
vontade de ajudar, com o 
mínimo necessário, através 
do alimento.

As doações são feitas de 
acordo com a 
quantidade de 
alimentos ar-
r e c a d a d o s . 
Até o momen-
to, 166 cestas 
básicas foram 
distribuídas 
para famílias carentes de 
Catanduva. 

Para a montagem das 
cestas básicas desta sema-
na, o Projeto Alimentos do 
Bem está arrecadando ar-
roz, feijão, açúcar, sal, fubá 
ou farinha de trigo, café, 

macarrão, molho de toma-
te, sardinha ou salsichas, 
óleo, achocolatado, suco, 
leite, bolacha, sabonete, pa-

pel higiênico. 
Também são 
coletadas frutas 
e verduras.

Os pontos 
de coleta são na 
rua Alfredo Or-
tega, 140, no 

Pedro Monteleone, e na rua 
Fortaleza, 897, no Centro. 
A doação também pode ser 
em dinheiro através do Pix 
219.537.768.25. Mais in-
formações podem ser obti-
das pelo telefone (17) 
99182-3683.

Projeto Alimentos do Bem ArrecAdA 
mAntimentos PArA continuAr 
AjudAndo FAmíliAs cArentes

K BOA CAUSA 

Iniciativa foi
criada pela vontade 
de ajudar com
o mínimo 
necessário

Iniciado em março 
deste ano, o projeto 
Alimentos do Bem 

tem como objetivo ajudar 
famílias em situação de 
vulnerabilidade e que per-
deram a fonte de renda de-
vido à pandemia da Co-
vid-19. De acordo com a 
fundadora Patrícia Bueno, a 
iniciativa surgiu a partir da 
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ATÉ o momento 166 cestas básicas foram distribuídas para famílias carentes
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iPtu de cAtAnduvA Foi o 53º mAior 
do estAdo de são PAulo no Ano PAssAdo

Município
arrecadou R$ 57 
milhões com o 
imposto no ano 
passado

O valor do IPTU - Im-
posto sobre a Pro-
priedade Predial e 

Territorial Urbano arrecada-
do pela Prefeitura de Catan-
duva no ano de 2020 foi de 
R$ 57 milhões, compondo o 
53º maior volume absoluto 
de receita desse tributo entre 
os municípios do Estado de 
São Paulo. Os dados são da 
Secretaria do Tesouro Na-
cional (STN).

O levantamento foi feito 
pelo Jornal O Regional, no 
dia 4 de agosto, no Finbra – 
Finanças do Brasil, banco de 
dados formado por informa-
ções contábeis, orçamentá-
rias e financeiras enviadas 
pelos entes da federação ao 
Tesouro Nacional por deter-
minação da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. O relatório 
contempla 635 municípios.

De acordo com Fabio Ri-
naldi Manzano, especialista 
em administração pública e 
advogado, que tabulou e 
analisou os números a pedi-
do da reportagem, cada ca-
tanduvense pagou, em mé-
dia, R$ 467,95 a título de IP-
TU em 2020. Se comparados 
todos os municípios do Esta-
do de São Paulo, o catandu-
vense foi o 54º que mais pa-

K FINANÇAS

POPULAÇÃO catanduvense foi a 54ª que mais pagou IPTU em São Paulo

ARQUIVO/O REGIONAL

Guilherme Gandini
Editor-Chefe 

gou IPTU.
“Considerando a receita 

bruta realizada a título de IP-
TU pela Prefeitura, somos o 
53º município do Estado que 
mais arrecada, referente ao 
montante absoluto. Se anali-
sarmos esses dados de forma 
per capita (por pessoa), o ca-
tanduvense é o 54º dentre os 
habitantes das cidades pau-
listas que mais paga. Para se 
ter uma ideia de grandeza, 
Catanduva é o 66ª em popu-
lação do Estado. Dá para 
afirmar que pagamos mais 
IPTU de que a média do es-
tado”, afirma.

Outra comparação feita 
pelo analista foi entre os mu-
nicípios de São Paulo com 
população entre 110 e 130 
mil habitantes. Foram anali-
sadas 15 cidades além de 
Catanduva, e a arrecadação 
de IPTU varia entre R$ 
83.846.264,72 (Valinhos) e 
R$ 20.800.033,41 (Várzea 
Paulista). Municípios como 
Barretos e Sertãozinho arre-
cadam respectivamente R$ 
64.331.017,80 e R$ 
43.064.465,21, ou seja, cada 
habitante pagou, em média, 
R$ 528,88 e R$ 342,22 no 
ano passado.

Nesse grupo, Catanduva 
figura como o 5º município 
que mais arrecada, conside-
rando o montante total, e 
seus moradores ficariam 
com o 6º lugar no ranking 
dos que mais pagam IPTU.

A média de IPTU pago 
em 2020 por habitante (per 
capita) foi de R$ 402,75 e a 
arrecadação média total en-
tre eles R$ 49.237.400,07.

ATUALMENTE o município está realizando a vacinação em adultos a partir de 18 anos

 DIVULGAÇÃO

Imunização
será realizada
de  segunda a
sexta-feira, das
10 às 19 horas

A Prefeitura de 
Novais, por meio 
do Departamento 

Municipal de Saúde, divul-
gou novo horário de vaci-
nação contra a Covid-19. 
De acordo com o órgão, a 

imunização será realizada 
de segunda a sexta-feira, 
das 10 às 19 horas. 

Atualmente 
o município 
está realizando 
a vacinação em 
adultos a partir 
de 18 anos. No 
momento da 
imunização é 
necessário apresentar RG, 
CPF e Cartão do SUS. 

De acordo com o Vaci-
nômetro, Novais aplicou 
3.964 doses da vacina con-

tra a Covid-19 sendo 3.027 
para a primeira dose e 927 
na aplicação da segunda 

dose e dose 
única.

No Ran-
king Estadual 
de Vacinação, 
Novais ocupa 
a 638ª posi-
ção. Com 

população de 5.945 pes-
soas, a cidade imunizou 
53,3% com pelo menos 
uma dose da vacina contra 
a Covid-19.
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De acordo com o 
Vacinômetro, Novais 
aplicou 3.964 doses 
da vacina contra
a Covid-19 

PreFeiturA de novAis divulgA
novo Horário de vAcinAção 
contrA A covid-19 

K VACINAÇÃO 

Doações são feitas 
de acordo com a 
quantidade de 
alimentos 
arrecadados


