curso antes da inscrição.
As aulas serão realizadas
por meio da plataforma Zoom e
por outros aplicativos sugeridos
pelos professores. O CEUs Barretos fica localizado na Rua São
José, 803, Jardim Universitário.

Desemprego leva 32 milhões
de brasileiros a trabalhar mais
e ganhar menos com APPs
O alto índice de desemprego, o agravamento da crise econômica e a pandemia
contribuíram para aumentar
a exploração dos trabalhadores brasileiros, que estão se
submetendo a jornadas mais
longas em empresas de plataformas digitais, ganhando
pouco e com um chefe invisível - o celular, o algoritmo
- com quem não dá para discutir direitos, nem melhores
condições de trabalho e renda.
Um levantamento do Instituto Locomotiva mostrou que
de fevereiro do ano passado
até agora, aumentou em 11,4
milhões o número de pessoas
que recorrem aos aplicativos
para garantir parte ou a totalidade de sua renda.
Com isso, subiu para 32,4
milhões (20% da população
adulta do Brasil) o número
de pessoas que utilizam algum tipo de aplicativo para
trabalhar. Em fevereiro do
ano passado, antes da pandemia, eram 13%.
Embora as plataformas digitais sejam vistas como forma de facilitar o intercâmbio
entre o trabalho, o consumo
e a produção, há uma relação
perversa para com os trabalhadores e até mesmo com os
pequenos negócios que vêm
sendo “engolidos” pelas grandes empresas de e-commerce.
Tudo isso impulsionado
pelo sistema financeiro que
está umbilicalmente ligado às
plataformas, que incentivam e
financiam lançamentos de startups que depois são compradas
por esses mesmos fundos.
A análise é do engenheiro e professor do Instituto
Federal Fluminense (IFF),
Roberto Moraes, que estuda
desde 2016, essas mudanças
nas relações de trabalho e na
economia, que ele chama de
“plataformismo”.
De acordo com o professor, a pandemia acelerou
enormemente o número de
trabalhadores no setor digital, de aplicativos e plataformas. O uso do celular foi um
dos maiores impulsos a este
tipo de serviço. O pedido de
um táxi em que a pessoa teria de procurar um telefone
público para chamar um motorista num ponto, hoje se
faz pelo celular.
Essa constatação é confirmada por outros dados da
pesquisa do Instituto Locomotiva, mostrando que, dos
32,4 milhões de brasileiros
que têm renda via aplicativos,
16% deles afirmaram que essa
tem sido a única fonte de renda. Para outros 15% os aplicativos respondem por metade
dos ganhos. Outros 24% usam
os Apps apenas para um trabalho eventual, como dar um
impulso às vendas de um negócio que existe fora do mundo virtual, por exemplo.
PLATAFORMISMO E
O HOME OFFICE
Um ponto importante é
que a pesquisa não se atém
apenas ao uso de aplicativos
por entregadores e motoristas,
mas, inclui também ferramentas que indiretamente contribuem para que as empresas e
profissionais se comuniquem

ou captem novos clientes no
mundo virtual.
O setor bancário já dava
pistas que iria enxugar enormemente o setor porque não precisa de todas as agências físicas,
mesmo em grandes cidades,
com o uso do PIX, dos aplicativos para pagar contas, etc.
As fintechs (majoritariamente startups que trabalham
para inovar e otimizar serviços do sistema financeiro),
segundo eles, são um grande
mercado.
O Pag Seguro do UOL representa ¾ do lucro da empresa do grupo da Folha de São
Paulo. O Mercado Pago, do
Mercado Livre teve um lucro,
em um ano na América Latina, por meio deste tipo de pagamento, de US$ 50 bilhões e
na venda de mercadoria direta
e indireta, o shopping virtual,
de US$ 20 bilhões.
VAMPIROS DO
E-COMMERCE
Para dirigentes da CUT, as
gigantes (Amazon, Apple, Facebook, Ali Baba,) do Vale do
Silício (EUA) e as brasileiras
como Magalu, PAG Seguro,
entre outras, são verdadeiros
vampiros que sugam a renda
do trabalhador e interferem na
economia dos pequenos negócios e até das cidades, e ainda
transferem 20% dos seus lucros para suas matrizes, fora
do Brasil.
Outro dado importante
que afeta a economia das cidades são os bancos de dados
dos clientes, capturados da
internet, que ajudam as grandes empresas a eliminar uma
etapa importante, antes feita
pela empresa empregadora de
uma cidade.
Eles ressaltam que mesmo
que uma empresa crie seu próprio aplicativo, seja de uma
cidade pequena ou grande, ela
ainda precisa de uma loja da
Apple para oferecer seu aplicativo. Por isso, as condições
de competição não são iguais.
OUTROS DADOS
DA PESQUISA
Ferramentas de transporte
como Uber e 99 foram utilizadas por 28% daqueles que
acessaram os aplicativos para
obter trabalho ou renda. Já
26% desse contingente recorreram a tecnologias de vendas
online, como Mercado Livre e
Magazine Luiza, e 14% às de
entrega, caso de Rappi, iFood
e Uber Eats.
Entre as ferramentas mais
utilizadas para quem lança
mão da tecnologia para encontrar uma atividade, 34%
dos entrevistados citaram os
apps de redes sociais, como o
Facebook, e 33%, os de mensagens, como o WhatsApp.
A pesquisa do Instituto
Locomotiva ouviu entre os
dias 12 e 19 de março, 1,5 mil
pessoas de uma amostra selecionada por meio dos parâmetros da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios
(Pnad), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), que serve de parâmetro das características socioeconômicas do Brasil. O resultado foi publicado no jornal O
Estado de São Paulo. (Fonte:
CUT)
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Dia Mundial da Criatividade acontece na próxima
semana e inscrições gratuitas estão na reta final
Barretos faz parte do evento ao lado de importantes cidades como Barcelona, Vancouver, Dubai, Paris e Londres

Participações barretenses confirmadas:VÍDEOS (disponíveis no dia 21/04, a partir da meia noite): LIDERANÇA E INFLUÊNCIA SOCIAL | Bruno Elias Menezes; ACADEMIA DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS E COMPUTAÇÃO GRÁFICA | Christian Henrique da Silva; INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL | Fábio Ferro; DA TERRA DO PEÃO À INOVAÇÃO | Guilherme Sanches; INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PODE TRANSFORMAR
O ATENDIMENTO NA SAÚDE? | Thiago Augusto Pelegrini; APRENDIZAGEM ATIVA E ESTRATÉGIAS | Wendel Côrtez Martins; DESIGN E
PROGRAMAÇÃO DE TECNOLOGIA | Wendel Côrtez Martins. LIVES (dia 22/04): CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA | Ju Pamplona
| 18h; RESILIÊNCIA, TOLERÂNCIA AO ESTRESSE E FLEXIBILIDADE | Modesto Hurtado Ferrer | 19h30; TEAM BUILDING | Tati Amorim | 18h.

Minerva Foods assume compromisso de
reduzir emissões líquidas a zero até 2035
Nova estratégia de Sustentabilidade da companhia contará
com investimento de R$ 1,5 bilhão nos próximos anos

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, anunciou o lançamento de sua nova estratégia
de sustentabilidade, com o
compromisso de ser Carbono Neutro, alcançando emissões líquidas zero até 2035,
15 anos antes do previsto no
Acordo de Paris.
Com uma agenda de objetivos ambientais, a companhia
adota uma abordagem diversificada para atingir suas metas
de médio e longo prazo. Neste
sentido, a Minerva Foods investirá até R$ 1,5 bilhão em
projetos que ajudem a reduzir
as emissões em toda a cadeia
produtiva até a data anunciada.
O primeiro compromisso é
garantir o fim do desmatamento ilegal em toda a cadeia de
abastecimento na América do
Sul. “Seguiremos com o monitoramento geográfico em todos
os territórios do Brasil e vamos
expandir para 100% dos fornecedores diretos no Paraguai, em
2021; na Colômbia, em 2023;
no Uruguai, em 2025; e nos
demais países do continente até
2030”, destaca Taciano Custódio, diretor de Sustentabilidade
da Minerva Foods.
Até o fim de 2021, a em-

presa ainda irá integrar a
ferramenta Visipec ao seu
sistema de monitoramento
geográfico para a Amazônia,
que proporciona uma avaliação de riscos relacionados às
fazendas fornecedoras indiretas e foi desenvolvida pela
Universidade de Wisconsin
em parceria com a National
Wildlife Federation (NWF).
Ademais,
a
Minerva
Foods irá fornecer aos produtores a mesma tecnologia
geoespacial que utiliza para
obter os melhores resultados
de monitoramento do setor,
por meio de um aplicativo de
verificação de fornecedores
desenvolvido pela Niceplanet
Geotecnologia, até dezembro
deste ano no Brasil, e nos demais países até 2030.
Com foco nas emissões, a
companhia se compromete a
reduzir em 30% a intensidade das emissões de Gases de
Efeito Estufa (GEE) nos escopos 1 e 2 até 2030; e a manter
sua matriz energética carbono
neutro com 100% da energia
advinda de fontes renováveis
– meta já alcançada em 2020.
A Minerva Foods também
irá inserir 50% dos fornecedores de carne bovina no Novo
Programa de Baixa Emissão
de Carbono até 2030.
A estratégia irá fortalecer
a parceria com instituições de

pesquisa, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa); o Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT/Colômbia); e o Instituto
Nacional de Investigação Agropecuária (INIA/Uruguai).
A iniciativa consistirá na realização de ações dentre as quais
estão: a aplicação de metodologia para monitorar, relatar e verificar o balanço de carbono de
fazendas na América do Sul; o
apoio na restauração da vegetação nativa alinhada à Década
de Restauração de Ecossistemas
das Nações Unidas; e a promoção de parcerias com instituições financeiras para implementar financiamento que reconheça
e recompense práticas produtivas sustentáveis.
“Temos o entendimento de
que a corrida para emissão líquida zero deve ser um esforço coletivo. Por isso, estamos
envolvidos em parcerias e coalizões com o objetivo de abordar as mudanças climáticas e
impulsionar a sustentabilidade
do setor. As ações e compromissos se baseiam em décadas
de diligência à melhoria dos
resultados ambientais e sociais, dentro dos três pilares da
sustentabilidade da Minerva
Foods: Dedicação ao planeta,
Prosperidade da nossa gente e
Qualidade do produto e respeito à vida”, reforça Custódio.

Nos próximos dias 21 e 22 de
abril acontece a quarta edição do
World Creativity Day, o maior
festival colaborativo de criatividade e inovação do mundo.
A programação do evento
promete ser muito especial e
repleta de atividades produzidas por inspiradores especialistas de mais de 120 cidades
de 16 países do mundo, inclusive do Brasil. Até agora,
nove barretenses já confirmaram participação com apresentação de projetos inovadores e criativos.

No dia 21, a partir da meia
noite, começam a ser lançados diversos vídeos no site
do evento que ficarão disponíveis para acesso a qualquer
hora. Já as lives, ocorrem no
dia 22, às 18 e às 19h30, com
inspiradores brasileiros.
O evento tem como principal objetivo acelerar a revolução da aprendizagem e
garantir que milhares de pessoas possam desenvolver novas habilidades com foco em
empregabilidade e geração
de renda, contribuindo para
reduzir os danos e prejuízos
causados pela pandemia.
As atividades do Dia Mundial da Criatividade acontecem gratuitamente e poderão
ser acessadas por meio do canal oficial de cada cidade participante no aplicativo (Android
e iOS), ou pela plataforma oficial do evento na internet.
Em Barretos, o líder local
é André da Silva Vanzolin,
gerente do Fab Lab FEB 360º,
que se comprometeu em trazer o World Creativity Day,
colocando Barretos ao lado de
importantes cidades do mundo como Barcelona, Vancouver, Dubai, Paris e Londres.
“Estamos vivendo uma
mudança de paradigma. O
Fórum Econômico Mundial
chamou a atenção dos líderes

mundiais para o risco de uma
nova geração perdida. Neste contexto, a criatividade e
o desenvolvimento de novas
habilidades são fundamentais
para garantir empregabilidade
ou para fazer um negócio dar
certo em nossa cidade. É por
isso que estamos orgulhosos
em ver Barretos fazendo parte
do maior festival colaborativo
de criatividade do mundo”,
afirma Vanzolin.
O grande diferencial do
evento é a oportunidade dos
participantes poderem continuar estudando em algumas
das melhores escolas de cursos
livres do país, que concederão
bolsas de estudos de até 100%
em alguns de seus cursos.
As inscrições estão na reta
final e podem ser feitas pelo
site do evento. Além disso,
também estão abertas as inscrições para barretenses inspiradores, voluntários e patrocinadores que quiserem apoiar
a iniciativa ou apresentarem
suas ideias no evento.
Para mais informações,
basta acessar o site oficial de
Barretos na plataforma do
evento
https://www.worldcreativityday.com/brazil/barretos/home ou entrar em contato com o líder local pelo e-mail
andrevanzolin@hotmail.com
ou telefone (16) 99360-5894.
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