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UM ANO DE PANDEMIA - “O padre Roberto M. da Silva, pós-doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, integrante do corpo docente da Faculdade Canção Nova, onde também é coordenador do curso de Filosofia, 
nos brinda com palavras de esperança após um ano de pandemia da Covid 19.” EDITORIAL - Leia na página 2

COLUNA PAINEL
Os bastidores da política de Barretos e região
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Pagamento à 
vista do IPTU 
em Barretos 

foi prorrogado 
para 10 

de março

O pagamento à vista 
do IPTU (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) está 
prorrogado até o dia 10 
de março, em Barretos. 
Para usufruir do novo pra-
zo, o contribuinte deverá 
solicitar novo boleto para 
o pagamento da parcela 
única no Departamento 
de Receita da prefeitura 
ou no site: www.barretos.
sp.gov.br, Serviços Online 
(Consulta débitos: IPTU/
Taxa de Licença). O De-
partamento de Receita in-
formou que os descontos 
vigentes para o prazo an-
terior permanecem com a 
prorrogação. Em relação 
ao pagamento parcelado, 
o prazo é sempre no sex-
to dia útil de cada mês. 
Para quem pagar à vista o 
desconto pode chegar até 
45%, sendo 10% por ser à 
vista, 15% por adimplência 
e mais 20% desde que te-
nha árvore plantada na cal-
çada, número bem visível 
no imóvel, caixa de correio 
instalada, boa visualização 
para medição do hidrôme-
tro e relógio de energia, e 
lixeira colocada na calça-
da, cujo pedido tenha sido 
feito por requerimento jun-
to a Prefeitura, nos anos 
anteriores. Para quem op-
tou pelo pagamento parce-
lado os descontos também 
estão previstos em lei, sen-
do 5% para adimplentes 
até a data do vencimen-
to e metade do desconto 
complementar para cada 
item, chegando até possí-
veis 15% de descontos no 
total. O pagamento pode 
ser feito em qualquer 
agência bancária até a 
data do vencimento, pois 
a prefeitura adota a forma 
de boleto registrado.

Barretos adere a consórcio para 
compra de vacinas contra Covid 19
Iniciativa foi lançada na última segunda-feira por cerca de 300 prefeitos e já atinge 649 prefeituras

A prefeitura de Barretos, por 
meio de iniciativa da prefeita 
Paula Lemos, passou a integrar 
o consórcio de municípios para 
compra de vacinas contra a co-
vid-19. Extraoficialmente, tra-
ta-se da compra de pelo menos 
80 mil doses de vacina.

O consórcio tinha a mani-
festação de interesse de 649 
prefeituras, segundo a lista 
divulgada pela Federação Na-
cional de Prefeitos (FNP) na 
última quarta-feira (3).

As administrações munici-
pais podem assinar o termo de 
intenção do consórcio até esta 
sexta-feira (5). A previsão é 
que a associação seja efetiva-
mente instalada até o dia 22 de 
março. Deve ser ainda elabo-
rado um modelo de projeto de 
lei para ser enviado às câmaras 
municipais para que as cidades 
participem das compras. 

A ideia é que as prefeituras 
possam comprar as vacinas caso 
o Plano Nacional de Imunização 
(PNI), coordenado pelo Minis-
tério da Saúde, não seja capaz 
de suprir toda a demanda.

“O consórcio não é para 
comprar imediatamente, mas 
para termos segurança jurídica 
no caso de o PNI não dar conta 
de suprir toda a população. Nes-
se caso, os prefeitos já teriam 
alternativa para isso”, explicou 
o presidente da FNP, Jonas Do-
nizette, durante a reunião de lan-
çamento da iniciativa. 

Estão sendo avaliadas for-
mas de financiar a aquisição 
dos imunizantes. Há três pos-
sibilidades principais: recursos 
do governo federal; financia-
mento por organismos interna-
cionais e doações de investido-
res privados brasileiros.

(Com Agência Brasil)

MAIS 80 MIL DOSES DE VACINA PARA BARRETOS
A prefeita Paula Lemos e o vice-prefeito, Gustavo Sasdelli, anunciaram nesta quinta (4), a intenção de 

a prefeitura comprar cerca de 80 mil doses da vacina Sputnik, para a vacinação de 40 mil barretenses. O 
vice-prefeito observou que, nesta semana, o Brasil teve várias medidas principalmente relacionadas ao 
Congresso Nacional, que liberaram para fazer diretamente a compra da vacina. A partir disso os municípios 
passaram a ter mais independência para ir atrás das vacinas. “Isto foi muito bom para nós demonstrarmos o 
interesse em adquirir esta vacina russa que tem grande eficácia”, ressaltou Gustavo Sasdelli. Kleber Rosa, 
secretário municipal de Saúde, disse que para a aquisição das vacinas, Barretos está trabalhando em linhas 
importantes, financeira e técnica. “A secretaria de Saúde vai trabalhar na linha de armazenamento, logística 
e distribuição”, afirmou o secretário. “Além disso, a distribuição pelo Estado continuará, não interferindo nes-
ta iniciativa do município. Esta busca da prefeita Paula Lemos só vai melhorar e adiantar a imunização dos 
barretenses ``, frisou Kleber Rosa. Sobre as três frentes para a busca da vacina, Paula Lemos explicou que 
uma é pela Frente Nacional dos Prefeitos; outra com uma empresa de Portugal e outra com a Embaixada da 
Rússia. “Onde for assinado o primeiro contrato estaremos lá para garantir a vacina do barretense. A intenção 
já está demonstrada, o dinheiro garantido e separado”, frisou a prefeita.

Estado volta para fase 
vermelha em todas as regiões

Todos os 645 municípios do 
estado regridem para a fase ver-
melha do Plano São Paulo a partir 
deste sábado (6). A etapa mais ri-
gorosa de restrição de mobilidade 
urbana e serviços não essenciais 
fica em vigor até o próximo dia 
19, devido ao aumento alarman-
te de casos, internações e mortes 
causadas pelo coronavírus.

A fase vermelha só per-
mite funcionamento normal 
de serviços essenciais como 
indústrias, escolas, bancos, 
lotéricas, serviços de saúde e 
de segurança públicos e pri-
vados, construção civil, far-
mácias, mercados, padarias, 
lojas de conveniência, feiras 
livres, bancas de jornal, postos 

de combustíveis, lavanderias, 
hotelaria e transporte público 
ou por aplicativo, entre outros.

Já os comércios e serviços 
não essenciais só podem aten-
der em esquema de retirada na 
porta, drive-thru e pedidos por 
telefone ou internet. Academias, 
salões de beleza, restaurantes, 
cinemas, teatros, shoppings, lo-
jas de rua, concessionárias, es-
critórios e parques deverão ficar 
totalmente fechados ao público.

O toque de restrição estará 
em vigor a partir das 20 horas 
em todas as regiões do esta-
do, com recomendação para 
circulação restrita em vias pú-
blicas e fiscalização ampliada 
até 5 horas da manhã.

Minerva Foods doa 293,7 kgs 
de carne para a Casa Transitória 

André Luiz de Barretos
Em linha com ações inicia-

das em 2020, realizadas para 
apoiar as instituições e comu-
nidades locais nos processos 
de diagnóstico e combate à 
propagação da COVID-19, a 
Minerva Foods doou 293,7 kgs 
de carne, para a Casa Transitó-
ria André Luiz, em Barretos.

A doação aconteceu a par-
tir da unidade de Barretos e é 
continuidade do ciclo de ações 
iniciadas em 2020, com o ob-
jetivo de mitigar os impactos 
causados pela COVID-19.  Ao 
todo, as doações da Minerva 
totalizam mais de 1,8 tonelada, 
para instituições sociais locali-
zadas no município.
Líderes de diferentes religiões se unem em oração nesta sexta-feira

Uma Vigília de Oração pelo fim da pandemia do novo coronavírus será realizada 
nesta sexta-feira (05), às 18 horas, na Catedral Divino Espírito Santo, reunindo líderes 
de diferentes religiões. A vigília é uma iniciativa de igrejas cristãs, islâmica, espírita e 
afro. O momento de espiritualidade inter-religiosa, que será realizado respeitando as 
normas de segurança contra o contágio da Covid-19, será transmitido ao vivo pelas 
páginas de Facebook e canal do YouTube da Catedral e da Diocese de Barretos. “Será 
uma oportunidade para juntos rezarmos por todas as pessoas que estão passando por 
dificuldades causadas por essa pandemia da Covid-19, por todas as famílias que vivem 
o drama de terem seus entes queridos internados ou que faleceram vítimas dessa en-
fermidade, e também por todos os profissionais de saúde que atuam na linha de frente”, 
explicou dom Milton Kenan Júnior, bispo da Diocese de Barretos. 

SETE DIAS DE CLAMOR
O pastor Sílvio, da Segunda Igreja de Barretos, anunciou para segunda-feira, dia 8, o 

início dos “Sete Dias de Clamor”. Precisamos orar muito. Como igreja do Senhor Jesus 
Cristo, vamos orar e jejuar por nossas famílias. Orar e jejuar pela nossa querida Barretos. 
Vamos fazer uma semana de clamor (jejum e oração) pelas famílias da nossa cidade. Faço 
um apelo para todos participarem. A transmissão será ao vivo e online pelos canais da igreja 
(Facebook e You Tube), de segunda a sábado (08 a 13 de março), às 20 horas e o encer-
ramento será no domingo (14 de março) no culto às 19 horas. “Vamos meditar na Palavra 
de Deus e orar pelas nossas vidas, nossas famílias e pela nossa cidade”, concluiu o pastor.
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Opinião

Igor Sorente é jornalista 
e escreve semanalmente 

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

PREFEITA NA FRENTE
A prefeita de Barretos, 

Paula Lemos (DEM) assinou 
adesão ao consórcio público 
criado pela Frente Nacional 
de Prefeitos para a compra 
da vacina contra a Covid-19. 
Outras 6 cidades da região 
já aderiram: São José do Rio 
Preto, Catanduva, Novo Ho-
rizonte, Meridiano, Planalto 
e Fernando Prestes.

SEM GANHA PÃO
Para Raphael Oliveira 

(PRTB) não dá mais para res-
tringir o comércio. “Os co-
merciantes precisam pagar 
as contas. Peço coerência 
pela reabertura das portas. 
Todos estão dispostos a 
cumprir as regras”. O verea-
dor disse que vários vão fe-
char as portas.

TERRAS VENDIDAS
Nestor Leonel (DEM) 

questiona a venda de terre-
no da APAE medindo mais 
de 54 mil metros quadrados 
por R$ 1,5 milhão para uma 
construtora de Barueri (SP).

SANEAMENTO 
PARA TODOS

O superintendente da 
Funasa (Fundação Nacio-
nal da Saúde), Ronaldo Ca-
margo, recebeu Raphael 
Dutra (PSD) em São Paulo. 
Na pauta, soluções para sa-
neamento básico de muni-
cípios da região.

TEMPO PARA VIVER
Apesar das filas de car-

ros, homens e mulheres, 
idosos, seguem sendo va-
cinados contra a Covid-19. 
Tem aqueles que se quei-
xam da demora, mas a 
maioria está feliz por re-
descobrir que tem muito 
tempo para viver. Os pro-
fissionais da saúde seguem 
fazendo seus “milagres”.

ACHOU AS ESTACAS
Vereador Carlão do Bas-

quete (PSD) afirmou que es-
teve no canteiro de obras da 
Estação de Tratamento de 
Água do Córrego das Pedras 
e só viu as estacas. Disse 
que foi investido mais de R$ 
2 milhões ainda na gestão 
de Emanoel Carvalho. Mas, 
a obra teve início em 2012 e 
na época estava orçada em 
R$ 15,7 milhões.  

ALIMENTO DE CADA DIA
“Nós temos que criar 

o Banco de Alimentos em 
vários bairros da cidade”. O 

PAINEL 
pedido é do vereador Paço-
ca (SD) que quer atender as 
famílias carentes da cidade. 
Explicou que seria também 
uma forma de escoar a pro-
dução da agricultura fami-
liar do município.

NOGUEIRA DE VICE
O prefeito de Ribeirão 

Preto, Duarte Nogueira 
(PSDB), é visto como possível 
vice de Rodrigo Garcia (DEM) 
na disputa eleitoral de 2022 
ao Governo de São Paulo. 
Será a primeira vez que o 
PSDB não lançará candidatu-
ra própria desde 1990.

VEREADOR QUER 
INDICAR

AngeloTegami (PV) quer 
saber se a prefeitura tem 
funcionários voluntários. 
O vereador quer indicar al-
guns amigos para trabalhar.

FICHA CORRIDA 1
Gabriel Uchida, do DEM, 

tem 28 anos, é casado, de-
clara ao TSE a ocupação de 
agente administrativo e tem 
superior completo. Ele tem 
um patrimônio declarado 
de R$ 60.228,93.

FICHA CORRIDA 2
Ricardo Bodinho, do PP, 

tem 42 anos, é casado, de-
clara ao TSE a ocupação de 
veterinário e tem superior 
completo. Ele tem um pa-
trimônio declarado de R$ 
312.660,26.

ADVERSÁRIO 
DAS ELEIÇÕES

Ciro Gomes (PDT) pare-
ce ter acertado o discurso 
e já começou a afirmar que 
o adversário a ser derrota-
do no primeiro turno é o PT 
de Lula e - quem for para o 
segundo turno em 2022, no 
qual o presidente Jair Bolso-
naro já pode estar lá - deve-
rá reunir os partidos de cen-
tro e esquerda.

Lu Magalhães
Presidente da Primavera 

Editorial, sócia do PublishNews, 
a executiva atua no mercado 

editorial nacional e internacional 
há mais de 20 anos

Uma discriminada, 
oprimida e esquecida minoria

Publicamos neste espaço de opinião, mais um artigo do escritor e colunista de diversos 
jornais brasileiros, Percival Puggina, opinando sobre a educação brasileira. Segue.

Que fique claro. Sou contra 
discriminações e opressões. Não 
me serve o chapéu do branco 
machista e preconceituoso. Per-
cebo, porém, que, como quase 
tudo no Brasil, diferenças e de-
sigualdades vêm sendo politiza-
das e frequentemente denuncio 
o quanto isso não contribui para 
a harmonia social.

O discurso usual das diferen-
ças e desigualdades, aliás, age 
contra o objetivo supostamente 
integrador, seja criando-as onde 
não existem, seja acentuando 
antagonismos existentes.

Isso não surpreende. As re-
voluções são feitas assim e os 
revolucionários sabem como o 
estopim opera. Para quem quer 
revolução, reengenharia social, 
nova ordem mundial, a huma-
nidade inteira sob um único 
querer e o big brother contro-
lando tudo, o caminho de me-
nor risco e brutalidade é esse.

É uma politização demen-
te. Mesmo assim, dela pro-
vém a acusação de serem con-
tra as minorias todos aqueles 
que se opõem à manipulação 

partidária dessas pautas.
Trata-se de uma simples 

relação de causa e efeito que 
resulta evidente na mera ob-
servação de um número infi-
nito de comprovações.

Os militantes de quem falo 
aqui não saem a público para de-
fesa incondicional das minorias 
que adotam. Quando o fazem, 
estão a tratar de seus militantes 
na causa, ou da utilidade de al-
gum acontecimento à causa.

Quem pertence à minoria, 
mas não é, simultaneamente, 
militante político e não serve ao 
projeto de poder, é discriminado 
e tratado como traidor. Minori-
tário dentro da minoria! Penso 
que isso mostra como a causa 
é política e sua benemerência 
passa longe de uma virtude real. 
O interesse pelo poder supera o 
interesse pela causa.

É pensando nisso que res-
salto sua contradição com uma 
realidade que frequentemente 
denuncio. Refiro-me à discri-
minação de um grupo inteiro, 
comprovadamente discrimina-
do, oprimido, excluído!

Refiro-me ao que acontece 
na Educação brasileira, em ge-
ral, e nas universidades federais 
de modo ainda mais acentuado, 
com professores, autores, mate-
riais didáticos e, até mesmo em 
relação a alunos que não sejam 
de esquerda. Aqui, porém, tudo 
se esclarece, não é mesmo?

Não pertencer à fraternida-
de dos adoradores dos márti-
res do mensalão e do petrolão, 
tão injustamente apanhados 
na rede da Lava Jato, é inacei-
tável. Não integrar os quadros 
dos devotos de San Maduro, 
San Fidel e San Guevara de la 
Higuera, transforma qualquer 
um em objeto de execração. 
Não ser consagrado à Ordem 
dos Barbudinhos de Paulo 
Freire fecha muitas portas.

Na educação brasileira, 
ideias divergentes são discrimi-
nadas. Vistas em certos casos 
concretos podem, mesmo, ser 
indigitadas como fobias que 
criam ambiente de perigo para 
quem as pretenda expor. Sobram 
exemplos e faltam soluções.

Escreveu-me outro dia um 

professor de História. É filia-
do a um partido de esquerda 
e, eventualmente, me escreve 
divergindo de minhas posições 
num modo cordial. Disse-me 
que, atuando no magistério, 
em seu círculo de relações, é 
raro encontrar algum professor 
que reconheça viver o povo 
cubano sob uma ditadura.

***
Um ambiente tão pouco 

plural é insalubre, asfixiante 
à formação da consciência so-
cial, política e econômica dos 
estudantes brasileiros. Seu 
discernimento é contido como 
se estudantes cubanos fossem.

A Educação de nosso país 
precisa superar esta fase de he-
gemonia, esse tempo trevoso em 
que mergulhou levada pela mão 
maliciosa de tantos militantes, 
ativistas, ideólogos que detêm o 
privilégio da cátedra, da biblio-
grafia e da caneta que dá nota.

Claro, não vou pedir quo-
tas para professores que não 
sejam de esquerda, mas que 
a situação está a sugerir esse 
tipo de galhofa, lá isso está.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Escute o que as jovens mulheres têm a dizer sobre equidade de gênero
A relevante busca pela igualdade de gênero é percebida como uma luta feminina, liderada por mulheres e para o benefício das 
mulheres. A escritora Joanne Lipman - autora da obra “Escute o que ela diz” - defende que ambos os sexos devem combater os 

vieses inconscientes que perpetuam comportamentos inadequados nos ambientes corporativos e em toda a sociedade.
Não me canso de ser sur-

preendida pelo mundo dos 
livros! Mesmo com a expe-
riência de mais de duas déca-
das no mercado livreiro, ainda 
me encanto com o poder que 
eles têm de mobilizar mentes. 
Muitas vezes, achamos que 
as obras têm um público-alvo 
definido por características 
como faixa etária. Entretanto, 
quando temos narrativas ver-
dadeiramente poderosas, to-
das as possíveis fronteiras são 
derrubadas para que a mensa-
gem chegue aos que querem 
ouvi-la; aqueles que querem 
transformar e serem transfor-
mados por ela.

Essa história toda parece 
muito enigmática? Desculpe-
-me! Vou explicar melhor.

Conversando com a minha 
sobrinha, que tem somente 14 
anos, ouvi sobre a importân-

cia de ela ter lido a obra Es-
cute o que ela diz, da escritora 
Joanne Lipman. Segundo essa 
jovem mulher, a partir da lei-
tura, ela pôde construir argu-
mentações acerca da relevân-
cia da equidade de gênero.

“Eu pude conversar e aler-
tar alguns amigos, que ainda 
são machistas e não respeitam 
as mulheres, sobre o absurdo 
desse comportamento”, contou.

Confesso que fiquei sur-
presa. Esse livro tem por pú-
blico-alvo o mercado corpo-
rativo, ou seja, está focado em 
profissionais – homens e mu-
lheres – que querem e preci-
sam oxigenar comportamen-
tos nos ambientes de trabalho.

E, como esse título mobili-
zou a atenção de uma adoles-
cente? Acredito que pela força 
do tema. A relevante busca pela 
igualdade de gênero é perce-

bida como uma luta feminina, 
liderada por mulheres e para o 
benefício das mulheres.

A escritora Joanne Lipman 
defende que ambos os sexos 
devem combater os vieses 
inconscientes que perpetuam 
comportamentos inadequados 
nos ambientes corporativos e 
em toda a sociedade.

Na obra Escute o que ela 
diz, a autora afirma que quando 
tivermos mais homens se mobi-
lizando para acabar com a desi-
gualdade de gênero, poderemos 
trabalhar lado a lado, vislum-
brando um futuro diferente.

Na prática, a mensagem 
trazida pelo livro é que homens 
e mulheres devem trabalhar 
juntos pela diversidade, para a 
equidade salarial e por oportu-
nidades iguais, porque a diver-
sidade é boa para todos – e está 
diretamente ligada a melhores 
resultados para as empresas. E, 
em minha opinião, é aqui que 
a narrativa se torna poderosa e 
mobilizadora de mulheres de 
qualquer faixa etária.

Vale lembrar que a auto-
ra alerta que homens jovens 
têm um papel descomunal nas 
culturas misóginas do Vale do 
Silício e em Wall Street. Mas 
há amplos indícios de que, no 
cômputo geral, a geração nas-
cida entre a década de 1980 e 
início da de 2000 tem uma vi-
são mais igualitária do mundo 
que as gerações mais velhas.

Os homens da geração mil-
lennial – hoje entre 18 e 38 anos 
– têm mais probabilidades de 
favorecer um relacionamento 
igualitário entre maridos e es-
posas. Essa geração, inclusive, 
deve liderar uma nova cultura 
corporativa. Em contrapartida, 
a união entre homens e mulhe-
res em prol dessa mudança de 
comportamento ainda está lon-
ge de ser uma realidade.

Diante desse desafio, minha 
sobrinha encontrou uma brecha 
para mobilizar o seu entorno 
(a escola, especialmente) e in-
fluenciar, positivamente, essa 
construção de uma nova forma 
de combater o machismo.

Do seu jeito, essa jovem 
mulher conseguiu enxergar no 
livro um novo valor, levando 
a mensagem para o ambiente 
escolar. Admirável!
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Eu não sei o que quero ser, mas sei muito bem o que não quero me tornar.” (Friedrich Nietzsche)

O último dia 27 de fevereiro, foi de festa para Ruana Joice. 
A jovem comemorou a data em casa, ao lado da filhota Luíza 

e recebeu o carinho do pai Renilson e da mãe Jussara, 
das irmãs Jessica, Jaqueline, Janaina, e claro, de familiares 

e amigos especiais. Tudo de bom Ruana!

Abrimos os aniversários do mês de março, com esta fofura 
que completou 1 aninho segunda-feira (01). Olívia Santos 

Sbardelini é filha de Leonardo e Deise, que prometeram 
para filha que adora cor de rosa, que o aniversário deve sair 

nos próximos dias, somente para a família, por conta da 
pandemia. Parabéns Olívia! (Foto: Darciela Lesquim)

As irmãs colinen-
ses, Dinalva e 
Dalva, completam 
5.3 hoje (05), 
esbanjando muita 
saúde, vitalidade 
e vontade de cur-
tir muito a vida, e 
encantando todos 
a volta. Por conta 
da pandemia as 
comemorações 
serão restritas so-
mente as famílias, 
mas com certeza, 
recheadas de mui-
tos sentimentos 
bons e desejo que 
no ano que vem, 
todos possam 
estar juntos numa 
grande festa. Tudo 
de bom!

A quarta-feira (03), foi de muitos cumprimentos para Gabrielly 
Hoft de Oliveira que completou 23 anos. A jovem recebeu muitos 
beijos e abraços dos pais Christian e Simone, dos irmãos Juliana, 

Giovana, Sara e Kauê, e o carinho todo especial do namorado, 
educador físico, Mateus Araújo (foto). Felicidades Gabrielly!

Na terça-feira (02), quem marcou os 17 anos de união, foi Ander-
son Souza de Paula Alves e Poliane da Silva Alves. O casal come-

morou bodas de rosa, e deste amor nasceu a sua o maior riqueza, 
a filhota Maria Eduarda. Felicidades! (Foto: King Studio)

O projeto #Elasnotopo, desenvolvido pelos advogados Dr. Felipe Cou-
tinho Zago e Dra. Maria Laura de Padua, da Padua e Zago Consultoria e 

Assessoria Jurídica, consiste em uma rede de apoio e inspiração de mulhe-
res para outras mulheres, contando suas vivências pessoais, experiências 

profissionais e dicas. A finalidade é gerar empoderamento feminino 
através do compartilhamento de relatos de mulheres de verdade, cada 

uma em seu campo de atuação, sendo referência de mudança pesso-
al e profissional. As homenageadas foram escolhidas pelo papel que 

desempenham em nossa sociedade, seus depoimentos serão postados 
diariamente na semana do dia internacional da mulher no Instagram @

paduaezago1. Prestigiem! Foto: Vinicius Félix Barbosa - @vinifotos_

Bem relacionada, uma excelente profissional, uma 
pessoa do bem, ser humano incrível e super humil-
de, essa é Cassiane de Melo Fernandes, que brinda 
amanhã (06) mais um aniversário. As felicitações 
ficam por conta de familiares e amigos, e o carinho 
especial de sua mãe Aderman. Parabéns Cassi!

Parabéns para a doce e encantadora debu-
tante, Ana Beatriz Santos Silva. A bela jovem 

completou os 15 anos na última terça-feira 
(02), recebendo o carinho dos pais Claudinei 

e Adriana, do irmão José Otavio, além de 
amigos e familiares. Felicidades Ana Beatriz!
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PAULA E A GASOLINA NO FOGO
“Nunca vi a Paula tão abatida na reunião com os vereado-

res na manhã de segunda-feira (1º)”, contou o vereador Nestor 
Leonel (DEM). Ele defendeu a posição da prefeita com relação 
às normas de prevenção a pandemia. Salientou que ela tem que 
aceitar algumas coisas que vem de cima e contra a sua vontade. 
E completou: “a gente não pode por gasolina no fogo”.

A INSÔNIA DA PREFEITA BARRETENSE
O vereador Ricardo Bodinho (PP), revelou na sessão da 

Câmara que perguntou à prefeita: “Paula, com sessenta e 
poucos dias, quantos dias você dormiu bem?”.  O edil elo-
giou a determinação da chefe do Executivo barretense em 
enfrentar os problemas relacionados a Covid-19.

SITUAÇÃO PREOCUPANTE NO COMÉRCIO
O vereador Raphael Oliveira (PRTB) vê como muito 

preocupante a situação do comércio em razão das restrições 
impostas por decretos municipais.

UM FILHOTE NA POLÍTICA
O vereador Ângelo Tegami (PV) entende que ele ainda é 

um bebezinho na política, pois tem apenas dois meses como 
vereador. “Sou apenas um filhote. Vou crescer. Isso se eu 
continuar”, disse.

INFORMES DE PAÇOCA A TEGAMI
O vereador Ângelo Tegami (PV) disse que não conhecia 

o SOS (Serviço de Obras Sociais). Seu colega Paçoca (SD) 
informou que a entidade tem mais de 60 anos e está localiza-
da na avenida 5,  próximo a região da antiga Fepasa.

ZAP E FACE NA CIDADE E ZONA RURAL
A instalação de internet grátis nos conjuntos habitacio-

nais Luiz Spina, Newton Siqueira Sopa, Benedito Realindo 
Correa e José Faleiros de Almeida, no Prata, Lagoinha, Ibitu, 
Três Barras, Cachoeirinha, Alberto Moreira e povoados, fo-
ram solicitados pelo vereador Gabriel Uchida (DEM) à pre-
feita Paula Lemos (DEM).

EM CARÁTER DE URGÊNCIA
Urgência no recapeamento em todo o bairro Santa Cecília 

foi reivindicada pelo vereador professor Adilson (PL).

GUARDA-DEITADO NO BARRETOS II
A instalação de faixa elevada de pedestre ou lombada re-

dutora de velocidade em frente ao portão de entrada da esco-
la Ana Carvalho, no Barretos II, foi pleiteada pelo vereador 
Chafei Amsei (MDB).

EM TEMPOS DE RESTRIÇÕES...
... É melhor ficar na casa da gente ou na casa alheia?

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

8 ANOS SEM FATEC EM BARRETOS
Paulo Correa cobra nova administração municipal

A implantação da FATEC 
é uma reivindicação antiga do 
vereador Paulo Correa, que se 
arrasta desde o ano de 2013, 
quando o então governador do 
Estado, Geraldo Alckmin, au-
torizou o Centro Paula Souza 
a implantar uma unidade da 
Faculdade em Barretos.

“Quem está perdendo com 
a não instalação são os jovens 
que deixam de fazer um curso 
de nível superior e gratuito”, 
destacou o vereador.

“Encaminhei requerimento 
a atual administração municipal, 
indagando quais providências es-
tão sendo tomadas, visto a inércia 
da administração anterior na im-
plantação da FATEC provisória”, 
argumentou Paulo Correa.

“Indago se a parceria do 
Centro Paula Souza com o 
Hospital de Amor foi firmada, 
se houve êxito nas tratativas 
com o Governo do Estado para 

Programa Estadual 
têm início em Barretos

A prefeitura de Barretos, por 
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico deu início, 
na última terça-feira (2), ao Pro-
grama Parcerias Municipais.

Desenvolvido pela Secre-
taria Estadual de Desenvolvi-
mento Regional o programa 
tem como objetivo minimi-
zar a desigualdade e ampliar 
a cooperação entre os muni-
cípios da região administrati-
va, investindo em desenvolvi-
mento regional para aumentar 
a competitividade das cida-
des, visando à melhoria da 
qualidade de vida dos cida-

dãos paulistas.
Trabalhando em forma 

conjunta estão as secretarias 
de Saúde, Ordem Pública, As-
sistência Social, Educação e 
Desenvolvimento Econômico 
em consonância com os ODS 
(Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável), da Agen-
da 2030 da ONU.

Segundo a prefeita Paula 
Lemos, “esse novo tipo de ges-
tão é extremamente importan-
te e eficiente, pois irá trabalhar 
de forma conjunta diversas ne-
cessidades do município, ga-
nhando agilidade e precisão”.

Prestação de contas dos municípios de SP no combate 
à pandemia deve ser feita até nesta sexta, dia 5

Os municípios de São Pau-
lo precisam prestar contas das 
despesas relacionadas ao en-
frentamento da Covid-19, re-
ferentes ao mês de fevereiro, 
até nesta sexta-feira, dia 5.

As informações prestadas 
pelos gestores e responsáveis 
são compiladas pelo Tribunal 
de Contas do Estado e depois 
disponibilizadas num painel 

dentro do site da entidade.
Para o professor e economis-

ta, Walter Penninck Caetano, di-
retor da Conam (Consultoria em 
Administração Municipal), esta-
dos e municípios devem facilitar 
a fiscalização dos contratos tanto 
pelos órgãos de controle interno, 
quanto pelo Tribunal de Contas, 
e pela própria sociedade civil.

“A prestação de contas é uma 

obrigação do gestor público e o 
monitoramento dos gastos é um 
direito de todo e qualquer cida-
dão. Por isso, os gestores devem 
prestar contas de todos os gas-
tos públicos com o máximo de 
transparência possível”, avisa o 
diretor da Conam.

Para o questionário das 
contas relacionadas às despe-
sas com a pandemia, os ges-

tores devem responder per-
guntas relacionadas a temas 
como Receitas; Acompanha-
mento de Gestão Orçamen-
tária, Contábil e Fiscal; Exa-
mes Preliminares; Exames de 
Contratações com o Terceiro 
Setor; entre outras.

Tudo deverá estar contido 
no site de Transparência, em lin-
guagem de fácil compreensão.

Movimentos sociais responsáveis pela campanha 
#auxilioateofimdapandemia repudiam auxílio emergencial inferior a R$ 600

Governo Federal e Congresso Nacional articulam, a toque de caixa, aprovar R$ 250 por 
quatro meses - valor que não compra nem 25% dos itens da cesta básica

As 300 organizações da 
sociedade civil, responsáveis 
pela campanha #auxilioateo-
fimdapandemia, repudiam as 
articulações em curso do go-
verno federal e do Congresso 
Nacional para aprovar, rapi-
damente e desconsiderando os 
índices de miséria absoluta e 
as reais necessidades dos bra-
sileiros, o valor de apenas R$ 
250 reais por quatro meses.

Atualmente essa quantia 
não permite comprar sequer 
25% de uma cesta básica o 
que, por si, já comprova a ina-
dequação do que está sendo 
discutido pelo Congresso.

“Tendo em vista que o 
Brasil retrocedeu 15 anos em 
cinco, com mais de 84 mi-
lhões de pessoas enfrentan-
do algum grau de inseguran-
ça alimentar, que é quando o 
acesso regular e a disponibi-
lidade de alimentos são es-
cassos, a proposta do governo 
é simplesmente desumana”, 
afirma Paola Carvalho, direto-
ra de Relações Institucionais 

da Rede Brasileira de Renda 
Básica, uma das organizações 
participantes da campanha 
#auxilioateofimdapandemia.

Levantamento divulgado 
pelo Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), em 
setembro de 2020, mostra que a 
cesta básica teve alta de preços 
em todas as 17 capitais pesqui-
sadas e em pelo menos cinco 
delas (Rio de Janeiro, São Pau-
lo, Florianópolis, Porto Alegre 
e Vitória) o valor de R$ 600 já 
não era suficiente para comprar 
todos os itens básicos. Detalhe: 
70% dos que receberam o au-
xílio usaram esse recurso para 
comprar alimentos. 

Com o auxílio emergen-
cial de R$ 600 e R$ 1.200, o 
número de brasileiros viven-
do abaixo da linha da pobreza 
(com menos de R$ 154 / mês) 
caiu de 8,8 milhões (4,2%) 
para 6,9 milhões (3,3%), de 
maio a junho do ano passado.

Quando o auxílio foi reduzi-
do à metade, 7 milhões de brasi-

leiros, na maioria mulheres ne-
gras, entraram na condição de 
extrema pobreza. Entre os bra-
sileiros mais impactados pela 
ausência do benefício, estão ne-
gros, a população rural, mulhe-
res e os moradores das regiões 
Norte e Nordeste do país.

Vale lembrar que esses da-
dos estão disponíveis na Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad), 
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

“O valor proposto pelo go-
verno vai manter as pessoas 
na pobreza ou até aumentar a 
quantidade de brasileiros em 
situação de miséria”, expli-
ca Paola. Isso pode ser com-
provado pelos dados de de-
zembro de 2020, quando, sem 
qualquer política pública para 
proteger os mais vulneráveis, 
o total de pessoas na extre-
ma pobreza pulou para 17,3 
milhões, no início deste ano, 
ainda segundo dados da Pnad.

RECURSOS
A campanha defende não 

apenas o valor de R$ 600, 
como aponta de onde os re-
cursos podem ser retirados. A 
proposta, calcada no parágrafo 
§3° do Artigo 167, da Consti-
tuição Federal, prevê a possi-
bilidade de abertura de Cré-
ditos Extraordinários como 
forma de atender situações im-
previsíveis e urgentes. O mes-
mo dispositivo exemplifica 
tais situações como decorren-
tes de “guerra, comoção inter-
na e calamidade pública”.

A CAMPANHA
Mais de 300 organizações es-

tão defendendo o #auxilioateo-
fimdapandemia no valor de R$ 
600 por mês e R$ 1200 por mês, 
para mães com filhos, como na 
primeira fase do benefício.

Brasileiros que quiserem 
manifestar seu apoio, podem 
fazer isso na petição on-line 
para a volta imediata do auxílio 
emergencial (http://www.auxi-
lioateofimdapandemia.org/) ou 
pelo WhatsApp: (21) 99075-
0896. A petição já conta com 
mais de 68 mil assinaturas.

Vereador Ricardo 
Bodinho pede mais 
ação da prefeitura no 
combate a escorpiões

O vereador Ricardo Rocha 
“Bodinho” (PP) cobrou por 
propositura um rígido contro-
le e fiscalização no município, 
prevenindo futuros acidentes 
com picadas de escorpiões.

Bodinho ressalta que “há 
vários imóveis públicos e parti-

culares com acúmulo de lixo e 
ambientes propícios para escon-
derijos de escorpiões, necessitan-
do da atuação da administração 
para monitorar, orientar, fiscali-
zar e adotar medidas preventivas 
para combater o aparecimento 
destes animais peçonhentos”.

uso compartilhado da Escola 
Estadual Mário Vieira Mar-
condes – Estadão e se foi ela-
borado projeto para reforma 
do imóvel”, ressaltou Correa.

“Em caso de não possibili-
dade do uso do Estadão, quero 
saber se foi apresentado outros 
imóveis e qual foi aprovado, bem 
como se a atual administração 

entrou em contato com empre-
sários de Barretos visando par-
ceria para construção do imóvel 
que abrigará em definitivo a FA-
TEC”, disse Paulo Correa.
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Prefeita Paula Lemos anuncia interesse de Barretos 
para aquisição de 80 mil doses da vacina Sputnik V

A prefeita de Barretos, 
Paula Lemos, anunciou du-
rante live com o vice prefeito 
Gustavo Sasdelli; e os secre-
tários Kleber Rosa (Saúde), 
Fernando Oliveira Soares (Fi-
nanças) e Graça Lemos (Go-
verno e Gestão e Estratégica), 
que o  município manifestou 
interesse para a aquisição de 
80 mil doses da vacina Sputi-
nik V, produzida por The Ga-
maleya Center e Rússia Direct 
Investiment Fund.

“Atestamos que temos 
interesse na aquisição da 
vacina supra referida e que 
essas vacinas poderão ser 
adquiridas para exclusiva va-
cinação da população contra 
a COVID-19 e não para fins 
de revenda. Considerando a 
enorme urgência pela qual 
atravessamos, dado os avan-
ços devastadores da pande-
mia, solicitamos máxima bre-
vidade no encaminhamento 
da proposta de aquisição para 
podermos rapidamente avan-
çarmos com a aquisição pre-
tendida”, afirma a prefeita em 
ofício especial direcionado às 
farmacêuticas.

Em outro ofício, endere-
çado ao diplomata e chefe da 
representação comercial da 
Rússia no Brasil, Viktor Va-
dimovich Sheremetker, Paula 
Lemos declara a intenção de 
Barretos na compra da vacina 
contra a COVID-19.

“Confirmamos com total 
responsabilidade que estamos 

dispostos e aptos a celebrar o 
contrato para a compra da va-
cina e que a parte financeira 
está disponível. Adicional-
mente, estamos cientes de que 
a aprovação da vacina Sputi-
nik V, pela ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), será considerada uma 
condição precedente para a 
efetivação da transação”.

A manifestação de interes-
se foi feita também à Frente 
Nacional dos Prefeitos, em 
que Paula Lemos manifesta o 
interesse em Barretos firmar 
protocolo de intenções com a 
finalidade de aderir a consór-
cio público a ser instituído para 
a aquisição de vacinas para en-
frentamento da pandemia da 
Covid-19, além de aquisição 
de medicamentos, equipamen-
tos e outros insumos de inte-
resse dos municípios.

“O poder executivo se 
compromete a submeter o pro-
tocolo de intenções a referen-
do da Câmara de Vereadores, 
nos termos do artigo 5º, caput, 
a Lei Federal nº 11.107/2005, 
estando ciente que após ratifi-
cação pelo legislativo munici-
pal, o protocolo de intenções 
será convertido em contrato 
de consórcio público”, expli-
cou Paula Lemos.

Ao anunciar o interesse na 
compra das vacinas, Paula Le-
mos agradeceu ao presidente 
da Câmara de Vereadores, 
Paulo Corrêa, e demais verea-
dores que apoiam a iniciativa.

O investimento para a 
aquisição das vacinas é de R$ 
4 milhões, incluindo repasse 
de R$ 400 mil pela Câmara.

“Esses valores já estão re-
servados. Agradecemos imen-
samente ao barretense que 
está pagando seus tributos, 
incluindo os débitos de exer-
cícios anteriores, que nos pro-
porciona condições para este 
investimento na compra de 
vacinas”, afirmou o secretário 
Fernando Soares.

O ponto de partida para 
Barretos manifestar o interes-
se na aquisição das vacinas, é 
o vice-prefeito Gustavo Sas-
delli, que é médico e entrou 
em contato com profissional 
da área farmacêutica, abrindo 
o caminho para as tratativas.

“O colega que atua nesta 
área entrou em contato comi-
go, que vários municípios es-
tão indo atrás da vacina russa. 
Imediatamente, a prefeita Pau-
la Lemos e os secretários Fer-
nando, Kleber e Graça toma-
ram todas as providências para 
que logo a vacina possa estar 
em Barretos”, disse o vice-pre-
feito, que também é médico.

INDEPENDÊNCIA
Gustavo Sasdelli observou 

que, nesta semana, o Brasil 
teve várias medidas principal-
mente relacionadas ao Con-
gresso Nacional, que libera-
ram para fazer diretamente a 
compra da vacina.

A partir disso os municí-
pios passaram a ter mais in-

dependência para ir atrás das 
vacinas. “Isto foi muito bom 
para nós demonstrarmos o in-
teresse em adquirir esta vaci-
na russa que tem grande eficá-
cia”, ressaltou o vice-prefeito.

Kleber Rosa disse que para 
a aquisição das vacinas, Bar-
retos está trabalhando em li-
nhas importantes, financeira e 
técnica. “A secretaria de Saú-
de vai trabalhar na linha de ar-
mazenamento, logística e dis-
tribuição. São 80 mil doses e 
é preciso um armazenamento 
especial e com segurança para 
podermos manter e garantir a 
qualidade das vacinas”, afir-
mou o secretário.

Segundo o secretário, as 
80 mil vacinas serão para 40 
mil pessoas com aplicação de 
duas doses por pessoa. “Além 
dessas, a distribuição pelo Es-
tado continuará, não interfe-
rindo nesta iniciativa do mu-
nicípio. Esta busca da prefeita 
Paula Lemos só vai melhorar 
e adiantar a imunização dos 
barretenses ``, frisou.

Sobre as três frentes para a 
busca da vacina, Paula Lemos 
explicou que uma é pela Frente 
Nacional dos Prefeitos; outra 
com uma empresa de Portugal 
e com a Embaixada da Rússia.

“Onde for assinado o pri-
meiro contrato estaremos lá 

para garantir a vacina do bar-
retense. A intenção já está de-
monstrada, o dinheiro garanti-
do e separado”, disse.

“Nosso objetivo é somar 
com os demais governos e 
não dividir. É continuar apli-
cando as vacinas fornecidas e 
ao mesmo tempo vacinar um 
número maior de barretenses 
comprando também as vaci-
nas. E, assim, confirmando, 
teremos três vacinas: Coro-
navac, AstraZeneca e Sput-
nik, querendo, de fato, que o 
barretense seja beneficiado. 
Estou muito empenhada e tra-
balhando para isto”, concluiu 
a prefeita.
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Para OIT, trabalho para 
empresas de aplicativos 
exige regulamentação e 

negociação coletiva
Relatório da agência da ONU identifica 

rápido crescimento da economia digital em todo 
o mundo, com desmonte dos direitos trabalhistas 
por essas empresas. Custos e benefícios também 

são distribuídos de maneira desigual
A falta de jurisprudência 

a respeito dos trabalhadores 
ligados a empresas de apli-
cativos, que usam de tecno-
logia digital para intermediar 
mão de obra, não é um pro-
blema apenas no Brasil, mas 
em todo o mundo.

A questão foi exposta 
após a publicação do rela-
tório “Emprego e Questões 
Sociais no Mundo 2021”, 
divulgado no dia 23 de feve-
reiro pela Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT). 
O levantamento identificou 
que as plataformas de traba-
lho digitais cresceram, em 
nível mundial, cinco vezes 
mais na última década.

Segundo a agência da 
ONU, esse aumento traz 
oportunidades, mas também 
cria uma série de desafios para 
trabalhadores e empresas.

De um lado, diz a OIT, 
essas empresas criaram no-
vas “oportunidades de em-
prego” pelo modelo mais 
flexível de organização, par-
ticularmente para mulheres, 
pessoas com deficiência e 
jovens. Por outro lado, a ace-
leração dessa economia digi-
tal mudou a maneira como o 
trabalho era organizado e re-
gulamentado. E as condições 
para exercer a jornada diária 
do trabalhador passaram a 
ser determinadas unilateral-
mente – e pelas empresas.

“O que se traduz em bai-
xas remunerações, longas 
horas de trabalho, que não 
preveem acesso à proteção 
social e que não garantem 
acesso a direitos fundamen-
tais, como a liberdade de as-
sociação e negociação cole-
tiva”, observou a diretora da 
OIT em Portugal, Mafalda 
Troncho, à ONU News.

MAIS DESIGUAL
As conclusões de Mafal-

da Troncho se baseiam nas 
entrevistas feitas para o re-
latório, com cerca de 12 mil 
trabalhadores de 100 países. 
Também foram consultados 
representantes de 85 empre-
sas de plataformas digitais 
espalhadas pelo globo.

A organização apurou 
que metade dos trabalhado-
res ganha menos de US$ 2 
por hora. E a mais alta re-
muneração não ultrapassa o 
total de US$ 3,4. E, apesar 
de ser uma oportunidade de 
trabalho de destaque para 
as mulheres, há disparidade 
entre o valor pago a elas na 
comparação com a remune-
ração dos homens.

Os dados da OIT reve-
lam ainda que a pandemia 
de covid-19 acentuou essas 
dificuldades. Por conta do 
crescimento do desemprego, 

agravado pelo surto, milha-
res de trabalhadores foram 
empurrados para serviços de 
entregas por aplicativos ou 
de viagens.

Outro aspecto levantado 
é os benefícios dessas cor-
porações não serem compar-
tilhados de forma igual em 
todo o mundo. O relatório 
indica que 96% dos inves-
timentos das plataformas 
estão concentrados na Ásia, 
América do Norte e Europa. 
E 70% das receitas estão nas 
mãos apenas de dois países: 
Estados Unidos e China.
REGULAÇÃO E NEGO-

CIAÇÃO COLETIVA
“É uma concentração em 

‘meia dúzia’ de bilionários 
que são os grandes acionistas 
dessas empresas de platafor-
ma como a Amazon, a Uber, 
e tantas outras que multiplica-
ram por cinco vezes seus nú-
meros. Mas com um punha-
do de gente se beneficiando 
disso, enquanto milhares tra-
balham de maneira precária, 
principalmente nos países do 
(hemisfério) sul”, critica o se-
cretário-geral do IndustriALL 
Global Union, Valter Sanches.

Em entrevista a Glauco 
Faria, do Jornal Brasil Atual, 
nesta terça (2), ele ressaltou 
que o levantamento da OIT 
comprova que a situação des-
ses trabalhadores de aplicati-
vos é de fato “muito precária”. 

“Precisam urgentemente 
de regulação e taxação dessas 
empresas e da possibilidade 
de negociação coletiva para 
esses trabalhadores melhora-
rem seus benefícios e condi-
ções de trabalho”, reforça.

“É a nova forma de escra-
vidão. Não por outro moti-
vo que em vários países tem 
havido ações na Justiça para 
tentar coibir essas empresas, 
porque não existe regulamen-
tação nem negociação cole-
tiva. Muitos trabalhadores 
recorrem e já há casos impor-
tantes. Caso da Espanha, que 
em setembro de 2020 reco-
nheceu o vínculo empregatí-
cio. E, mais recentemente em 
fevereiro, a Suprema Corte do 
Reino Unido também reco-
nheceu os direitos de 25 traba-
lhadores”, comenta o secretá-
rio-geral do IndustriALL.

No Brasil, um recente re-
latório dos auditores fiscais 
do Trabalho, que acompanha-
ram o dia a dia de um grupo 
de entregadores da Rappi, 
também conclui que a empre-
sa é sim empregadora e seus 
“colaboradores” deveriam 
ter vínculo empregatício. De 
acordo com Valter, o reco-
nhecimento é importante para 
garantir os direitos trabalhis-
tas. (Fonte: RBA)

Em linha com ações inicia-
das em 2020, realizadas para 
apoiar as instituições e comu-
nidades locais nos processos 
de diagnóstico e combate à 
propagação da COVID-19, a 
Minerva Foods, líder em ex-
portação 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, doou 293,7 kgs de 
carne, para a Casa Transitória 
André Luiz, em Barretos.

A doação aconteceu a par-
tir da unidade de Barretos e 
é continuidade do ciclo de 
ações iniciadas em 2020, pela 
Minerva Foods, com o obje-
tivo de mitigar os impactos 

causados pela COVID-19.  Ao 
todo, as doações da Minerva 
totalizam mais de 1,8 tonela-
da, para instituições sociais 
localizadas no município.

DOAÇÕES NO 
MUNICÍPIO

A nova doação soma-se a 
diversas outras realizadas ao 
longo de 2020. Recentemente, 
a companhia entregou à Casa 
Transitória Andre Luiz, mais 
de 1 tonelada e mais de 6.300 
equipamentos de proteção in-
dividual como luvas, másca-
ras, óculos e outros; e 50 litros 
de álcool líquido 70% para au-
xiliar na higienização local.

Ao município, a Minerva 
destinou 1.410 testes (rápi-
dos e PCR) para diagnóstico 

da COVID-19 para auxiliar 
no controle da propagação do 
vírus na cidade.

A Minerva Foods também 
contribuiu com diferentes ins-
tituições ao doar 30 toneladas 
carne bovina; mais de 20 qui-
los 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 
descartáveis como embala-
gens, garfos e copos, além de 
50 toneladas de carne bovina 
destinadas ao SESI Barretos.

As doações dos itens de 
consumo foram destinadas à 
Prefeitura Municipal de Bar-
retos, à Secretaria Municipal 
de Saúde, Fundação Padre 

Gabriel, Casa Transitória An-
dré Luiz, Asilo São José, San-
ta Casa de Barretos, Centro de 
Promoção da Sabedoria, Hos-
pital de Amor de Barretos, 
Associação das Auxiliares 
Missionárias, Hospital Madre 
Teresa, Fundação Faculdade 
Regional de Medicina (HB), 
Fundação Casa do Maçom 
João Baroni, Associação Pro-
tetora da Infância Província 
de São Paulo, Centro Assis-
tencial Espírita do Calvário 
ao Céu, Lar do Idoso Servas 
do Senhor, Prefeitura Munici-
pal de Bebedouro, Sociedade 
Filantrópica Hospital José Ve-
nâncio, Sociedade Obreiros 
da Caridade e Instituto Social 
do Bem.

O governador João Do-
ria, o secretário de estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn, e o 
diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas, acompanharam 
nesta quinta (4) a chegada da 
maior remessa de matéria-
-prima, até o momento, para 
produção local da vacina do 
Butantan contra o coronaví-
rus. A carga corresponde a 14 
milhões de doses.

“É o que mais precisamos, 
de vacinas, não apenas a do 
Butantan mas de outras tam-
bém. Nós estamos entrando 
nas duas semanas mais graves 
da Covid-19. Estamos à beira 
do colapso em todo Brasil, só 
há uma salvação.Além dos 
cuidados do uso de máscara e 
não aglomerações, são as va-
cinas. São Paulo e o Butantan 
estão cumprindo o seu papel 
fornecendo 100 milhões de 
vacinas”, disse Doria.

No dia 3 de fevereiro, o 

Considerados serviços es-
senciais e regulamentados pelo 
Poder Judiciário, os cartórios 
permanecerão abertos ao pú-
blico mesmo diante das novas 
medidas restritivas a comér-
cios e serviços válidas a partir 
deste sábado (6) causadas pelo 
avanço do novo coronavírus 
no Estado de São Paulo.

Responsáveis por atos vi-
tais do cotidiano da popula-
ção, como registros de nasci-
mentos, óbitos, testamentos, 
procurações, escrituras, casa-
mentos, uniões estáveis, entre 

Minerva Foods doa 293,7 kgs de carne para a Casa 
Transitória André Luiz de Barretos
Nova doação complementa iniciativas realizadas nos últimos meses para apoiar o município durante a pandemia

Estado recebe maior remessa de 
matéria-prima para vacina do Butantan

Butantan recebeu um carre-
gamento com 5,4 mil litros de 
IFA vindos da China. No dia 
10, chegaram outros 5,6 mil 
litros de matéria-prima, maior 
carregamento até então.

As doses de vacina são en-
vasadas, rotuladas, embaladas e 
passam por um rígido controle 
de qualidade no Butantan antes 
de serem disponibilizadas para 

a população por intermédio do 
PNI (Programa Nacional de 
Imunizações), coordenado pelo 
Ministério da Saúde.

Desde 17 de janeiro, o Bu-
tantan já entregou 14,45 mi-
lhões de doses da vacina con-
tra a COVID-19 para uso no 
SUS (Sistema Único de Saú-
de). Até o final de março serão 
entregues outras 21 milhões 

de doses. Até 30 de abril, o to-
tal de vacinas do Butantan no 
país somará 46 milhões.

O Butantan também tem o 
compromisso de entregar ao 
Ministério da Saúde outras 
54 milhões de vacinas contra 
a COVID-19 até 30 de agos-
to, totalizando 100 milhões de 
doses previstas em contrato 
com a pasta federal.

Carga com 8,2 mil litros de insumos permite produção local de 14 milhões de 
doses e desembarcou nesta quinta(4) no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Cartórios seguem abertos na fase vermelha do Plano São Paulo

outros, as unidades seguem 
adotando rigorosos protoco-
los sanitários para atendimen-
to aos usuários.

Segue sendo prioritária a 
utilização dos serviços digi-
tais oferecidos pelas centrais 
de serviços eletrônicos, com 
uma série de atos disponibili-
zados de forma online. Tam-
bém é autorizado o envio de 
documentos digitais aos cartó-
rios, desde que seja possível a 
comprovação de sua autoria e 
integridade, cabendo ao titular 
da delegação a averiguação da 

segurança jurídica necessária 
para validação do mesmo.

A autenticação de docu-
mentos, por exemplo, já pode 
ser realizada no formato ele-
trônico, por meio da platafor-
ma e-Notariado, assim como 
as escrituras públicas de com-
pra e venda, doação, inventá-
rios, divórcios e partilhas. Os 
interessados podem, ainda, 
fazer buscas de testamentos 
e de escrituras públicas de di-
vórcios, separações, inventá-
rios e partilhas na plataforma 
www.censec.org.br

É possível solicitar segundas 
vias de certidões de nascimento, 
casamento e óbito pela internet, 
no portal https://www.registro-
civil.org.br. Na mesma página, 
pode-se realizar a pesquisa de 
registros e solicitar documentos 
físicos e digitais. Autorizados 
pelos tribunais estaduais, 17 es-
tados brasileiros já oferecem a 
realização de casamentos civis 
de forma virtual.

Já os serviços de registro 
de imóveis estão disponíveis 
no portal www.registradores.
org.br, e permitem registros 

e pedidos de certidões imobi-
liárias, além de outras funcio-
nalidades exclusivas, como 
a visualização da matrícula 
(registro original do imóvel), 
essencial para a identificação 
do proprietário e das informa-
ções do imóvel, e a pesquisa 
de bens, que permite localizar 
propriedades, saber onde estão 
registradas e qual o seu titular.

Os serviços dos Cartórios 
de Protesto de todo o Brasil 
estão disponíveis por meio do 
site www.site.cenprotnacio-
nal.org.br, em que é possível 
consultar gratuitamente CPFs 
e CNPJs, pedir certidões, en-
caminhar dívidas a protes-
to, cartas de anuência, assim 
como realizar o cancelamento 
de dívidas e o pagamento de 
boletos bancários.

Já para solicitar os servi-
ços dos Cartórios de Registro 
de Pessoas Jurídicas, o usuá-
rio deve acessar https://www.
rtdbrasil.org.br, onde pode 
fazer o upload de um docu-
mento, assinar, enviar, acom-
panhar e pagar esse registro 
de forma 100% online.

Serviços essenciais para registros de nascimentos, óbitos, procurações, escrituras, testa-
mentos, entre outros, unidades adotaram protocolos sanitários para demandas presenciais
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Na última quarta-feira, dia 
3, a TEBE, em parceria com 
a ARTESP (Agência Regula-
dora de Transportes do Estado 
de São Paulo), realizou um 
mutirão de combate ao mos-
quito transmissor da dengue.

A ação tem o intuito de cons-
cientizar a população sobre a 
importância da eliminação de 
possíveis focos de criadouros do 
mosquito transmissor da Den-
gue, Zika Vírus e Chikungunya, 
o Aedes Aegypti, como forma 
de prevenção das doenças.

Durante a ação, foram re-
colhidos resíduos descartados 
às margens das rodovias. Além 

O presidente da ABC (Aca-
demia Barretense de Cultura), 
José Merenda (foto) divulgou 
nesta quinta-feira (4) o resulta-
do dos 10 premiados do XVIII 
Concurso Nacional de Contos 
“Prêmio Jorge Andrade”.

O concurso é realizado desde 
1984, com grande sucesso. Nes-
ta edição, a ABC recebeu 520 
contos, vindos de todos os esta-
dos brasileiros, sem exceção, e 
de brasileiros residentes em Por-
tugal, Japão, Canadá, Holanda, 
Moçambique e França.

Todos os contos foram re-
cebidos com pseudônimos e 
enviados à comissão julgado-
ra. O Núcleo de Artes Visuais 
da ABC, coordenado por Con-
ceição Ribeiro Borges, com a 

participação de artistas plás-
ticos, está preparando ilustra-
ções dos 10 contos premiados.

A premiação se dará atra-
vés de live a ser agendada.

O 1º lugar receberá R$ 
1.500,00; o 2º lugar - R$ 
1.000,00; o 3º lugar - R$ 500,00; 
e do 4º ao 10º lugar serão entre-
gues Menções Honrosas

CLASSIFICAÇÃO
1º lugar ▪ Conto: “O ho-

mem que tudo explicava”, au-
tor: João Wilson Savino Car-
valho, cidade: Macapá/AP.

2º lugar ▪ Conto: “São ape-
nas cinquenta fichas para o mês 
inteiro”, autor: Emanoel Ferrei-
ra, cidade: Belo Horizonte/MG.

3º lugar ▪ Conto: “Branca”, 
autor: Coracy Teixeira Bessa, 

cidade: Salvador/BA.
MENÇÕES HONROSAS

▪ Conto: “Copacabana”, de 
Sérgio Schwarz de Assis Farias, 
de Niterói/RJ; Conto: “Diário 
de bordo na floresta”, de He-
lena Domingos, de São Paulo/
SP; Conto: “Gaiola Dourada”, 
de Patrícia Maria da Concei-
ção Silva Santos, de Timon/
MA; Conto: “Fita Amarela”, 
de Antônio Cláudio Costa Val 
do Rosário, de Belo Horizonte/
MG; Conto: “Três Bodas”, de 
Gustavot Diaz; de Porto Ale-
gre/RS; Conto: “A Face San-
ta”, de Mauro Antônio Madeira 
Russo, de Taubaté/SP; e Conto: 
“O tríplice casamento de Furad 
Buratim”, de Afrânio Barbosa 
de Souza, de Barueri/SP.

O Centro Municipal de Ar-
tes “Bezerra de Menezes - Be-
zerrinha”, escola livre de artes 
da prefeitura de Barretos, está 
com matrículas abertas para 
alunos novos  para os cursos 
de desenho artístico e mangá, 
teatro, flauta doce e transver-
sal, violino , violoncelo, vio-
lão, teoria musical e história 
da música, ministrados na 
versão on-line para e o pri-
meiro semestre/ 2021.

As inscrições acontecem 
de até 10 de março, somen-
te em  formato on-line, pelo 
e-mail: cemartbarretosofi-
cial@gmail.com. , Sob a 
coordenação da secretaria 
municipal de Cultura, o Ce-
mart fica localizado na rua 30, 
esquina com a avenida 5,  nº 
2010, bairro Fortaleza, telefo-
ne (17) 3324-391.

As aulas serão realizadas 
por meio da plataforma Zoom 

Na última segunda-feira, 
dia 1º, ocorreu o término do 
período de defeso ou fim da 
piracema. Trata-se de um se-
guro criado para os pescado-
res nativos que são profissio-
nais, que podem ser nativos 
ou ribeirinhos e que moram às 
margens do rio, de onde tiram 
a sua subsistência da pesca.

A prefeitura de Colômbia 
procura apoiar e trazer o má-
ximo de recursos aos traba-
lhadores/pescadores do muni-
cípio, também incentivando o 
turismo local. Nesta semana, 

a prefeitura local declarou 
aberto um novo período de 
pesca no município.

“A pesca local é o ganha 
pão de muitos cidadãos de Co-
lômbia. Essa gente que, além 
de cuidar de nossa riqueza, faz 
com que o turismo seja cada 
dia mais valorizado. Tenho 
buscado projetos e ideias para 
valorizar ainda mais o turismo, 
buscando o selo de Município 
de Interesse Turístico, e a va-
lorização dos pescadores, que 
ao decorrer da gestão coloca-
remos em prática”, salientou 

Tuta, prefeito de Colômbia.
A estipulação do “Período 

de Defeso” é decorrente ao 
período de piracema (época 
em que ocorre a reprodução 
dos peixes), ficando proibido 
o ato de pescar com apetre-
chos de pesca, para não inter-
romper o processo de repro-
dução dos peixes.

Criado pelo governo fede-
ral, o seguro defeso garante que 
cada integrante da família que 
trabalhe com a pesca, receba o 
valor de um salário mínimo, no 
período de quatro meses.

Em parceria com o Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas), a prefeitura de Colôm-
bia realizou no Assentamento 
Formiga e Perdizes, na última 
segunda-feira (1º), uma con-
sultoria técnica aos assenta-
dos, abrangendo tanto a área 

de pecuária leiteira, como a de 
corte.

Tal consultoria tem o intuito 
de promover capacitações que 
tendem a melhorar os sistemas 
de manejo e a qualidade dos 
produtos, o que trará benefícios 
tanto aos assentados quanto aos 
consumidores finais.

Em visita a Brasília, o pre-
feito do município, Tuta, so-
licitou ao deputado federal, 
Arnaldo Jardim, um equipa-
mento maquinário de “Patru-
lha Agrícola”, para contribuir 
com o bom trabalho realizado 
pelo setor de agricultura que 
será enviado à cidade.

CEMART Barretos tem matrículas abertas 
para cursos on-line no primeiro semestre

e por outros aplicativos suge-
ridos pelos professores. A ver-
são on-line foi instituída e con-
tinua até o momento, devido a 
necessidade de isolamento  so-
cial em decorrência da preven-
ção ao covid-19. O início das 
aulas está marcado para o dia 
15 de março.  As aulas para os 
alunos antigos já começaram 
dia 1° de fevereiro.

Para a inscrição é preciso 
escrever no email: nome com-
pleto (para alunos menores de 
idade escrever nome dos pais 
ou responsáveis), data de nas-

cimento, número do RG e CPF 
ou certidão de nascimento, en-
dereço, número de telefone (de 
preferência whatsapp) e o cur-
so de interesse e período em 
que gostaria de fazer o curso 
(manhã, tarde ou noite).

Após a inscrição on-line  o  
CEMART irá entrar em conta-
to para a confirmação da ma-
trícula e do horário das aulas. 
As vagas serão preenchidas 
por ordem de inscrição. As ins-
crições para os  demais cursos 
serão informadas de acordo 
com a abertura de novas vagas.

Agricultores assentados de Colômbia 
participam de consultoria realizada pelo SEBRAE 

Com fim da piracema, Colômbia inicia temporada de pesca
TEBE e ARTESP realizam mutirão de combate à dengue

de sujar as vias e favorecer a 
formação de criadouros das 
larvas do mosquito da dengue, 
os resíduos jogados nas vias e 
nos acostamentos das rodovias 
causam impactos negativos ao 
meio ambiente e trazem riscos 
à segurança dos próprios mo-
toristas com a ocorrência de 
acidentes, dependendo do tipo 
de material jogado.

A ação também prevê vei-
culação de frases nos Painéis 
de Mensagens Variáveis insta-
lados nas 3 rodovias adminis-
tradas pela TEBE, com frases 
e instruções para orientar os 
usuários e comunidade em ge-

ral, sobre o que deve ser feito 
no combate ao Aedes Aegypti.

As equipes da concessionária 
seguem um cronograma de lim-
peza e manutenção na rodovia 
durante o ano todo. A orientação 
aos motoristas é que depositem 
seu lixo no interior do veículo 
(no lixocar) ou guardem para 
descartar corretamente após a 
viagem em um local apropriado.

XVIII Concurso Nacional de 
Contos “Prêmio Jorge Andrade”
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A partir deste sábado, dia 
6 de março, as 82 unidades do 
Poupatempo ficarão fechadas, 

A pandemia da Covid-19 
gerou grande impacto na eco-
nomia brasileira e prova dis-
so é resultado de uma pesqui-
sa do Sebrae, revelando que 
quase um ano após o surgi-
mento do novo coronavírus, 
67% dos pequenos negócios 
estão funcionando com mu-
danças por conta da pande-
mia e 73% do total geral dos 
segmentos tiveram queda no 
faturamento mensal.

Segundo a pesquisa, en-
tre os segmentos mais afe-
tados pela pandemia estão a 
Economia Criativa, Educa-
ção e o Turismo, que conti-
nuam com alta interrupção 
de funcionamento.

Além disso, Turismo, 
Academias e o setor de Be-
leza são os tipos de empresas 

O Indicador de Demanda 
das Empresas por Crédito da 
Serasa Experian, revela uma 
queda de 4,1% em 2020, no 
comparativo com os números 
de 2019. Nesse cenário, os mi-
cro, pequenos e médios negó-
cios influenciaram diretamente 
a baixa do índice, fechando o 
acumulado anual com -4,3%.  
Apenas as companhias de 
grande porte apresentaram da-
dos positivos no ano.

De acordo com o economista 
da Serasa Experian, Luiz Rabi, 
enfrentar os desafios do ano com 
o menor fôlego no fluxo de cai-
xa não foi fácil para as PMEs. 
“Mesmo com as novas linhas de 
crédito disponibilizadas pelo go-
verno e a reabertura do comércio, 
as micro e pequenas empresas 
precisaram se reinventar e resis-
tir para manterem-se na ativa. A 
retração da demanda por crédito, 
vista ao longo do ano, é o reflexo 
da insegurança dos empreende-
dores em adquirir novas dívidas. 
Além disso, outros fatores que os 
deixaram mais cautelosos e fize-
ram com que adiassem a busca 
por crédito foram as inconclu-
sões sobre a reforma administra-
tiva e tributária”.

A comparação por região 
mostra a queda da busca por 
crédito em todo o Brasil, com 
exceção do Norte (0,2%). 
Em ordem crescente estão o 

A Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do Estado de São 
Paulo promoverá na próxima 
sexta-feira (5), às 14 horas, a 
live Empreenda Legal, de orien-
tação fiscal aos profissionais de 
contabilidade, microempreen-
dedores e optantes do Simples 
Nacional, além dos simpatizan-
tes do assunto e aos que preten-
dem iniciar um negócio.

O evento é realizado em 
parceria com o Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo 
(Sindcont-SP) e conta com o 
apoio da Escola de Governo do 
Estado de São Paulo (Egesp).

Criado há pouco mais de 
três meses, a campanha Empre-
enda Legal já está em sua quin-
ta edição, sendo a primeira em 
parceria com o Sindcont-SP, e 

tem como objetivo estimular o 
empreendedorismo conscien-
te, através da capacitação de 
todos aqueles que já atuam ou 
estão iniciando na atividade por 
meio do Simples Nacional ou 
Microempreendedor Individual 
(MEI) sobre as vantagens tri-
butárias e os cuidados com as 
obrigações fiscais.

Além disso, o programa 
visa promover um ambien-
te de negócios saudável e de 
concorrência leal a partir do 
entendimento das regras do 
Fisco para que possam exer-
cer suas atividades com segu-
rança e continuar garantindo 
os benefícios oferecidos pelos 
regimes simplificados.

Para abordar essas questões 
e esclarecer as dúvidas mais 

frequentes estará presente o 
agente fiscal de rendas e dire-
tor de comunicação da Egesp, 
Gabriel Bernardi, que falará 
sobre os direitos e deveres des-
ses contribuintes, para que tan-
to os empreendedores quanto o 
Estado sejam beneficiados.

A abertura e mediação do 
evento ficará a cargo do presi-
dente do Sindcont-SP, Geraldo 
Carlos Lima; da consultora 
tributária, contadora e diretora 
do Centro de Estudos e Deba-
tes Fisco-Contábeis, Jô Nas-
cimento; e da consultora, ins-
trutora e professora de cursos 
de pós-graduação, Dulcinéia 
Santos, ambas do sindicato.

Para acompanhar a live, 
basta acessar o canal do You-
Tube do Sindcont-SP

Postos do Poupatempo fecham temporariamente a partir deste sábado
Pelos canais digitais, mais de 120 serviços online estão disponíveis aos cidadãos

Sebrae elabora orientações para 
retomada rápida e segura das 

atividades de pequenos negócios
De acordo com pesquisa, o Turismo, Academias e Beleza 

são os setores com maior percentual de queda no faturamento
com maior percentual de que-
da de faturamento.

Apesar da importância 
para a economia em retomar 
as atividades, é preciso man-
ter alguns cuidados para que 
o estabelecimento possa con-
tinuar em funcionamento. 
Pensando nisso, o Sebrae ela-
borou protocolos de retomada 
das atividades.

Algumas dicas são desta-
cadas pelo economista e as-
sessor da Diretoria Técnica do 
Sebrae, Rafael Moreira.

“Tornar o ambiente mais 
ventilado; respeitar um dis-
tanciamento mínimo de um 
metro e meio entre as pesso-
as nos estabelecimentos; usar 
máscara e fazer com que os 
clientes sigam esse protocolo. 
O sentido é proteger o empre-

sário, os empregados dessa 
pequena empresa e, obvia-
mente, o consumidor. Se o 
pequeno negócio não passar 
segurança para o seu cliente, 
ele terá muita dificuldade”, 
afirmou Moreira.

Ao todo, o Sebrae ela-
borou orientações para a 
retomada das atividades de 
36 segmentos de micro e 
pequenas empresas. Além 
disso, foram produzidos sete 
vídeos com dicas gerais, 
sugestões para os gestores 
públicos nos municípios e, 
também, cuidados a serem 
adotados pela população.

Tudo para um retorno 
mais rápido e seguro dos pe-
quenos negócios. Para mais 
informações acesse: www.
sebrae.com.br.

Micro, pequenas e médias empresas têm 
queda de 4,1% na busca por crédito em 
2020, de acordo com Serasa Experian

Setor de Serviços foi o que mais demandou por crédito durante o ano

Sudeste (-5,9%), Nordeste 
(-3,3%), Sul (-3,2%) e Cen-
tro-Oeste (-0,3%).

Ao analisar os segmentos, 
é possível observar que, apesar 
do dado negativo, Serviços foi 
o que mais demandou crédito 
durante o ano. Mesmo com 
queda de 2,8%, o segmento 
teve o menor encolhimento 
frente aos demais no acumu-
lado anual de 2020 ante 2019.

O economista Luiz Rabi 
explica que os dados refletem 
a situação das empresas que 
atuam nesta área durante o úl-
timo ano . “Muitas delas, fra-
gilizadas pelo cenário instável 
da economia e período de dis-
tanciamento social, acabaram 
fechando as portas ou reduzin-
do drasticamente sua receita. 
Ainda assim, alguns empreen-
dimentos puderam aproveitar 

as linhas ofertadas com ne-
gociações mais flexíveis para 
conseguir se manter até a tími-
da retomada econômica duran-
te o segundo semestre do ano”.
ANÁLISE INTERANUAL 

REVELA CRESCIMENTO
Considerando apenas o 

mês de dezembro de 2020 e 
2019, houve aumento de 4,5% 
na procura das empresas por 
crédito. O resultado foi impac-
tado pela alta da procura das 
companhias de todos os por-
tes, sendo as micro e pequenas 
as que registraram maior alta 
(4,6%), seguidas pelas grandes 
(4,1%) e médias (1,4%).

Na avaliação por segmento, 
o setor de Serviços foi o que 
mais cresceu, com 6,0%. Em 
relação às regiões, apenas Nor-
te e sul tiveram quedas, -11,9% 
e -1,7% respectivamente.

Secretaria da Fazenda promove orientação 
fiscal a contadores, microempreendedores 

e optantes do Simples Nacional
Evento online e gratuito será transmitido pelo canal do 

YouTube do Sindcont-SP a partir das 14 horas desta sexta-feira

devido à reclassificação de todo 
o estado para a fase vermelha 
do Plano São Paulo, anunciada 

pelo governador João Doria.
Assim, os atendimentos 

presenciais estarão suspensos 
e os agendamentos já reali-
zados serão automaticamente 
cancelados. A medida será vá-
lida por 14 dias.  

É importante reforçar que 
pelos canais digitais, o Pou-
patempo oferece mais de 120 
serviços online, que podem ser 
realizados sem sair de casa, 24 
horas por dia, 7 dias por sema-
na.  O acesso pode ser realizado 
pelo portal Poupatempo ou no 
aplicativo Poupatempo Digital. 

Hoje, mais de 70% dos 
atendimentos oferecidos pelo 
programa são feitos pelas 
plataformas digitais. Entre 
os serviços digitais mais so-
licitados, estão renovação de 

CNH, pesquisa de pontuação, 
consulta de IPVA, Licencia-
mento de veículos, Atestado 
de Antecedentes Criminais, 
Carteira de Trabalho, Seguro 
Desemprego, entre outros. 

Entre as opções de aten-
dimentos disponíveis online 
estão solicitação de Atestado 
de Antecedentes Criminais, 

seguro-desemprego, Carteira 
de Trabalho Digital, renova-
ção de CNH, licenciamento, 
liberação de veículos, servi-
ços da Secretaria de Educa-
ção, CDHU, entre outros.

SEGUNDA VIA DE RG
Quem precisa emitir a se-

gunda via do RG já pode usar 
os meios digitais para obter o 

documento sem precisar com-
parecer ao atendimento pre-
sencial. Pelo aplicativo RG 
Digital SP, da Polícia Civil, 
o cidadão pode solicitar uma 
nova Carteira de Identidade 
com conforto e segurança, sem 
necessidade de aguardar dis-
ponibilidade de agendamento 
nos postos para emissão.


