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Comércio 
tem horário 

especial neste 
fim de semana

De acordo com o presi-
dente da ACIB e do Sinco-
mércio, Roberto Arutim, o 
comércio tem horário espe-
cial neste fim de semana, 
em virtude do Dia das Mães. 
Conforme estabelecido em 
convenção, o comércio está 
autorizado a abrir nesta sex-
ta-feira, dia 8, até as 22 ho-
ras, mas em virtude da pan-
demia, a sugestão é para 
que as lojas abram das 9 
às 20 horas. No sábado, dia 
9, a convenção estabelece 
a abertura das 9 às 18 ho-
ras, mas a sugestão é para 
que funcionem das 9 às 16 
horas. Arutim destacou, en-
tretanto, a necessidade de 
adoção de todas as medi-
das preventivas, seguindo 
os critérios de higienização 
e controle, estabelecidos em 
decreto municipal.
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Desconto da previdência para 
servidores municipais aumentará 
de 11% para 14% dia 31 de julho

Salários deverão ser congelados até dezembro de 2021 por meio de decreto federal
O presidente do IPMB 

(Instituto de Previdência do 
Municipal de Barretos), Nil-
ton Vieira, estará comunican-
do aos servidores municipais 
que, a partir de 31 de julho 
deste ano, a alíquota a ser des-
contada pelo instituto aumen-
tará de 11% para 14%.

O aumento é determinado 
por decreto federal e também é a 
mesma a ser paga pela prefeitura 

ao IPMB. Para tanto, de acordo 
com determinação do Tribunal 
de Contas, um projeto deve ser 
enviado para aprovação da Câ-
mara Municipal, para que o des-
conto com o aumento, obrigató-
rio, possa ser efetuado tanto pelo 
instituto e pago pela prefeitura.

“Como se não bastasse, de-
creto federal também congela 
os salários dos servidores por 
18 meses, ou seja, até dezem-

bro de 2021. Mais uma vez, o 
servidor vai pagar a conta, por 
conta de uma determinação fe-
deral”, comentou Nilton Vieira.

“Nós, tanto o instituto, 
como os vereadores e o pre-
feito, não podemos fazer nada. 
Temos que cumprir, porque é 
uma decisão federal, ratifica-
da pelo Tribunal de Contas, 
como parte da reforma da pre-
vidência”, frisou Vieira.

CENSO
O instituto confirmou que 

2.807 servidores fizeram o cen-
so previdenciário. Relatório as-
sinado por Nilton Vieira aponta 
que 107 não compareceram e 
que, em 21 de fevereiro de 2020, 
foi enviado ofício à prefeitura 
solicitando bloqueio da remune-
ração do servidor ausente.

“As ausências justificam ser-
vidores que estão em licença sem 

vencimentos e cedidos a outros 
entes”, observa Nilton Vieira.

O censo foi iniciado em 1º  de 
novembro de 2019 e foi prorro-
gado até 3 de fevereiro passado, 
sendo destinado para os servi-
dores titulares de cargo efetivo, 
ativos, aposentados, pensionis-
tas e seus dependentes do poder 
Executivo e Legislativo, de au-
tarquias, vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência  Social.

A diretoria do Rio das Pe-
dras Country Club continua 
realizando melhorias em sua 
sede de campo e sede central, 
neste período de pandemia. 
Conforme já divulgado aqui, 
o clube tem realizado várias 
obras e o novo setor de obras, 
agora, é o Pesque & Pague. 

O Pesque & Pague é um 
local todo arborizado, que 
proporciona uma ótima co-
modidade aos associados e, 
na área próxima ao bar, ocor-
reram infiltrações no piso 
devido às raízes das árvores. 
Desta forma, o problema está 
sendo sanado e a diretoria 
está realizando a troca do piso 
existente no local.

O bom fluxo do trânsito 
em toda a cidade é uma das 
prioridades do vereador Ra-
phael Dutra (PSD). Por isso, 
pediu a abertura de rua com o 
recapeamento e foi atendido 
pela prefeitura.

“Dialogando com mora-
dores do bairro Nogueira, 
vi a necessidade de abertura 
da Avenida Coronel Manoel 
Martins para interligar com 
a Avenida das Nações”, afir-
mou o vereador. A conquista 
foi concretizada no início des-
te mês e vai valorizar os imó-
veis daquele setor, facilitando 
o acesso de veículos.

Ainda, no final de 2019, 

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo confirmou que o restaurante Bom 
Prato, comemora o “Dia das Mães” neste domingo, dia 10 de maio, com a oferta de cardápio especial. Entre 
os pratos principais haverá uma opção de arroz (branco, à grega, primavera, com cenoura e milho, colorido 
ou verde), uma de feijão (carioca, com bacon ou vitaminado com beterraba), uma opção de proteína animal 
(bovina: picadinho ao molho madeira, carne assada, escondidinho de abóbora com carne moída, cupim 
fatiado ao molho mostarda, entre outros; ave: frango assado, xadrez, ao molho de abacaxi, empanado, ao 
molho de Barbecue, à parmegiana, coq au vin, moqueca, chicken melt, estrogonofe, entre outros; suína: 
pernil assado, lombo ao molho de laranja, ao molho siciliano, com batatas, entre outros; ou panquecas: 
carne moída ou frango), um tipo de guarnição (opções de legumes, massas, ou farofas) e uma sobremesa 
(moranguete, doce de leite, bombom, paçoca, frutas, goiabada, doce de abóbora, cocada branca, pão de 
mel ou doce sírio). As refeições são servidas em embalagens descartáveis com talheres para retirar no local.

Na véspera do Dia das Mães, sábado, 9 de mai, todo o 
Sistema Canção Nova de Comunicação transmitirá a live 
#cançãonovaajuda, das 17 às 20 horas. Os internautas tam-
bém poderão acompanhar pelo canal Canção Nova (Oficial). 
O objetivo é arrecadar doações para instituições que acolhem 
e prestam assistência às pessoas em situação de vulnerabili-
dade social. As doações poderão ser feitas através de um “QR 
Code”, que ficará fixo na tela. As missionárias da comunida-
de Canção Nova, Ana Paula Guimarães e Valdenia Vieira e o 
missionário Márcio Mendes apresentarão a live, que contará 
com a participação dos músicos Márcio Todeschini, Cassiano 
Meirelles, Emanuel Stênio, André Florêncio, Thiago Tomé, 
Pitter Di Laura, Elias Júnior e Fagner Mendonça; das cantoras Juliana de Paula, Ana Lúcia, Salette 
Ferreira e Rogerinha Moreira; de integrantes do grupo Amor e Adoração; do diácono Nelsinho 
Corrêa e dos padres Adriano Zandoná e Edilberto Carvalho.

Barretos está entre as prin-
cipais regiões com plantio de 
seringueiras do Brasil, sendo 
a segunda maior produtora de 
borracha do Estado de São Pau-
lo, o que corresponde a 60% da 
produção nacional, segundo o 

Importação da borracha 
desafia produtores da região

Região de Barretos teve queda de no número de pés de seringueira. (Foto: Aquino José)
Ministério da Agricultura.

Para o produtor Paulo Fer-
nando de Brito, a seringueira é 
um bom negócio e tem futuro 
promissor. “A seringueira de-
pende muito do crescimento do 
país, porque o principal destino 

da borracha é a fabricação de 
pneu”, destaca o produtor.

O Escritório de Desen-
volvimento Regional de 
Barretos concentra 8,8% da 
produção em todo o estado 
de São Paulo.

Prefeitura atende pedido de Dutra, 
abre rua e faz recapeamento

Dutra pediu o recapeamen-
to da Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, próxima ao 
Manolo Supermercados. “A 
via estava bastante danifica-
da. Nesta semana a prefeitura 
concluirá os serviços”, finali-
zou o vereador.

Rio das Pedras implanta 
melhorias no Pesque & Pague

Canção Nova faz live neste sábado

Bom Prato oferece almoço 
especial do Dia das Mães

Aeroclube de 
Bebedouro 

fica em 
primeiro 
lugar no 

ranking da 
federação 
de clubes 

brasileiros
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LOJA 1 - PRÓXIMO AO UNIFEB

Dra Andrea Ladislau
Doutora em Psicanálise

Maurício Stainoff
Presidente da Federação das 

Câmaras de Dirigentes Lojistas do 
Estado de São Paulo

Arrecadação dos tributos é prioridade do 
Governo de São Paulo, já o emprego não

Diante dos pronuncia-
mentos do Governador do 
Estado de São Paulo, João 
Dória, e do seu vice, Rodrigo 
Garcia, no qual ambos afir-
maram que 74% da atividade 
econômica estão funcionan-
do, de acordo com a cole-
tiva de imprensa no dia 22 
de abril, vale frisar que são 
atividades com baixo núme-
ro de pessoas empregadas, o 
que demonstra que a preocu-
pação do governador é com a 
arrecadação tributária, e não 
com o emprego em si.

Era esperado que fosse 
mantido o funcionamento da 
cadeia que atende a popula-
ção com produtos de primeira 
necessidade, como alimentos 
e produtos relacionados à uti-
lização individual, como pro-
dutos de higiene e remédios.

Mas, foi criada uma grave 
ruptura no frágil equilíbrio de 
forças entre o grande e o pe-
queno varejista. Como exem-
plo, temos os hipermercados 
abertos que, além dos produ-
tos de primeira necessidade, 
oferecem outro segmento 
enorme de itens, como: con-
fecções, calçados, papelaria, 
malas, bolsas, entre outros.

As lojas de rua, incluindo 
os comércios de shopping, 
continuam fechadas, pois ape-
nas elas são consideradas pelo 
Governo de São Paulo pontos 
de proliferação da COVID-19.

É obrigação daqueles que 
exercem o poder, proteger a 
vida e permitir que a sociedade 
tenha condições de trabalhar, 
para se manter com dignidade. 

De acordo com levantamento 
do SEBRAE, 600 mil empre-
sas já foram formalmente fe-
chadas no período.

O varejo é o principal 
empregador e fonte de ren-
da na maioria das cidades 
do interior do estado, princi-
palmente nas menores, pois 
além dos seus empregados, 
é o emprego da família. Ele 
faz com que o dinheiro cir-
cule, promove a distribuição 
de renda, oferece o primeiro 
emprego para os jovens e é 
um dos pilares que sustentam 
a economia local.

Ter uma atenção especial 
as pequenas e médias empre-
sas era esperado do Governo 
do Estado de São Paulo. Em 
contrapartida ao fechamen-
to obrigatório das lojas, não 
foi oferecida nenhuma ajuda 
emergencial.

Relembro que, por deci-
são do Governo do Estado 
somos obrigados a pagar o 
ICMS antes da venda, que 
já era ruim, mas podíamos 
vender, agora pagamos ante-
cipadamente o imposto sobre 
a venda de um produto, que 
sequer pode ser vendido.

É fácil governar manten-
do ¾ da arrecadação, exigin-
do mais recursos do Governo 
Federal. De forma autoritária 
e prepotente brada que usará 
da força para impor sua mío-
pe visão, comportamento do 
Príncipe de Maquiavel.

A parceria estratégica Brasil-EUA-China
André Frota e Luiz Domingos Costa integram o Observatório de Conjuntura e são 

professores do Centro Universitário Internacional Uninter. O artigo de opinião reflete suas 
posições sobre a relação Brasil/China/EUA, muito debatida nos últimos meses. Segue.

A desconfiança internacio-
nal que surgiu após a dissemi-
nação da epidemia com o grau 
de transparência das autori-
dades chinesas em relação ao 
tratamento dado ao surgimento 
do Covid-19 contaminou seto-
res da sociedade brasileira.

Grupos organizados e 
mesmo autoridades políticas 
próximas à Presidência da Re-
pública manifestaram-se em 
redes sociais criticando a falta 
de lisura do governo chinês em 
relação ao real nível de trans-
missibilidade, a letalidade e a 
falta de controle das autorida-
des chinesas sobre o vírus.

A rede de apoiadores do 
presidente norte-america-
no, do presidente brasileiro e 
mesmo congressistas, de am-
bos países, adotaram uma po-
sição crítica pós-pandemia ao 
governo chinês.

Dada essa conjuntura, 
como ficarão as relações entre 
Brasil e China em um contex-
to pós-pandemia?

Os argumentos que devem 
orientar essa resposta devem 
partir I) da história das relações 
bilaterais entre Brasil e China; 
II) dos interesses estratégicos 
entre ambos os países no século 
XXI; III) da forma como as re-
lações entre Brasil e EUA serão 

inseridas nesse triângulo.
A história das relações en-

tre Brasil e China é marcada, 
desde o reconhecimento da 
República Popular da China 
em 1974, por sucessivas ten-
tativas de aproximação, que 
foram se consolidando a partir 
dos anos 2000.

A formação de uma rela-
ção estratégica entre ambos, 
que passa pelas dimensões 
econômica, política e tecno-
lógica, tem na participação 
conjunta no grupo BRICS o 
simbolismo dessa parceria.

A busca por reformar a or-
dem internacional que esteve 
presente na primeira década 
dos anos 2000, somada à as-
censão chinesa como potência 
econômica global e à criação 
de mecanismos de participação 
contra-hegemônicos, que Brasil 
e China participam como mem-
bros, sinaliza a formação de uma 
parceria que extrapolava apenas 
interesses comerciais.

De fato, as sucessivas 
aproximações entre ambos os 
países resultaram na constru-
ção de uma relação inicial-
mente de trocas comerciais 
para uma relação que con-
templa a China como uma das 
principais responsáveis pelo 
investimento estrangeiro dire-

to no Brasil, por ser o maior 
parceiro comercial e pelo pro-
jeto conjunto de lançamento 
de satélites, o programa CE-
BERS.

Além da história de conso-
lidação dessa relação, existem 
interesses estratégicos chine-
ses na América Latina. Tanto 
aqueles de ordem comercial, 
como são as importações de 
commodities, como aqueles de 
ordem tecnológica e política.

Ao contrário das parcerias 
estabelecidas entre os países la-
tino-americanos e os EUA, for-
madas ao longo do século XIX e 
XX, a construção de relações bi-
laterais entre China e cada país 
da América Latina tem se apro-
fundado desde os anos 2000.

A China já se configura 
como o principal parceiro co-
mercial de muitos países do 
continente, como o Brasil, 
Colômbia, México, Chile, Ve-
nezuela. Esse aprofundamen-
to é uma evidência, afinal, da 
força crescente da economia 
e da diplomacia chinesa, que 
tem uma estratégia reconheci-
da por ser pragmática e indi-
ferente à coloração ideológica 
dos governos nacionais.

Diante desse cenário, po-
de-se perceber uma progressi-
va influência chinesa na Amé-

rica Latina, que passa de uma 
perspectiva comercial, para 
uma perspectiva tecnológica 
e política. E é nessa dimensão 
que o Brasil está inserido den-
tro da estratégia de expansão 
global chinesa.

Como a maior economia 
latino-americana e líder em 
múltiplas arenas de negocia-
ção regional, como o Merco-
sul e a Unasul, as relações en-
tre Brasil e China possuem um 
teor estratégico para ambos.

O fato de a China se apre-
sentar como polo de atração 
estratégica para muitos países 
do globo e, com isso, desafiar 
a supremacia norte-americana, 
não foi e não é um problema 
para muitos líderes mundiais.

As relações estratégicas 
com a China, que são benéficas 
para a economia brasileira, se 
tornam um problema em fun-
ção de um alinhamento direto 
e automático com os Estados 
Unidos. Entretanto, a dinâmi-
ca internacional tem sido dita-
da por relações multilaterais e 
jogos de soma positiva.

Abandonar essa orientação 
e polarizar contra a China im-
plica a reversão de esforços 
de décadas da diplomacia bra-
sileira e trará prejuízos para a 
economia nacional.

É permitido não gostar ou não dar 
conta de fazer tudo na quarentena

Aumenta o número de pes-
soas com queixas relacionadas 
à pressão para seguirem - ou 
cumprir - as preciosas dicas de 
atividades que surgem, a cada 
minuto, durante a quarentena.

Uma verdadeira maratona 
de lives, cursos online, aplicati-
vos com tarefas planejadas para 
adultos ou crianças, listas enor-
mes com sugestões de livros, 
filmes, séries e afins. Tudo com 
o objetivo de preencher as 24 
horas do isolamento social.

Percebemos uma histeria 
coletiva para que o indivíduo 
consiga conciliar o suposto “ex-
cesso” de tempo com a grande 
oferta de ocupações.  Muitas ve-
zes impedindo a sua capacidade 
de admitir que não se é tão mega 
produtivo e conectado assim.

O bombardeio, em um 
tempo carregado de incerte-
zas, que não ajudam a relaxar, 
acrescido da sensação de im-
potência ou da incapacidade 
de se cumprir o que foi pro-
posto ou imposto a si mesmo, 
pode manifestar sensações de 

estresse, ansiedade e muita, 
muita tensão. É o que chama-
mos de exaustão emocional.

A ideia da improdutividade 
negativa em alguns casos ga-
nha força quando nos incomo-
damos ao ver que o outro está 
realizando inúmeras atividades 
ao mesmo tempo: é assíduo no 
acompanhamento das milhares 
de lives ofertadas; está concluin-
do vários cursos oferecidos por 
plataformas online; praticando 
dança, atividades físicas, culi-
nária, artesanato, enfim... é um 
exímio conhecedor e praticante 
dos mais variados aplicativos.

Entenda que cada um tem 
seu ritmo e seu tempo de res-
posta aos estímulos externos. 
Não se sucumbir a essa pres-
são também faz parte.

E sim, você é normal 
quando não dá conta de tudo 
ou não se sente motivado a 
acompanhar ou fazer tudo o 
que está sendo oferecido. Não 
é um crime não acompanhar 
todas as lives, fazer os cursos 
ou estar em conexão direta 

todo momento.
Não precisamos correspon-

der às expectativas do mundo 
sempre. Tenha essa consciên-
cia e sua saúde mental agrade-
cerá. Cada um de nós é um ser 
único e em nossa individuali-
dade trazemos uma essência 
singular, essência essa que irá 
determinar o nosso ritmo.

Compreender a sua veloci-
dade, dominar suas emoções, 
reconhecer suas reais necessida-
des, desejos e falhas, é sinônimo 
de autoconhecimento. Portanto, 
não acelere e não negligencie seu 
“tempo interior”, simplesmen-
te para dizer ao mundo que sua 
quarentena está sendo produtiva.

Cobrar e culpar-se por tudo, 
sem respeitar seus limites e 
seus anseios, sem dúvida algu-
ma só irá aumentar a sua angús-
tia.  É muito importante ouvir 
seu próprio chamado interno. 
Fazer as coisas ao seu tempo.

Lembrando sempre que o 
prazer na realização das ativida-
des deve estar acima da sua au-
tocobrança de TER QUE. Não 
se sinta exaurido e nem obriga-
do a nada. Tudo o que gera des-
conforto, foge da normalidade.

Portanto,  não faça nada por 
obrigação, sem vontade, ape-
nas para atender ao apelo do 
bombardeio de sugestões de 
ocupação em tempos de pan-

demia. Seja honesto e genuíno 
com sua essência e seu ritmo. 
Não force uma motivação.

O desejo em realizar qual-
quer coisa deve surgir natu-
ralmente; para agregar, con-
ciliando benefício e prazer. 
Quando o incômodo se ins-
tala, é possível que o equilí-
brio emocional seja ferido e 
que ocorra o acionamento do 
gatilho para um processo de 
transtorno de ansiedade gene-
ralizada, até de depressão.

Não alimente a neurose da 
produtividade que os tempos 
atuais têm trazido. Se todo ex-
cesso reflete uma falta, tenha 
cautela para não provocar uma 
exaustão mental, pincelada por 
culpas e cobranças,  através de 
uma pressão insana. Viva um 
dia de cada vez sendo fiel ao 
seu ritmo e aos seus desejos.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Você sabe o que é gratidão? Gratidão, é quando você, mesmo diante de um turbilhão 
de problemas, ainda assim, agradecer por ter saúde...lucidez, fé e forças para resolver.” (Anna L. Ramos)

A quarta-feira (06) foi de festa em torno de Maria Estela que completou seus 28 anos. A data foi 
bastante comemorada ao lado do esposo Adriano e das filhas Emanuely e Eloisa (foto). Parabéns!

Pedro Camargo (segundo da esq. para dir.) festejou mais um aniversário quarta-feira (06), 
ladeado dos pais André e Pamella, e do irmão Bernardo (foto). Felicidades!

Eles são unidos pelo amor, pela fé, em sagrado matrimônio 
e com as bênçãos da alegria e do companheirismo. O casal 

Sandra e Marcelo Balugani celebrou na quarta-feira (06) suas 
Bodas de Prata, onde dessa feliz união eles foram presentea-

dos das filhas Marcella, Giovanna e Beattriz. Felicidades!

Amanhã (09) é dia de Marcio Martins brindar mais um ano de 
vida. Excelente pai, companheiro e amigo, sem contar a sua espe-
cialidade na arte de preparar um saboroso churrasco, o aniversa-
riante recebe os mimos da amada Lu Gomes (foto), o carinho dos 
filhos Gabriel e Giovana, e demais familiares, e as felicitações dos 

amigos. Tudo de bom! (foto: Diego Vianna Rodrigues)

Domingo (10) é Dia das Mães, e você ainda não comprou o pre-
sente para presenteá-la? Nós temos uma opção! Na Outlet20 você 
encontra variedades de roupas com aquele preço único, R$20,00 

a peça. Na foto, a modelo e empresária Mariana Falcão veste Blusa 
de Suedi (disponível P ao G2) e Cardigã de Tricot (tamanho único). 
Não perca tempo e dê uma passada por lá, a loja fica na Avenida 
21 entre Ruas 24x26 – Centro de Barretos. Horário de funciona-

mento hoje (08) das 09h às 18h e amanhã (09) das 09 às 14h.

LIVE SOLIDÁRIA...
A dupla barretense, Rodrigo & Matheus, embarcou 

nessa e abraçou a causa. Domingo (10) a partir das 16h, 
os talentosos cantores estarão se apresentando em uma 

Live, onde cantarão muita música boa, com um único intui-
to, fazer arrecadações e doar para as instituições da cidade. 

Você não pode perder, assista e doe bastante!!!

Parabéns para Laine Almeida que comemorou quarta-feira (06) 
mais um ano vivido. Na data, a amante por fotos recebeu o cari-
nho da mãe Vera, dos irmãos Suzeli, Luciane, Sérgio e Cristiane, 

dos filhos Elias e Natã, da nora Jana, e de seus 8 sobrinhos.
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Prefeitura repassa mais R$ 720 mil para Santa Casa
Valor é destinado para o combate ao coronavírus e completa R$ 1,72 milhão já repassado

Durante entrevista coleti-
va online concedida na últi-
ma quarta-feira (6), o prefei-

Governo de São 
Paulo lança aplicativo 
“Poupatempo Digital”
Nova ferramenta disponibiliza mais de 60 serviços pú-
blicos pelo celular, de forma que os cidadãos não pre-
cisem sair de casa para ter as solicitações atendidas

O governo de São Paulo 
anunciou, nesta semana, o lan-
çamento do aplicativo “Pou-
patempo Digital”. A ferra-
menta é gratuita e possibilita 
que cidadãos de todo o Estado 
acessem mais de 60 serviços 
públicos diferentes pelo celu-
lar, sem necessidade de deslo-
camento a um posto físico.

A disponibilização do app é 
mais uma medida do Governo 
de São Paulo para atendimento 
aos cidadãos no enfrentamento 
à pandemia do coronavírus.

“No momento do distancia-
mento social e das dificulda-
des que as pessoas encontram 
por conta da orientação de ficar 
em casa, a utilização do serviço 
digital facilita e poupa tempo. 
Agora, mais de 60 serviços são 
feitos integralmente, de forma 
rápida e gratuita, pelo celular. 
Você não precisa e não deve 
sair da sua casa”, disse o go-
vernador João Doria.

O Poupatempo Digital ga-
rante acesso a mais de 40 servi-
ços online disponíveis no portal 
do Poupatempo (www.poupa-
tempo.sp.gov.br), como Atestado 
de Antecedentes Criminais, ser-
viços da CDHU, Sabesp e Edu-
cação, bem como a emissão de 

boletos e certidões municipais.
Como novidade, ainda 

há 25 novas opções exclusi-
vas para o app. Dessas, 17 já 
podem acessadas, como, por 
exemplo, a solicitação de se-
gunda via e renovação de 
CNH, Certidão de Prontuário, 
Consulta de Pontos, Licencia-
mento de veículos (CRLV), 
IPVA 2020, acordo da CDHU, 
acesso ao Seguro Desempre-
go, Carteira de Trabalho, si-
tuação das linhas do Metrô e 
da CPTM e Qualidade do Ar.

A partir da próxima semana, 
estarão disponíveis oito novos 
serviços, tais como a Indicação 
de Condutor, Autenticidade de 
Certidões e consultas e CFC e 
ECV, do Detran.SP, entre outros.

O aplicativo foi desenvolvi-
do para dispositivos dos siste-
mas Android e iOS. Ao baixá-
-lo é possível efetuar o cadastro 
e ter acesso a todos os serviços 
online. Aqueles que já utilizam 
o site do Poupatempo poderão 
usar o mesmo login e senha.

COMO BAIXAR
Entre na loja de aplicativos 

de seu celular (Google Play ou 
App Store) e busque por Poupa-
tempo Digital. Baixe o app gra-
tuitamente e faça seu cadastro.

SERVIÇOS OFERTADOS 
EXCLUSIVAMENTE NO APLICATIVO

Detran.SP: Segunda via da CNH, Renovação da CNH, CNH Definitiva, 
Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Consulta de Multas, Pesqui-
sa de Débitos de Veículos de Terceiros, Multas de veículos, Situação do 
Licenciamento, Licenciamento (CRLV), Indicação de Condutor, Consulta 
de Centro de Formação de Condutor (CFC), Consulta de Empresa Cre-
denciada de Vistoria (ECV), Consulta de Peças Usadas, Autenticidade 
de Certidões e o acompanhamento da emissão de segunda via de CNH.
IIRGD: Acompanhamento da emissão de RG.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Seguro Desempre-
go, Carteira de Trabalho e Intermediação de Mão-de-Obra (IMO).
Secretaria da Fazenda e Planejamento: Consulta de IPVA.
CDHU: Acordo.
Cetesb: Qualidade do Ar.

Paulo Correa cobra mais segurança nos bairros 
Vida Nova 5 e 6, San Diego, Planalto e Anastácio
Na última sessão da Câma-

ra, realizada virtualmente no 
segunda-feira (4), o vereador 
Paulo Correa (PL) questionou 
o grande número de furtos e 
roubos que estão ocorrendo nos 
bairros Vida Nova 5 e 6, San 
Diego, Planalto e Anastácio.

No documento encami-

nhado à prefeitura de Barretos 
e ao 33º Batalhão da Polícia 
Militar do Interior, o vereador 
solicitou a intensificação das 
rondas pela Polícia Militar e 
Ronda Municipal nos bairros.

“Tenho recebido reclamações 
dos moradores que reivindicam 
maior segurança com rondas fre-

qüentes, visto que o grande nú-
mero de roubos e furtos está cau-
sando insegurança e medo aos 
moradores que se sentem despro-
tegidos”, disse o vereador.

FALTA DE 
ILUMINAÇÃO

Na sessão do dia 9 de março 
de 2020, o vereador Paulo Correa 

encaminhou ofício à prefeitura e 
ao Grupo Pacaembu questionan-
do por que não foi exigida nas di-
retrizes expedidas à construtora, 
a implantação de iluminação no 
local e quais providências a pre-
feitura está tomando para resol-
ver o problema que traz insegu-
rança e medo aos moradores.

Com o Centro Municipal 
de Artes “Bezerra de Mene-
zes” e o Centro de Esportes e 
Artes “Euníce Espíndola” fe-
chados, devido à quarentena 
pela prevenção do covid-19, 
professores de dança da pre-
feitura de Barretos estão se 
reinventando e produzindo de 
suas próprias casas.

O objetivo é continuar ofe-
recendo conteúdo aos alunos 
dos cursos de dança e material 
para as redes sociais da Secre-
taria Municipal de Cultura.

Nesta semana foi lança-
do o vídeo challenge “Dance 
com a Gente”, um desafio de 
dança feito pelos professo-
res Bibi Alonso, Érica Melo, 
Joyce Camassuti e Vitor San-
tiago. A proposta foi ideali-
zada pela professora Joyce e 
produzida em conjunto com 
os outros professores.

“Fizemos pra mostrar aos 
nossos alunos que estamos 
com eles, estamos juntos. 
Cada um dentro da sua moda-
lidade”, explicou a professora.

Além do vídeo desafio, 
professores estão produzindo 
vídeos para a página da secre-

to Guilherme Ávila anunciou 
o repasse de mais R$ 720 mil 
para o combate ao coronaví-

rus em Barretos.
“Já repassamos em abril R$ 

400 mil para a aquisição de EPIs 

e, na semana passada, outros R$ 
600 mil para a compra de insu-
mos e, agora, estamos destinan-

do mais R$ 720 mil. O custeio 
na saúde aumentou muito com 
a pandemia, mas estamos empe-
nhados e trabalhando com ações 
concretas para preservar vidas”, 
ressaltou o prefeito.

Na coletiva, o prefeito esta-
va acompanhado do secretário 
municipal de Saúde, Alexan-
der Stafy Franco; do diretor 
administrativo da Santa Casa, 
Kleber Rosa; e o médico infec-
tologista, Guilherme Freire.

O diretor da Santa Casa 
destacou que Barretos e re-
gião estão muito amparadas 
pelas ações do comitê forma-
do pela prefeitura, para o en-
frentamento do Covid-19 e o 
que o isolamento social está 
sendo fundamental para frear 
a sua disseminação.

“As estratégias foram mui-
to bem planejadas e estão sendo 

muito bem executadas com toda 
estrutura física, equipamentos e 
mão de obra”, destacou o diretor.

O secretário Alex Stafy Fran-
co destacou a importância dos 
R$ 720 mil liberados, somando-
-se às verbas anteriores, no mon-
tante de R$ 1.720,00 destinados 
ao enfrentamento do Covid-19, 
com a aquisição de EPIs, para 
maior segurança dos profissio-
nais, insumos, materiais e kits de 
testagem e diagnóstico.

“As verbas trazem a garan-
tia de atendimento de qualida-
de para a população, diminuin-
do tempo de internação, além 
da segurança no atendimento 
para os profissionais de saúde. 
Investir na estrutura que já te-
mos. Este é o caminho”, disse 
o secretário, ressaltando que a 
utilização dos leitos está con-
trolada até o momento.

Professores de Dança da prefeitura produzem 
vídeos e propõem desafios online aos alunos

taria da Cultura na plataforma 
Facebook (facebook/secreta-
riamunicipaldeculturadebar-
retos) e para outras redes so-
ciais e aplicativos.

A ideia é, também, esti-
mular os alunos a continuar 
a prática da dança em casa e 
incentivando-os a produzirem 
seus próprios vídeos para se-
rem compartilhados.

Segundo a coordenadora 
do Núcleo de Dança do Ce-
mart, Ana Maria Mariano, 
todo o material está sendo pre-
parado de acordo com a meto-
dologia do centro de artes.

“Estamos estudando e am-
pliando nossos atendimen-
tos com os alunos do Cemart 
e desenvolvendo atividades 
com os professores, a fim de 
proporcionar um bom traba-
lho, com bastante seriedade 
também nesse momento em 
que estamos vivendo”, disse 
Ana Maria Mariano.

A coordenadora do Cemart, 
Anna Cristina Krick, explicou 
que, além de materiais para a 
dança, estão em construção pro-
duções para outras áreas da arte.

“Em breve profissionais 

de outras áreas do CEMART 
também disponibilizarão ati-
vidades e aulas online para os 
alunos. Alguns já começaram 
a postar pelo projeto #Junto-
sedecasa, teatro, desenho e 
alguns músicos. A ideia é dar 
continuidade ao trabalho e ao 
estímulo à produção artísti-
ca”, explicou a coordenadora.

ATIVIDADES ONLINE
José Luiz Sihea - Aulas 

online, pelo aplicativo Zoom, 
às terças e quintas, às 17h, 
para níveis Básicos, e às 19h 
para os níveis Intermediários 
e Avançados.

Bibi Alonso - Aulas online 
por aplicativo fechado e Lives 
“Dance Mix” (Aulas de Dan-
ça para todos) e “Stretching 
for Everyone” (alongamento 
para todos) aos sábados, às 
10h, no perfil do Instagram da 
professora: @biibiialonso

Joyce Camassuti - Con-
teúdo lúdico produzido pela 
professora para os alunos me-
nores de sapateado e disponi-
bilizado pelo canal indepen-
dente “Clube da Rosinha” no 
Youtube: https://www.youtu-
be.com/channel/UCoOBB7n-
g-_5a7Cw8Vq2LZIA
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O estado de São Paulo ini-
ciou nesta quinta-feira (7) à 
campanha de vacinação contra 
a gripe (H1N1) para caminho-
neiros nas rodovias paulistas.

A ação da Agência Regu-
ladora de Transportes do Es-
tado de São Paulo (ARTESP) 
é realizada em conjunto com 
a Secretaria Estadual de Saú-
de, a Secretaria de Logística e 
Transportes e concessionárias. 
A medida conta ainda com o 
apoio de diversas secretarias 
municipais de Saúde. 

A vacina contra a gripe não 
imuniza contra o novo corona-
vírus, mas contribui para redu-
zir o número de pessoas com 
sintomas respiratórios, evitan-
do complicações e a demanda 
em serviços hospitalares.

“A nossa campanha de va-
cinação antecipada priorizou 
os grupos para receberem a 
dose. Os caminhoneiros es-
tão expostos, porque desem-
penham um serviço essencial 
neste momento de combate à 
pandemia do coronavírus, en-
tão, também são prioridade”, 
afirmou o vice-governador 
Rodrigo Garcia. 

A campanha se estenderá 
pela próxima semana em lo-
cais variados, de acordo com 
infraestrutura e logística de 
cada região.

“Nossa preocupação é 
garantir a esses profissio-

Se você já foi infectado 
alguma vez pelo Aedes ae-
gypti, mosquito transmissor 
de doenças como a dengue, 
cuidado! A segunda infecção 
pode ser ainda mais grave

Se você já foi infectado 
alguma vez pelo Aedes ae-
gypti, mosquito transmissor 
de doenças como a dengue, 
cuidado. A segunda infecção 
pode ser ainda mais grave. 
É o que alerta o médico sa-
nitarista da Fiocruz, Cláudio 
Maierovitch. 

“Uma vez que (a pessoa) 
tem a dengue por um desses 
tipos e que sara desse tipo, 
ela fica imune, não contrairá 
novamente dengue por este 
vírus, mas poderá ter pelos 
outros três. E há uma parti-
cularidade: quando a pessoa 
tem dengue pela segunda vez, 
ou seja, por um segundo tipo 

Como forma de reconhecimento pelo trabalho que os caminhonei-
ros vêm realizando nesse período de pandemia, mantendo o abas-
tecimento de recursos, insumos e alimentos em todo o Estado, a 

TEBE, em parceria com a ARTESP e Polícia Militar Rodoviária, tem 
desenvolvido ações de apoio e incentivo para que estes profissio-
nais tenham melhores condições de alimentação e higiene nesse 
período de pandemia do COVID-19. No período de 27 de março a 
30 de abril, a concessionária já distribuiu aos caminhoneiros nas 
Praças de Pedágio e pontos de apoio 4.000 kits lanche, 4.000 kits 
banho, 500 TAG’s através de parceria com as Operadoras Veloe, 
Conectcar e Sem Parar, com taxa de adesão gratuita e carências 
para manutenção, agilizando a viagem dos caminhoneiros e eli-
minando fonte de contágio do novo Coronavírus. Também foram 

distribuídos nas ações 500 frascos de álcool em gel 70% para 
a higienização das mãos. Durante o mês de maio a TEBE conti-

nuará com novas ações de incentivo e apoio aos caminhoneiros. 
Na foto, o gerente de Operações da TEBE, Fernando dos Santos, 

orienta os caminhoneiros sobre os cuidados e prevenção contra o 
novo Coronavírus e entrega álcool em gel.

Com objetivo de garantir 
que o benefício do Seguro 
DPVAT continue atendendo 
às vítimas de acidentes de 
trânsito durante o período 
de isolamento social, a Se-
guradora Líder tem reforça-
do a utilização do aplicativo 
Seguro DPVAT como ferra-
menta para o envio de pedi-
dos de indenização.

A seguradora também 
anunciou a central de atendi-
mento telefônico, como mais 
um canal para abertura das 
solicitações de indenização 
e reembolsos por despesas 
médicas. Já são cerca de 400 
ligações por dia.

Um dado que chama aten-
ção é que cerca de 80% dos 
pedidos de indenização reali-
zados por meio da central de 
atendimento são analisados e 
pagos em até 15 dias.

Ao entrar em contato 
com a central de atendimen-

São Paulo inicia campanha de vacinação 
contra a gripe para os caminhoneiros nas rodovias

nais boas condições para que 
exerçam da melhor maneira 
seu trabalho. É uma medida 
adotada em respeito aos cami-
nhoneiros que estão ajudan-
do a manter viva a atividade 
econômica e o abastecimento 
à população,” ressaltou o se-
cretário estadual de Logística 
e Transportes, João Octaviano 
Machado Neto. 

Concessionárias e muni-
cípios montarão equipes que 
terão profissionais aplican-
do as vacinas contra a gripe, 
além de seguir com a aferição 
da temperatura e a orientação 
dos caminhoneiros em rela-
ção a dicas de higiene para a 
prevenção à COVID-19.

“A campanha de vacina-
ção contra o vírus Influenza 
é importantíssima nesse mo-
mento de pandemia, especial-
mente para aqueles que estão 
na linha de frente dos serviços 
essenciais, como os cami-
nhoneiros. É uma forma de 
protegê-los de complicações 
trazidas por doenças respira-
tórias”, afirmou Renata Perez 
Dantas, Diretora de Assuntos 
Institucionais e Diretora Ge-
ral Interina da ARTESP.

IMPORTÂNCIA DA 
IMUNIZAÇÃO

A vacina contra a gripe 
não imuniza contra o novo 
Coronavírus, mas a campanha 
é fundamental para reduzir o 

número de pessoas com sin-
tomas respiratórios. “Além de 
proteger a população contra a 
Influenza, precisamos mini-
mizar o impacto sobre os ser-
viços de saúde em meio à pan-
demia de COVID-19, já que 
os sintomas destas doenças 
são semelhantes”, afirmou o 
Secretário de Estado da Saú-
de, José Henrique Germann.

A gripe e a COVID apre-
sentam alguns sintomas que 
as tornam semelhantes, mas 
também há algumas diferen-
ças. Entre as semelhanças, 
destacam-se febre, cansaço e 
tosse. Já o Coronavírus pode 
provocar falta de ar, menos 
comum em gripes e resfria-
dos. Os agentes causadores de 
cada doença são diferentes. 
Portanto, apenas o médico po-
derá investigar clinicamente a 
cada paciente, e pode ser ne-
cessária a realização de exa-
mes para o diagnóstico.

Os tipos de gripe e a CO-
VID-19 

A gripe é provocada pelo 
vírus influenza. Ele pode ser 
dos tipos A (H1N1), A (H3N2) 
ou B (Yamagata), que são 
divididos em subtipos. Já o 
agente por trás da COVID-19 
é o SARS-CoV-2, que faz par-
te da família dos coronavírus. 
Ambos se espalham por gotí-
culas de saliva de pessoas in-
fectadas, principalmente atra-

vés de tosse e espirros, ou ao 
passar a mão contaminada em 
olhos, nariz e boca.

ESTADO EM ALERTA
Como forma de reforçar 

a necessidade do isolamento 
social e evitar o contágio da 
população em larga escala, 
o Governo do Estado de São 
Paulo determinou que, em 
todo o Estado, será obriga-
tório o uso de máscaras por 
pessoas que circularem em 
espaços públicos, a partir de 
quinta-feira (7).

ATENDIMENTO AOS 
CAMINHONEIROS
Durante o período de com-

bate ao Coronavírus, o DER 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem) e as concessioná-
rias que administram rodovias 
do Estado de São Paulo am-
pliaram a atenção aos cami-
nhoneiros, responsáveis por 
serviços essenciais e estraté-
gicos, como a manutenção do 
abastecimento aos mercados e 
o transporte de insumos médi-
cos e hospitalares. As opera-
doras e o DER já distribuíram 
para os caminhoneiros 126,6 
mil kits alimentação, 74,8 mil 
kits higiene e 26,1 mil TAGs 
para pagamento de pedágio 
nas cabines automáticas. O 
pagamento automático evita o 
contato entre o caminhoneiro 
e o operador da praça, redu-
zindo o risco de contágio.

SEGURO DPVAT
Central de atendimento registra média de 400 ligações 

para pedidos de indenização do seguro por dia

to, o beneficiário é orientado 
pelo atendente sobre as cober-
turas do Seguro DPVAT e a 
documentação para dar entra-
da no pedido de indenização 
ou de reembolso de despesas 
médicas (DAMS).

Depois de feito um pré-ca-
dastro, o beneficiário deve en-
viar os documentos por e-mail 
para finalizar o cadastramento 
e permitir que a solicitação seja 
analisada pela Seguradora Líder.

O atendimento está dispo-
nível, exclusivamente para as 
vítimas de acidentes de trân-

sito e seus beneficiários, de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 20 horas, por meio dos 
telefones 4020-1596, para 
capitais e regiões metropoli-
tanas, e 0800 022 12 04, para 
outras regiões.

Além da central telefô-
nica, outro importante canal 
para que os beneficiários pos-
sam dar entrada em seus pe-
didos, o aplicativo do Seguro 
DPVAT já foi baixado mais 
de 191 mil vezes desde seu 
lançamento e registrou cerca 
de 14 mil avisos de sinistros.

Médico alerta para sintomas 
de segunda infecção pela dengue

de vírus, existe uma chan-
ce maior de que a doença se 
agrave. Este agravamento 
pode ser percebido tanto por 
dores abdominais fortes, vô-
mitos, sangramento, sensação 
de tontura, mal-estar, etc”.

A dengue tem quatro tipos, 
conhecidas como sorotipos 1, 
2, 3 e 4. Entre os sintomas da 
doença, estão febre alta súbita, 
dores de cabeça, no corpo e nas 
articulações, náuseas e vômitos.

É importante lembrar que 
a dengue pode até matar. 
Então, caso os sintomas da 
doença se manifestem, pro-
cure a unidade de saúde mais 
próxima para o diagnóstico e 
tratamento adequado. “E pre-
vina-se, eliminando possíveis 
focos do mosquito, em locais 
de acúmulo de água parada, 
como garrafas, pneus, calhas, 
ralos e vasos de plantas”, aler-
ta o especialista. 

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, está com 20 mil vagas 
abertas para cursos gratuitos 
de qualificação profissional do 
programa Via Rápida Virtual. 
São quatro opções inéditas em 
áreas de tecnologia da infor-
mação, gestão e idiomas.

Essa é uma boa alternativa 
para estudar e aprender algo 
novo durante o período de 
recomendação de isolamento 
social no enfrentamento ao 
coronavírus (COVID-19). As 
inscrições e as aulas são rea-
lizadas de forma online, no 

modelo de Ensino à Distância 
(EAD), sem que o interessado 
precise sair de casa.

No total, são oito cursos de 
curta duração (80 horas) ofereci-
dos pela Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp): 
Lógica de Programação; Banco 
de Dados; Desenvolvedor Web; 
Desenvolvedor Mobile; Gestão 
Administrativa; Planejamento 
Empresarial; Finanças para Em-
presas; além de Espanhol Bási-
co. As inscrições estão abertas 
e podem ser realizadas até o 
dia 17 de maio por meio do site 
www.viarapida.sp.gov.br.

Podem se inscrever candi-

datos que tenham idade míni-
ma de 16 anos, alfabetizados 
e domiciliados no Estado de 
São Paulo. Caso o número 
de inscritos seja superior ao 
número de vagas, serão prio-
rizadas as pessoas desempre-
gadas, com baixa renda e com 
deficiência.

A convocação dos candi-
datos selecionados ocorrerá 
por e-mail. As aulas têm pre-
visão de início para o dia 25 
de maio. Para receber o cer-
tificado, o aluno deve com-
pletar a carga horária total do 
curso virtual e atingir 7,5 de 
média nas avaliações.

Via Rápida Virtual oferece 20 mil vagas para 
novos cursos rápidos e gratuitos do programa
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DESCASO COM VIDAS

Desde segunda-feira, dia 
4, as agências da Caixa am-
pliaram o horário de aten-
dimento ao público e estão 
abrindo mais cedo, às 8 horas.

Em coletiva à imprensa, 
o presidente do banco, Pedro 
Guimarães, disse que elas fi-
carão abertas até atender o 
último cliente da fila. “Vamos 
abrir agora todas as 4.200 
agências da Caixa às 8 horas 
da manhã e elas ficam abertas 
até atender o último cliente”, 
declarou na segunda-feira (4).

Guimarães informou ain-
da que mais de 2 mil agências 
vão abrir as portas no próximo 
sábado 9. “Vamos normalizar 
o movimento represado da se-
mana passada”, comentou.

O número é mais que o 
dobro das unidades que fun-
cionaram no sábado passado, 
dia 2. Guimarães disse que as 
agências que abrirão no sába-
do, dia 9, são as com maior 
fluxo de pessoas, e que alguns 
empregados de unidades que 
não irão abrir deverão ajudar 
nas que funcionarão.

Para o Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, os erros 
do governo na concessão e au-
torização do auxílio-emergen-
cial não podem recair sobre as 
costas dos bancários da Caixa.

“O governo demorou na 
concessão do auxílio, a buro-
cracia é grande, não há uma 
campanha massiva de infor-
mação à população e, além 
disso, foi um erro centralizar 
o pagamento em apenas um 
banco. Dessa forma, acabam 
prejudicados os milhões de 

brasileiros que estão sem re-
cursos nessa crise provocada 
pela pandemia e também os 
milhares de trabalhadores da 
Caixa, que estão arriscan-
do suas vidas com a enor-
me concentração de pessoas 
nas agências. Muitas delas 
ainda nem tiveram o auxílio 
autorizado, mas na falta de 
celeridade na autorização e 
de informação adequada por 
parte do governo, acabam se 
aglomerando nas agências, o 
que não adianta nada porque 
a Caixa é apenas a pagadora 
do benefício, e não avalia e 
nem autoriza a concessão”, 
destaca a presidente do sin-
dicato, Ivone Silva.

Ivone lembra que o sindi-
cato valoriza o processo ne-
gocial e que, desde o início 
da pandemia, está constan-
temente negociando com os 
bancos medidas para prote-
ger a vida dos bancários.

“Mas a Caixa, de forma 
impositiva, determina am-
pliação de horário de aten-
dimento e abertura de agên-
cias em feriados e sábados. 
Coloca, assim, em risco os 
trabalhadores e seus familia-
res, quando deveria procurar 
medidas, junto ao governo 
federal, para minimizar as 
aglomerações que se for-
mam nas unidades do banco 
e que aumentam os riscos de 
contágio por coronavírus, 
nessa fase delicada da pan-
demia, em que faltam leitos 
nos hospitais para atender os 
casos graves de covid-19”. 
(Fonte: Seeb São Paulo)

Coronavírus: sindicato repudia 
declarações do presidente da Caixa

A Secretaria de Estado 
da Habitação liberou R$ 200 
milhões do Programa Nossa 
Casa para fomentar a cons-
trução de moradias e permitir 
que famílias de baixa renda 
tenham acesso a casa própria.

Serão 15.899 unidades ha-

A Secretaria de Desenvol-
vimento Regional do Estado 
de São Paulo apresentou le-
vantamento sobre a progressão 
de casos do novo coronavírus 
pelo interior e litoral paulista, 
que aumentaram de maneira 
mais acelerada ao mesmo tem-
po em que caiu a taxa de isola-
mento social no Estado.

Os dados foram coletados 
durante o mês de abril junto à 
Secretaria Estadual da Saúde 
e do Sistema de Monitora-
mento Inteligente (SIMI-SP).

Segundo a análise, o vírus 
que estava restrito à Região 
Metropolitana de São Paulo 
até o meio de março, avançou 
pelo interior e litoral e, em me-
nos de 45 dias, chegou a todas 
as regiões do Estado. Em 17 
de março, apenas nove cidades 
da Região Metropolitana apre-

Aumento de casos da COVID-19 no 
interior e litoral coincide com queda no 

isolamento social em todo o Estado
Levantamento da Secretaria de Desenvol-
vimento Regional do Estado aponta que o 

número de casos no interior cresceu 2.532%
sentavam casos e somente a 
capital registrava óbitos.

O número de casos oficiais 
de covid-19 no interior de São 
Paulo disparou nos últimos 
dias e já atinge 371 municí-
pios. Se o ritmo for mantido, 
é possível que o estado tenha 
pessoas infectadas em todas 
as suas 645 cidades até o fim 
de maio, informaram auto-
ridades de saúde durante en-
trevista coletiva realizada na 
tarde da quinta-feira (7).

“O isolamento social é 
apontado por médicos e espe-
cialistas como o recurso mais 
eficaz para enfrentar o novo 
coronavírus. É fundamental 
que a taxa de isolamento siga 
crescente para que continue-
mos a ter sucesso na estratégia 
de combate à doença, princi-
palmente neste momento de 

franca aceleração da curva de 
contágio”, afirmou Marco Vi-
nholi, secretário de Desenvol-
vimento Regional do Estado.

Apesar do número absolu-
to de infectados ainda se con-
centrar na Região Metropoli-
tana de São Paulo, o contágio 
cresce proporcionalmente a 
um ritmo quatro vezes mais 
rápido no interior e litoral de 
São Paulo do que na Região 
Metropolitana.

No período de 3 de abril a 

1 de maio, o número de casos 
registrados cresceu 2.532% 
no interior (de 167 casos 
para 4.397), enquanto que na 
RMSP o crescimento foi de 
625% (de 3.352 para 24.301).

De 15 a 30 de abril, as regiões 
do interior e litoral paulista que 
apresentaram maior aumento no 
número de casos foram Itapeva 
(1125% - de 4 para 49 casos), 
Registro (546% - de 13 para 84 
casos) e Barretos (475% - de 12 
para 69 casos).

Secretaria da Habitação libera recursos para emissão 
de cheque moradia para 15.899 unidades habitacionais

Recursos vão fomentar a construção de empreendimentos em 24 municípios, incluindo 
Barretos; subsídio será concedido para famílias com renda de até três salários mínimos

bitacionais disponibilizadas 
em 24 municípios paulistas. 
Os aportes de recursos estão 
sendo realizados desde o início 
de abril e serão efetuados por 
meio de cheque moradia para a 
aquisição desses imóveis.

A ação é desenvolvida pela 

modalidade Nossa Casa-Apoio, 
que fornece cheque moradia 
para famílias com até três sa-
lários mínimos para empreen-
dimentos que foram oferecidos 
ao programa e, posteriormente, 
aprovados pela Secretaria de 
Estado da Habitação.

A demanda é indicada pe-
los responsáveis pela constru-
ção dos conjuntos habitacio-
nais. Já o cheque moradia é 
um subsídio, que concedido 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Casa Paulista, para fa-
mílias efetivarem a compra do 
imóvel, junto às construtoras.

O financiamento habita-
cional das moradias será con-

cedido pela Caixa Econômica 
Federal e o valor do cheque 
moradia será de acordo com a 
renda familiar. O comprador 
poderá contar ainda com subsí-
dios federais e utilizar o FGTS 
no financiamento habitacional, 
quando disponível. Desta for-
ma, o valor das prestações fica-
rá compatível com a capacida-
de de pagamento das famílias.

“O Nossa Casa-Apoio é um 
programa inovador porque es-
tende hoje o cheque moradia à 
sociedade civil, mas, exclusi-
vamente a famílias com renda 
de até três salários mínimos. 
Antes o cheque moradia era di-
recionado apenas para funcio-
nários públicos. Isto permite 
que as famílias de mais baixa 
renda consigam ter o finan-
ciamento federal para pagar 
a sua casa própria e com isso 
adquiri-las”, explica o secre-
tário executivo da Habitação e 
subsecretário da Casa Paulista, 
Fernando Marangoni.

MUNICÍPIOS
Os municípios onde imó-

veis serão disponibilizados pela 
modalidade Nossa Casa-Apoio 
são: Americana, Araraquara, 
Assis, Barretos, Bauru, Botuca-
tu, Diadema, Embu das Artes, 
Franca, Franco da Rocha, Gua-
rulhos, Itapetininga, Itaquaque-
cetuba, Piracicaba, Presidente 
Prudente, Santo André, Santo 
Antônio da Posse, São Bernar-
do do Campo, São Carlos, São 
José do Rio Preto, São Paulo, 
Sorocaba, Tatuí e Tupã.
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Barretos está entre as prin-
cipais regiões com plantio de 
seringueiras do Brasil, sendo 
a segunda maior produtora de 
borracha do Estado de São Pau-
lo, o que corresponde a 60% da 
produção nacional, segundo o 
Ministério da Agricultura.

Para o produtor Paulo Fer-
nando de Brito, a seringueira 
é um bom negócio e tem futu-
ro promissor, apesar de estar-
mos num momento ruim.

“A seringueira depende 
muito do crescimento do país, 
porque o principal destino da 
borracha é a fabricação de 
pneu. Então, se vende menos 
automóveis, consequente-
mente compra-se menos bor-
racha e se paga menos ao pro-
dutor”, destaca Brito.

Outra grande dificuldade 
que o produtor enfrenta é a im-
portação de borracha natural 
de países do sudeste asiático, 
como Malásia, Indonésia, Tai-
lândia e Vietnã. “O baixo custo 
salarial destes países se juntam 
à falta de preocupação ambien-
tal e social”. O Brasil produz 

O engenheiro agrônomo e produtor, Paulo Fernando 
de Brito, durante encontro com o ex-secretário de 

Agricultura de São Paulo, Arnaldo Jardim (Foto: Arquivo)

Até o próximo dia 10 de 
maio, a Tereos segue com 
inscrições abertas para o pro-
grama de estágio “Jovens 
Talentos”. São vagas para 
atuação nas oito unidades do 
grupo, localizadas nas cidades 
de Colina, Guaraci, Guaíra, 
Olímpia, Pitangueira, Severí-
nia, Tanabi e Palmital.

Neste ano, o programa 
abre oportunidades para es-
tudantes de várias áreas do 
ensino superior, entre elas, 
Administração, Agronomia, 
Comércio Exterior, Contabi-
lidade, Economia, Engenha-
ria Agronômica, Engenharia 
Agrícola, Engenharia Quími-
ca, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia Ambiental, En-
genharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica, Engenharia Mecâ-
nica, Engenharia Mecatrôni-
ca, Engenharia de Produção, 
Publicidade, Comunicação 
Social, Relações Internacio-
nais, Direito, TI, Química e 
Nutrição/Alimentos.

Para se candidatar é pre-
ciso que os interessados pos-
suam ainda nível intermediá-
rio em inglês ou francês, além 
de domínio em informática, 

com habilidades em progra-
mas do pacote Office e inter-
net, além de disponibilidade 
para estagiar seis horas por 
dia, de segunda a sexta-feira.

As vagas disponíveis são 
para as áreas de Supply Chain, 
Negócios Agrícolas, Agríco-
la, Indústria, Comercial, entre 
outras.

Dentro da programação de 
11 meses de trabalho, os jo-
vens podem participar do Job 
Rotation, em que eles optam 
por até 3 áreas que querem 
conhecer melhor e podem es-
tagiar nelas em um período de 
15 dias cada. Fora isso, o pro-
grama tem a trilha do desen-
volvimento com dinâmicas de 
grupo e gamificação.

“Desde que comecei os 
desafios se transformaram 
em oportunidades”, disse 
o participante, Marco Thu-
lio, estudante de Engenha-
ria Agrícola, que trabalha 
na unidade Cruz Alta desde 
agosto do ano passado.

“Tenho aprendido bastan-
te sobre planejamento de sa-
fra e tive uma noção geral do 
plantio. Assim que passarmos 
por este período de pandemia, 

gostaria de aprender mais so-
bre a área de motomecaniza-
ção e colheita do fornecedor”, 
complementa o estudante.

O programa terá início em 
agosto, com duração prevista 
de 11 meses e possibilidade de 
efetivação ao término. Entre os 
benefícios oferecidos pela Te-
reos, estão: bolsa-auxílio, pla-
no de saúde, seguro de vida, 
transporte, refeições na empre-
sa e vale-alimentação.

“O Jovens Talentos é a 
principal porta de entrada para 
o grupo. Em edições anterio-
res, o programa chegou à mar-
ca de 68% de efetivação. Em 
2019, recebemos mais de 5 
mil inscrições, confirmando a 
grandeza do programa”, frisa o 
gestor de Aquisição de Talen-
tos, Teo Gebrim Oliveira.

INSCRIÇÃO
Para se inscrever, os inte-

ressados d ever&ati lde;o aces-
sar o portal, em https://lnkd.in/
dRUuMFA. O processo seleti-
vo será composto por provas 
on-line de raciocínio lógico, 
idiomas (inglês ou francês) e 
conhecimentos gerais, além de 
dinâmicas de grupo e entrevis-
tas presenciais.

O queijo é o queridinho dos 
consumidores de laticínios no 
Brasil. A constatação é de uma 
pesquisa do setor de gado de 
leite da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), realizada entre os dias 
23 de abril e 3 de maio, com 
mais de cinco mil pessoas.

Os dados foram coletados 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus e mostram o novo 
perfil do consumidor de pro-
dutos à base de leite no país. 

De acordo com a pesquisa, 
o queijo é o derivado lácteo 
mais habitual nos carrinhos de 
compras. Apenas 3% dos en-
trevistados disseram não con-
sumir o produto. Na sequên-
cia, aparece manteiga, creme 
de leite, iogurte, leite conden-
sado e leite UHT (caixinha). 

Segundo a pesquisadora 
da Embrapa, Kennya Siquei-
ra, mesmo com a pandemia, 
a maioria dos consumidores 
(83%) relatou que não tem di-
ficuldade em encontrar esses 
produtos nas prateleiras. “A 

Consumo de derivados do 
leite continua em alta durante 
pandemia do novo coronavírus

Pesquisa da Embrapa mostra que brasileiro mantém 
preferência por produtos como queijo, manteiga e iogurte; já itens 

como sorvete, doce de leite e leite fermentado perderam espaço

gente observou, nesse início 
de pandemia, uma correria 
maior dos consumidores aos 
supermercados para se abas-
tecer”, relatou Siqueira. 

Os entrevistados afirmaram, 
em sua grande maioria, que 
continuam comprando a mes-
ma quantidade de leites e deri-
vados de antes da pandemia.

Mas houve mudança no 
consumo de alguns produtos, 
que perderam espaço na casa 
dos brasileiros: sorvete, doce 
de leite e leite fermentado 

entraram nessa lista. Em con-
trapartida, queijo, manteiga e 
iogurte, por exemplo, vieram 
para ficar de vez. 

Kennya Siqueira aponta 
que o levantamento é pioneiro 
e abrangeu um mercado bem 
diverso. “Ouvimos pratica-
mente todos os estados e clas-
ses sociais”, afirma. Os locais 
com maior representatividade 
foram Minas Gerais, São Pau-
lo, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Rio de Janeiro e Goiás, além 
do Distrito Federal. 

Importação da borracha 
desafia produtores da região

apenas um terço da demanda.
A média do quilo do coágu-

lo retirado das árvores é atual-
mente R$ 2,71 e chegou a R$ 
4,20 há 11 anos. O látex brasi-
leiro tem 12% de taxação com 
ICMS, enquanto a borracha 
asiática tem imposto de 4%.

O Estado de São Paulo 
produziu na safra 2017/2018 
o total de 222.820 toneladas 
de coágulo. Quatro EDR (Es-
critório de Desenvolvimento 
Regional) concentram 65% 

da produção no Estado de São 
Paulo. O EDR de São José do 
Rio Preto tem 28,9% da ofer-
ta, seguido de General Salga-
do com 14,9%, Votuporanga 
com 12,5% e Barretos que 
tem 8,8%.

A região de Barretos teve 
uma queda no plantio e manu-
tenção de pés de seringueira, 
passando de 7 milhões para 
6,7 milhões. A região possui 
usinas de beneficiamento de 
borracha em Colina e Olímpia.

Inscrições para programa de estágio 
da Tereos seguem até o dia 10 de maio

Grupo oferece vagas para diversos cursos que vão desde Engenharia 
a Comunicação Social. Candidatos devem se inscrever pela internet
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Aeroclube de Bebedouro fica 

em primeiro lugar no ranking da 
federação de clubes brasileiros

O presidente do Aeroclube 
de Bebedouro, Angelo Her-
mini, confirmou nesta semana 
que o aeroclube bebedourense 
ficou em 1º lugar no ranking 
de clubes da FBVP (Federação 
Brasileira de Vôos em Plana-
dores) dos últimos 3 anos e em 
13º lugar na OLC 2020 (Worl-
dwide) mundial de clube.

A Federação Brasileira de 
Vôo em Planadores, para me-
lhor demonstrar a intensidade 
da atividade esportiva de cada 
clube, a cada três anos con-
secutivos, realiza o Ranking 
Trianual de Clubes. Neste 
levantamento, entre 2017 e 
2019, o Aeroclube de Bebe-
douro se destacou em todos 
os critérios (Vôos OLC, In-
sígnias e Campeonatos).

Já sobre o Ranking da 
OnLine Contest (OLC 2020 
– Worldwide), mesmo com a 
pandemia que paralisou todos 
os campeonatos e a 3ª edição 
da Copa Volf em Bebedouro, 
as atividades continuam, res-
peitando todas as medidas sa-
nitárias e determinações mu-
nicipais, estaduais e federais.

Segundo Hermini, sendo o 
planador um vôo “solitário”, 
os pilotos podem continuar 
suas atividades sem aglome-
rações. Atualmente, o clube 
de Bebedouro ocupa o 13º lu-
gar entre os 1.002 aeroclubes 
cadastrados, com 54 mil km 
voados, 341 decolagens, com 

40 pilotos participantes do 
Aeroclube de Bebedouro.  

O aeroclube também ado-
tou todas as normas estabe-
lecidas pelas autoridades no 
combate à pandemia do coro-
navírus, que são: briefing na 
cabeceira ou ao ar livre para 
evitar aglomerações; deixar à 
disposição álcool gel para uso 
a critério, inclusive na cabe-
ceira da pista, durante as ope-
rações; utilizar copos descar-
táveis; adiar todas as reuniões 
presenciais de treinamento e 
realizar reuniões online.

CURSOS
O Aeroclube de Bebe-

douro está com as inscrições 
abertas para o curso teórico de 
formação de piloto de plana-
dor/avião. O curso teve início 
no último dia 5 de maio, mas 
continua recebendo inscrições 
e mais informações podem ser 

obtidas com Hélio, pelo tele-
fone ((17) 99221-7614).

VISITAS
O Aeroclube de Bebedou-

ro está aberto para visitas 
monitoradas. Durante a visi-
ta, as pessoas têm o primeiro 
contato com a aviação civil, 
podendo conhecer de per-
to os aviões e os planadores. 
O aeroclube de Bebedouro 
está localizado no Aeroporto 
Municipal Comandante Luís 
Martins de Araújo, em Bebe-
douro, na Rodovia Brigadeiro 
Faria Lima - km 384. 

Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones (17) 
3044-2122 e (17) 99221-7614 
ou pelo site www.aeroclubebe-
bedouro.com.br; Face: https://
www.facebook.com/Aero-
clube.Bebedouro/ Instagram: 
https://www.instagram.com/
aeroclube.bebedouro/




